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DESCOBRIMENTO DO BRASIL 

Três nações da Europa disputam-se a gloria de ter des
coberto o Brasil: a França, a Hespanha e Portugal. 

Vejamos em que assentam estas pretenções. 

I 

PRETENÇÕES FRANCEZAS 

Fontes. — DESMARQUKTS, Mêmoires chronologiques pour servir à Vhis-
toire de Dieppe et de Ia navigation française, Paris— Dieppe, 1785, 
2 vols. 12.", transcriptas textualmente por Joaquim Caetano da 
Silva, L'Oyapoc et VAmazone; Paris, 1861, 2 vols. 8.™ (n.° 10557 
do Catalogo da Exposição de Historia e geographia do Brasil), na 
parte que interessa ao Brazil. 

Auxiliares. — GAFFAREL, Jean Cousin ou Ia découverte de 1'Amérigue 
avant Christophe Colomb, apud Revue Politique et litteraire, vol. V I 
(2.a Serie) p. 1038 e seguintes. 

Idem. Histoire du Brésil Français au seizième sièele, Paris, 
1878, 8 . " (n.° 5721 do Cat. da Exp. de Hist. e geog. do Brasil). 

RAMIZ G A L T Í O . — O novo livro do Sr. Paulo Gaffarel, na Revista 
Brazileira, I , pgs. 56 - 69. 

GABRIEL GRAVIER. — Examen critique de VHistoire du Brésil 
Français au seizième sièele, Paris, 1878, 8.T0 (n.° 5722 do Cat. da 
Exp. de Hist. e geog. do Brazil). 

Idem.—Les Normands sur Ia route des Indes, Bouen, 1880, 8.T0. 

1. Segundo Desmarqueis nas Mêmoires chronologiques 
pour servir à Vhistoire de Dieppe, mercadores de grosso trato 
desta cidade fizeram em 1488 uma associação commercial e 
propuzeram a Jean Cousin que por sua conta partisse em 
viagem de exploração. 

Jean Cousin, marinheiro perito, bravo soldado e nego
ciante, primeiro conferenciou com seu mestre o padre Des-

0. d'Abreu 2 



caliers, que fundara em Dieppe uma escola onde ensinava 
a theoria da navegação, c além disso era, segundo Asseline (*), 
excellente cartographo. 

« Descaliers deu instrucções muito extensas ao seu dis
cípulo, assegura Gaffarel; recommendou-lhe que aproveitasse 
os ventos do largo e que não beirasse o littoral. para evitar 
as tempestades sempre freqüentes n'aquellàs paragens e não 
naufragar em algum dos bancos de arêa e recifes, tão nu
merosos na costa. 

« Cousin obedeceu a estes sábios conselhos. Chegando 
á altura dos Açores foi arrastado para Oeste por uma cor
rente marítima e aportou a uma terra desconhecida, junto 
á embocadura de um rio immenso. Tomou posse deste con
tinente ; porém, como não tinha nem equipagem bastante 
numerosa, nem recursos materiaes sufficientes para fundar 
um estabelecimento, tornou a embarcar. 

« Em logar de voltar em direitura a Dieppe e dar 
conta 'de sua descoberta, elle singrou na direcção de su-
este, isto é, da África Austral, descobrio o cabo, que de
pois ficou sendo chamado cabo das Agulhas, tomou nota 
dos logares e de sua posição, subio para o norte perlon-
gando Congo e Guiné, onde permutou suas mercadorias, e 
volveu a Dieppe em 1489 » (2). 

Este paiz desconhecido achado por Cousin é o Brasil, 
o rio immenso é o Amazonas, segundo os Francezes, que assim, 
de simples golpe, quasi fizeram metade do caminho do 
Oriente, que mais tarde devia ser percorrido por Vasco da 

(') Apud GAFFAREL, fírrstii Français, p. i\. O nome de Desca
liers era também esoripto de outros modos: Des Cheliers, Dcs Ca
liers, Dcschaliers ou Descaliers. Ib. 

C) Remie Politique, VI, p. 1039. O artigo da Reme é um pouco 
differente do capitulo correspondente do Brésil Français, em que o 
papel de Descaliers torna-se muito menos importante. Foi traduzido 
quasi integralmente por Fernandes Pinheiro na R. T. do Inst. Hist. 
X X X V I I , I I , p. 71 e segg. 



Gama, ao mesmo tempo quo precediam Clmstovam Colombo 
no descobrimento, do Novo Mundo. 

Mais ainda: o immediato de Cousin era um castelhano 
de nome Pinzon, que durante a viagem incompatibilisou-se 
com o chefe, foi causa de continuas divergências, o uma 
vez, na África, com sua deslealdade para com os indígenas 
deu motivo aos Europeus serem atacados e quasi fez abortar 
a expedição. Por esta razão, chegando a Dieppe, Cousin 
consegui o que elle fosse declarado impróprio para servir n*k 
marinha dieppense, e então Pinzon retirou-se para Gênova 
e depois para Castella. 

Ora, diz GafFarel, tudo leva a crer que este Pinzon é 
Martim Alonso Pinzon ('), o mesmo a quem Colombo 
confiou três annos mais tarde o commando de um dos três 
vasos da esquadrilha em que descobrio o Novo Mundo. 
De sorte que não só foi Cousin quem descobrio o nosso 
continente, como foi, graças a um seu companheiro, que 
Colombo usurpou depois a gloria de tamanho descobrimento. 

2. Exposta assim a pretenção dos Francezes, vejamos 
agora o que ella vale. 

Segundo Gaífarel, a viagem é possível geographica e 
historicamente. 

Historicamente, porque os Dieppenses eram navega
dores ousados, que tinham se estendido muito pelo Oceano 
e em algumas partes precedido os Portuguezes e Caste
lhanos. 

Geographicamente, porque as tradições dieppenses fal
iam de uma corrente a favor da qual navegara Jean Cousin 
e esta corrente existe: é o gulf-stream (2). 

Tudo isto é muito exacto, e si possível e real fossem 

(•) Brésil Français, p. 13 e segs. Desmurquets diz positivamente 
que era Vicente Pinzon e não Martim Alonso. 

(2) Brésil Français, pp. 10 e 11. 
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termos coextensos, a discussão ficava encerrada. Infelizmente 
as tradicções dieppenses foram pela primeira vez divul
gadas em 1785, dois séculos quasi depois do facto que com-
memoram. Para saber-se então da existência das correntes 
oceânicas não era necessário que Cousin tivesse feito a 
viagem que lhe attribuem. Seria a viagem de Jean Cousin 
que deu o conhecimento das correntes? Seria o conheci
mento das correntes que deu origem á tradição da viagem 
de Jean Cousin ? É impossível responder de modo satis-
factorio. 

A ultima hypothese afigura-se, porém, a mais provável. 

É grande a semelhança entre a viagem de Cousin e a 
de Cabral, viagem authentica, conhecida desde o anno em 
que se realisou. A semelhança é tão grande, que esta parece 
ter sido o molde por que se cortou aquella (1). 

Uma outra circumstancia milita ainda contra a rea
lidade da viagem de Cousin. 

Ao mesmo tempo que descobriu a America, o capitão 
dieppense percorreu quasi inteiro o caminho da índia. Não 
está ahi visível o orgulho nacional, que ao mesmo tempo 
quer avocar a gloria dos Hespanhoes e a gloria dos 
Portuguezes ? 

3 . E Pinzon? dirá Gaffarel. 

O caracter do immediato de Cousin é igual ao do 
companheiro de Colombo ; em ambas as expedições foi idên
tico o proceder de ambos; é mais provável que os dois 
fossem uma só e mosma pessoa, do que ao mesmo tempo, 

(') O próprio Gaffarel reconhece a semelhança das duas viagens, 
Brésil Français p. 9. .Neste livro ha um exemplo curioso de uma 
viagem cortada pelo molde de outra. A carta de Nicolas Barre, pags. 
373-382, é em certas partes reproduzida litteralmente em uma narra
tiva de viagem, que se figura como feita em 1581, ps. 493 e segs. 



5 

com o mesmo nome, com a mesma profissão, com o mesmo 
caracter existirem dois homens differentes (*). 

Esta probabilidade, segundo o mesmo autor, torna-se 
quasi certeza si consultarmos o Diário de Colombo e a 
biographia escripta por D. Fernando. Ahi vê-se que muitas 
vezes Colombo conferenciou com Martim Alonso e que 
foram suas indicações que muitas vezes o determinaram a 
seguir este ou aquello rumo. Dir-se-ia que Colombo dirigia-«e 
menos á sciencia do que ás reminiscencias de Pinzon (J). 

Esta argumentação apparenta uma força que não 
possue realmente. Na verdade, é mais provável que o Pinzon 
de Cousin e o de Colombo fossem o mesmo homem, do que 
que fossem dois homens differentes. Mas houve Cousin e 
Pinzon? É isto exactamente que está em questão. 

Quanto ás relações entre Colombo e Pinzon, concedido 
que fossem quaes as pinta o autor do Brésil Français, (não 
foram) ellas dão muito que pensar. Não o dão, porém, menos 
o interesse e vileza de Colombo, cujo caracter até hoje tem 
sido acatado, e que até se tem querido canonizar; a gene
rosidade inverosimil, a discreção heróica, a modéstia pyra-
midal de Pinzon, cujo caracter tão pouco se coadunava com 
estas qualidades (s) e, sobretudo, a ingenuidade refractaria da 
companha, que nunca suspeitou ou sorprehendeu cousa alguma, 
ou, si a suspeitou ou sorprehendeu, nunca articulou-a de 
modo a cahir no domínio publico. 

A pecha que resultaria deste conjuncto de circumstancias 
para o caracter de Colombo, e a ingenuidade boçal da 
companha, Gaffarel não julgou necessário explicar. O mesmo, 
porém, não fez quanto ao desinteresse de Pinzon. 

(') Brésil Français, p. 16 
(J) Brésil Français, p. 14. 
(3) Gaffarel descreve do seguinte modo o caracter de Pinzon.: 

hauteur, emportement, duplicité, mais aussi fermeté et persévérance, p. 16. 
Cf. Ramiz Galvão na Revista Brasileira I , 66. 
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« Talvez se objecte, diz elle, que, si realmente- Pinzon 
tivesse descoberto a America antes de Colombo, elle teria 
revendicado para si esta honra por occasião do processo 
que se instaurou quando morreu o Almirante. Mas Pinzon 
fora despedido ignominiosamente de Dieppe, não queria 
sem duvida avivar um negocio de que sahira-se mal e 
expôr-so á affronta de ser publicamente desmentido pelos 
Dieppenses, si reclamasse para si a gloria de ter primeiro 
avistado a terra nova: » (') 

Estes reparos teriam força incontestável, si o próprio 
autor não se desse ao trabalho de refutal-os, 

« Existiam então, diz elle, relações freqüentes entre 
Castelhanos e Dieppenses... Não havia navio dieppense ou 
castelhano que, fazendo-se ao mar, não levasse a bordo um 
interprete ou um piloto castelhano ou dieppense. » (2) 

Si isto é exacto, torna se evidente que não só o silencio 
de Pinzon não era bastante para que não fosse devassado 
o seu passado, como era inteiramente inútil e inefficaz. De 
que servia o silencio, si a cada instante chegavam a Cas-
tella pilotos e interpretes de Dieppe; de que servia, si 
a cada instante iam a Dieppe interpretes e pilotos de 
Castella ? 

Gaffarel comprehendeu que este motivo não era suffi-
cientè e apresenta outro. Pinzon temia que os Dieppenses 
o desmentissem publicamente, si reclamasse para si a gloria 
de primeiro ter descoberto a terra nova (3). 

Dando de barato que tal receio pudesse actuar sobre o 
homem firmo, explosivo e altaneiro que o autor descreve, ve
jamos si existia tal perigo. 

Ainda uma vez é Gaffarel quem responde a Gaffarel. 

ff) Brésil Français. p. 16-17. 
(2) Brésil Français, p. 13. 
(') Bréfil Fratir-rtix, p . 16. 



Desde 1500, Cabral declarou que havia chegado ao 
Brasil, e o mesmo fizeram Vicente Yafiez Pinzon e Diego 
de Lepe. Porque não protestaram e não os desmentiram 
publicamente os Dieppenses? « Porque, como os Phenicios 
na antigüidade, respondo o nosso autor, guardavam cuida
dosamente o segredo de seus descobertos e temiam a con-
currencia. » (*) 

Si assim era, que perigo havia para Pinzon de aer 
publicamente desmentido ? fariam os Dieppenses, por causa 
delle, uma excepção ao systema adoptado? 

4 . Ainda outro argumento adduzido por Gaffarel e 
que se prende a Pinzon. 

Em 1499 um Pinzon, Vicente Yanez, sahiu a descobrir 
terra e foi dar exactamente no Amazonas, isto é, no 
ponto do Brasil visitado por Cousin e seu immediato Pinzon, 
segundo Desmarqueis. 

No mesmo anno sahiu de Paios, isto é, da cidade 
dos Pinzon, Diego Lepe, cuja viagem é quasi idêntica á de 
Vicente Yafiez. 

Logo, conclue o autor da Histoire du Brésil Français, 
havia em Paios, na família e na roda dos Pinzon uma 
tradição, cuja origem ascendia ao immediato de Jean 
Cousin (2). 

É bem possível, mas onde está a prova? 
O simples facto das duas viagens não a fornece. Desde 

(1) Br-ésil Français, p. 9. Em nota o autor cita o seguinte trecho 
de Dosmarquets: Les armatritr.i de cette ville etaient convenus pour 
leu,- intri-rt de garder le secret des découvertes que feroient leurs navires ; 
ils cachcrent celle que Cousin venoit de faire du bout de l'Afinque. Ils 
crurent Hre les seuls qui pourroient, à ce moyen, pénétrer jusqu'aux 
Indes, et en tirer un parti immense. 

(2) Brésil Français, p. 17. Pedro Martyr dá uma explicação muito 
mais simples quando diz dos habitantes de Paios : sut opidaniõnes, nullo 
excepto, rebus marinis dediti, cõtinuisgue nauigationibus infefi. De rebus 
oceanicis, dec. I, lib. IX, p. 95. 
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que em sua terceira expedição, Colombo chegou á terra 
firme, a tendência dos navegantes foi procurarem a America 
do Sul. 

Colombo descobriu de Paria para diante. Hojeda, que 
se lhe seguiu, descobriu do Oyapock até Paria. Vicente 
Yanez descobriu do cabo de Santo Agostinho ao Oyapock. 
Diego de Lepe descobriu do cabo de Santo Agostinho 
para o Sul. 

Vê-se, portanto, que a simples ambição de encontrar 
logares ainda não percorridos basta para explicar a conti-
guidade e a coincidência dos descobrimentos. 

5. Passemos a outros pontos. 

Segundo Desmarqueis, Jean Cousin, o predecessor de 
Colombo e precursor de Vasco da Gama, era discípulo do 
padre Descaliers, notável cartographo, nascido em 1440. 
Deste Descaliers existem cartas e portulanos datados de 
1550 e 1553, isto é de quando elle já devia ter de 110 a 
113 annos. 

É plausível que em tal edade um homem possa entre
gar-se a trabalhos desta ordem? 

Para sahir-se da difficuldade, Gaffarel imaginou diversos 
expedientes. 

Primeiro: que havia dous Descaliers, — suggestão que 
Major refutou de modo tão cabal (') que elle abandonou-a. 

Segundo: que os portulanos de 1550 e 1553 eram copia 
de portulanos mais antigos, suggestão que também aban
donou á vista das observações de Malte-Brun ('). 

Terceiro e ultimo: que Descaliers era, não mestre de 
Jean Cousin, como affirma-o Desmarqueis, mas simplesmente 

(') MAJOR, Vida do Infante D. Henrique p. 465. 
(') Brésil Français p. 8. 
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seu contemporâneo e da mesma edade que elle, como se deduz 
de Asseline. 

Esta ultima opinião é a que sustenta na Histoire du 
Brésil Français. 

Vejamos o seu valor. 

Si Descaliers tinha approximadamente a mesma edade 
que Cousin, é preciso começar por inquerir qual a edade de 
Jean Cousin. 

A este respeito quanto diz Gaffarel é extremamente 
vago: Cousin estava na flor dos annos e no ardor das espe
ranças (*) — eis tudo. 

Felizmente, ahi mesmo elle affirma que desde sua moci-
dade o nauta dieppense entregara-se á navegação; que ora 
fora soldado, ora negociante; que se distinguira em um 
combate contra os Inglezes; que dera prova de si nas costas 
da África e em differentes viagens de longo curso, — tudo 
isto antes de 1488 (2). 

Para um homem ter feito differentes viagens de longo 
curso, ter-se distinguido em um combate como comman-
dante de navio, possuir ao mesmo tempo bastante prestigio 
para que negociantes de grosso trato lhe confiassem uma 
empreza tão importante como uma viagem de exploração 
por mares e terras desconhecidas, trinta annos são antes 
de menos que de mais. 

Supponhamos, porém, que Cousin tivesse nascido em 1460 
e contasse então só vinte e oito annos. Si o padre Descaliers 
era approximadamente da mesma edade que elle, deveria 
ter nascido neste anno, pouco mais ou menos. 

Sendo assim, o padre Descaliers teria desenhado os por
tulanos de 1550 e 1553 com perto de cem annos, — noventa 

(') Brésil Français p. 2. 
(') Brésil Français p. 2. 
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em um caso, noventa e três em outro, o que diminue, mas 
não faz desapparecer a difficuldade apontada por Major. 

6. Resta examinar o ultimo argumento de Gaffarel. 
É certo, reconhece elle, que nem um documento coevo 

attesta a viagem de Cousin; que Desmarqueis não é digno 
de grande confiança; mas Desmarquets escreveu á vista de 
documentos ofüciaes, roteiros, etc. Si taes documentos não 
existem, é porque em 1694, quando Dieppe foi bombar
deada pelos Inglezes, queimaram-se com todos os outros que 
estavam no archivo do almirantado ('). 

Abstraindo do juizo sobre Desmarquets, ora pelo autor 
considerado uma autoridade de peso, que pecca antes pelos 
pormenores que pelo fundo (2), ora como escriptor que mis
tura a verdade com a mentira, confunde as epochas e os 
homens (3), é impossível não reparar na exquisitice de do
cumentos consumidos em 1694 serem consultados por um 
homem que escrevia em 1785. É um caso de longevidade 
quasi tão notável como o de Descaliers, na hypothese dos 
documentos serem os mesmos. 

Si, porém, não foram os mesmos, ainda é mais digno de 
reparo que, havendo entre a expedição de Cousin (1488) e 
o incêndio dos archivos de Dieppe (1696) mais de dous sé
culos de permeio, ninguém se lembrasse de cousultal-os. Ou 
a tradição já existia e, si ninguém consultou os documentos, 
ó porque ella não inspirava confiança nem merecia credito; 
ou não existia, e dá-se aqui o mesmo que já se suggeriu a 
respeito das correntes oceânicas: foi depois do incêndio, que 
impossibilitava refutação e demonstração ; foi por causa do 
incêndio que a tradicção appareceu, si é que Desmarquets 
não a inventou inteiriça. 

(*) Brésil Français p . 4. 
(2) Brésil Français p. 4. 
(s) Brésil Français p . 8. 
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7. Dous annos depois do livro de Gaffarel, appareceu 
em Bouen um opusculo de Gabriel Gravier defendendo idéas 
semelhantes (-"•). 

Gravier não pugna por esta ou aquella expedição. Em
bora a viagem de Cousin afigure-se-lhe possível, elle não 
alista-se entre os campeões. Suas proposições são genéricas 
e podem reduzir-se a esta: antes dos Portuguezes e Hes-
panhóes terem vindo ao Brasil já este paiz fora visitaík) 
pelos Francezes. 

Os argumentos que apresenta são dois: um trecho da 
Copia der Nevoen Zeytung auss Presülig Landt: e um trecho 
de Gonneville, francez que em 1504 esteve em differentes 
logares do nosso território. 

O trecho da Zeytung diz pouco mais ou menos que os 
naturaes do Brasil disseram a navegantes portuguezes que 
de tempos em tempos iam áquellas paragens em navios 
homens brancos, vestidos, de barba geralmente ruiva, que 
os portuguezes julgavam francezes (2). 

O valor desta informação não é grande, mas Gravier 
procura e, até certo ponto, consegue dar-lhe força. Eis 
como : 

A Zeytung não traz data. 

Humboldt, que primeiro a conheceu, graças a Falkens-

(J) Les Normands sur Ia route des Inde.s. 

(2) Eis o trecho como o traduz Humboldt: «Les habitans de cette 
cote ont raconté que de temps en temps ils y voipnt arriver d'autres 
vaiseaux dont 1'equipage porte des ltabits semblables aux nôtres et qui 
ont presque tous Ia barbe rouge (blonde). Les Portugais croient d'aprés 
ces signes que ce sont des Français. Exumai critique de Vhistoire de 
Ia geographie du nouveau continent, Paris, V, p. 244. Cf. Les Normands 
sur Ia route des Iut/es, p. 49. 

Referindo-se a este trecho, diz com muita razão Harisse: "We are 
inclined to think that the early date of tho visits of the French 
na-vigators to Brasil rests on better authorities. „ Bibliotheca Ameri
cana Vetustisshna, New-York, 1866, 8.T0, p. 173. 
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tein, fixou a viagem nella descripta entre 1521 e 1540 ( ), 
reconhecendo porém que a solução que apresentava offerecia 
graves dificuldades. Varnhagen fixou-a primeiro em 1508 
(viagem de Solis e Pinzon), depois, talvez por suggestões de 
Joaquim Caetano da Silva, em 1506 (narrativa da viagem 
de Gonçalo Coelho). 

Gravier é de opinião que a viagem nelle referida é a 
de 1501, em que veio Vespucci como piloto, e serviu de 
chefe D. Nuno Manuel, segundo Varnhagen, ou André Gon
çalves, segundo Cândido Mendes. 

Para proval-o, Gravier procura estabelecer um parallelo 
entre a expedição tal qual narram-na as cartas de Vespucci 
e a expedição narrada pela Zeytung (2). 

Esta comparação é feita com muito cuidado, e, diz o 
autor, mereceu a approvação de autoridade tão eminente 
como D'Avezac (3). 

Todavia não convence, pois, apezar de serem muitos e 
grandes os pontos de contacto entre as duas viagens, as 
divergências ainda são maiores. Basta que lembremo-nos: 

1.° que os navegantes da Zeytung, depois de terem che
gado aos quarenta gráos sul, tornaram outra vez para o 
Brasil (4), ao passo que Vespucci seguio directamente para 
a Europa; 

2.° que na Zeytung afiirma-se que já estavam conhe
cidas seiscentas a setecentas léguas de terra, ao passo que 

(1) E.i-ainrii critique, V. p. 249. Si houvesse necessidade de novos 
argumentos para provar que Humboldt não tinha ra^.ão, bastaria 
citar a edição descripta por Harrise, sob n.° 100 da Bibliotheca Ame
ricana Vetustissima, edição que, como alli se demonstra, não pode 
ser posterior a 1516, anno em que deixou de imprimir o editor 
Oeglin. Cf. Varnhagen, Examen de quelques points de 1'histoire géogra-
phique du Brésil, p. 51. 

(2) Les Ntirmautls sur Ia route des Indes, p. 45-48. 
(') Les Normands sur Ia route des Indes, p. 49. 
(*) TERNAUX COMPANS, Archives des voyages, Paris s. d., 2 vols. 

8.V, I I p. 306-309. Cf. Brésil Français, p. 25-26. 
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Vespucci veio na primeira expedição exploradora, quando 
o território era de todo desconhecido: 

3.° que na Zeytung falla-se em naturaes que vestiam 
pelles, circumstancia que com certeza não teria escapado a 
Vespucci, si delia tivesse tido conhecimento; 

4.° que, emfim, da Zeytung deduz-se que o fim principal 
da expedição era a viagem para a Malacca, Q) ao passo que 
das cartas de Vespucci este objecto não transparece na 
primeira viagem. 

Parece, portanto, que não podem identificar-se as duas 
viagens, e portanto o testemunho dos indígenas só pôde 
referir-se a uma épocha posterior a 1501. 

Supponhamos um instante que Gravier tenha razão, 
que a Zeytung seja effectivamente a narrativa da expedição 
de 1501. O que se pôde d'ahi concluir é unicamente que os 
Portuguezes suspeitavam que os Francezes tinham chegado 
ao sul do Brazil. Uma suspeita não é prova. 

O trecho de Gonneville não parece mais concludente. 

De alguns annos a esta parte, diz elle, os Francezes têm 
ido ao Brasil (2). Estes alguns annos de quando se deve 
contar ? De 1503, em que a 24 de Junho partiram de Hon-
fleur? De 19 de Junho de 1505 em que Gonneville fezesta 
declaração ? 

Na ultima hypothese, incontestavelmente a mais pro
vável, é preciso estar muito prevenido para enxergar nas 

(1) A carta de Vespucci, contemporânea da primeira viagem, em 
que se falia da passagem para Malacca, é apocrypha, no entender de 
Varnhagen. Entretanto, mesmo admittindo a sua authenticidade, a 
melhor prova de que na primeira expedição não se tratou da pas
sagem para Malacca, é que a segunda expedição veio exclusivamente 
tratar deste objecto. 

(2) Eis textualmente o que diz Gonneville: « empuis aucunes 
années en çá les Dieppois et les Malouinois et autres Normands et 
Bretons vont quérir du bois à teindre en rouge, cotons, guenons et 
perroquets, et autres denrées. D'Avezac, Voyage de Gonneville, p. 104 
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palavras do marinheiro de Honfleur a afirmação do desco
brimento do Brasil pelos Francezes. 

Na segunda, a que Gravier (}) admitte, ha mais vero-
similhança incontcstavelmente; mas que valor tem esta 
affirmação vaga, era que não se declinam nomes, em que 
não se especificam factos, em que se não determinam 
logares ? 

8. Em resumo : 

A viagem de Jean Cousin é possível geographica e his
toricamente; mas, á luz dos documentos conhecidos e dos 
argumentos dos que a defendem, não está provada. 

A intervenção de Descaliers é difficuldade insoluvel; 
porque, ou fosse mais velho que Cousin ou da mesma edade 
que elle, não podia normalmente traçar cartas geographicas 
em 1553 e entretanto elle traçou-as e taes cartas existem. 

A intervenção de Pinzon dá logar á dupla difficuldade: 
ou tem-se de admittir dois homens com o mesmo nome, 
com o mesmo caracter, com a mesma profissão, no mesmo 
tempo; ou tem-se de admittir um só a representar papel 
que destoa de todos os seus precedentes, dos precedentes de 
Colombo, de todas as regras de verosimilhança. 

A identidade entre parte da viagem de Cabral e parte da 
de Cousin; a quasi identidade entre parte da viagem deste 
e parte da viagem de Vasco da Gama, são novas dificul
dades ; patenteiam o orgulho nacional a esforçar-se por en
cobrir ao mesmo tempo a gloria de duas nações rivaes. 

A falta de documentos coevos, as contradições dos que 
defendem a tradição dieppense, que para admittir a viagem 
tem que soccorrer-se a Desmarquets, único que attesta-a, e 

(') Les Norma,,,/s sur Ia route des Indes, p. 41 . Cf. D'AvEZAC 
Voyage de Gonneville, p. 6. 
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para defendel-a tem que atacal-o e modificar suas afirmações, 
são novas dificuldades. 

E ainda ha outras e outras. 

Portanto, por ora, é impossível reconhecer que o des
cobrimento do Brasil é devido á Francezes. 





II 

PRETENÇÕES HESPANHOLAS 

Fontes. — Probanzas hechas por ei fiscal dei Rey en Io pleito que siguió 
contra ei Almirante de índias D. Diego Colon, perguntas 5."», 7.* • 
8." ap. Navarrete, Colecion de los viajes y descubrimientos que hicieron 
por mar los Espaholes desde fines dei siglo XV, Madrid, 1825-1837, 
õvol. 4.*° 

J U A N DE LA COSA, Mappa mundi, ap. Jomard, Les monuments 
de Ia geographie, Paris, s. d., foi. 

Nows orbis regionvm ac insularvm veteribvs incognitarvm, Ba-
sileae, 1532, foi. (n.° 798 do C da Exp.). 

P . MARTYR DE ANGLERA, De rebus oceanicis et novo orbe de-
eades três, Coloni-», 1574, in-8.TO.-

AMERIQO VESPUCCI. . . Ses écrits... par F . A. de Varnhagen. 
Lima, 1865, folio (n.° 836 do C. da Exp.) 

Auxiliares. — HUMBOLDT, Examen critique de 1'histoire de Ia geogra
phie du nouveau continent et des progrès de Vastronomie nautique au 
quinzième et seizième sièele, Paris, 1836-1839, 5 vols. in-8.,° 

VARNHAGEN', Historia geral do Brazil, 1.» edição. Madrid, 
1854-1857, 2 vols. in-8.TO, e 2.», Vienna, 1877 (n.°' 5396 e 5399 do 
Cat. da Exp.) 

Idem. Examen de quelques points de 1'histoire géographique du 
Brésil, Paris, 1858, in-8.-">, (n.° 5398 do Cat. da Exp.) 

D'AvEZAC, Considêrations géographiques sur 1'histoire du Brésil, 
Paris, 1857, in-8.-">, (nü 5397 do Cat.) 

Idem. Les voyages d'Amêric Vespuce au compte de VEspagn», 
Paris, 1858, 8.™, (n.° 835 do Cat.) 

SILVA, L'Oyapoc et VAmazone, Paris, 1862, 2 vols. S.'0. 
PESCHEL, Geschichte des Zeitaltes der Entdeckungeri1, Stuttgart, 

1877, 8.™. 

9. Aqui pisa-se terreno mais solido e passarse do do
mínio de tradições vagas, incoherentes, quiçá inventadas, 
para factos precisos e textos authenticos. 

Desde o século XVI os Hespanhóes reclamaram como 
seu o descobrimento do Brasil, e ninguém ainda lh'o con
testou com vantagem. Duvidas e pontos obscuros existem, 

0. d* Abreu 3 
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— não ha negal-o, — mas versam antes sobre minúcias do 
que sobre o facto fundamental. 

Entretanto, é preciso desde o principio fazer uma dis-
tincção. Ha pretenções hespanholas de duas ordens : umas 
que foram manifestadas desde o século XVI e têm sido de
fendidas sem solução de continuidade; outras que appare-
ceram pela primeira vez em nosso tempo, ha menos de 
trinta annos. As primeiras grupam-se á roda de Vicente 
Yafiez Pinzon e Diego de Lepe; as segundas grupam-se á 
roda de Alonso de Hojeda e de Amerigo Vespucci. Estas 
não têm a mesma origem, a mesma antigüidade que aquellas, 
nem o mesmo valor. 

Vejamos. 

10 . Vicente Yafiez Pinzon, segundo Pedro Martyr, partiu 
de Paios com quatro caravellas nos princípios de Dezem
bro de 1499 (') e pelas Canárias foi ao Cabo Verde, á ilha 
de Santiago. D'ahi seguiu a 13 de Janeiro (2) com vento 
de sudoeste pela proa e, navegadas tresentas léguas, pas
sou a linha. Com o mesmo rumo seguiu mais duzentas 
e quarenta léguas e por fim, depois de 14 dias de viagem 
desde Santiago (3), no dia 26 de Janeiro chegou a um 
cabo, a que deu o nome de Santa Maria de Ia Consolacion. 
D'aqui foram beirando a costa e, depois de diversos inci
dentes, chegaram ao Haity. 

A viagem de Pinzon é de authenticidade inconcussa; 
em 1500, Juan de Ia Cosa e o governo hespanhol; em 1501 
Pedro Martyr; em 1504 Ângelo Trevizano, e desde então 
muitos outros, todos os historiadores, têm dado testemunho 
delia. 

(*) Circiter calendas Decembris, diz Pedro Martyr p. 90 : a Paios 
opptdo soluunt XVIII Novembris, diz Grinceus, Novvs o, bis, p. 119. 

(2) Idibus Januarii, Pedro Martyr, De rebus oceanicis p. 95. 
(») NAVARRETE, Viajes III , 550. Septimae calendas Februarii, diz 

Pedro Martyr, p. 96. ' 
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As duvidas versam apenas sobre três incidentes: o 
ponto de partida entre Paios e Santa Maria de Ia Conso-
lacion ; o ponto de chegada; e o ponto até onde beirou o 
littoral americano. 

11. Sobre o primeiro incidente calou-se Pinzon no de
poimento que fez a 21 de Março de 1513, e discordam dous 
de seus campanheiros. Um, Pedro Eamirez, diz que o ponto 
de partida foi das ilhas de Anton, que Navarrete conjectura 
serem umas situadas quarenta léguas ao norte do Cabo 
Verde; outro, Diego Hernandez Colmenero, diz que foi da 
ilha do Fogo. 

Qual dos dous tem razão ? D'Avezac pensa que Col
menero, porque o seu testemunho é apenas explicitamente 
contestado por Pedro Eamirez, ao passo que o deste, expli
citamente condemnado por Diego Hernandez Colmenero, 
é condemnado implicitamente por Antônio Hernandez Col
menero e Manuel de Valdovinos, que dão accordes como 
ponto de partida as ilhas de Cabo Verde. 

Não parece entretanto que qualquer das duas opiniões 
possa prevalecer; primeiro, porque a discordância que pa
tenteiam enfraquece a ambas; segundo, porque foram expri
midas de 1513 a 1515, muitos annos depois do acontecimento 
a que se referem, quando já não devia estar fresca a lem
brança que delle guardavam. 

A opinião que parece mais provável é a de Pedro 
Martyr, que dá como ponto de partida a ilha de Santiago ('). 
Ê certo que Pedro Martyr não fez parte da viagem, mas, 
além de ter interrogado os marinheiros (2) e o próprio 
Pinzon, a parte de suas Décadas que trata do assumpto foi 

(') De rebus Oceanicis p. 95. 
(2) Interrogati a me nautoz, diz a outro propósito p. 96. Cf. J 

Caetano da Silva, L'Oyapoc et VAmazone, \ 2546. 
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escripta em 1501, e por conseguinte offerece maiores ga
rantias. 

12. Qual o primeiro ponto do' Brasil a que chegou 
Vicente Yanez Pinzon? 

Interrogado a este respeito, declarou elle em Sevilha 
que fora o Cabo de Santo Agostinho, e o mesmo attestaram 
Garcia Hernandez (de Huelva) e Manuel de Valdovinos. 
Entretanto, Varnhagen é de opinião que foi o porto do 
Mucuripe ('). 

Eis as razões que apresenta : 

1." Sahindo do Cabo Verde em rumo de su-sudoeste, 
não se pôde chegar ao Cabo de Santo Agostinho; entre
tanto, infere-se do depoimento dos companheiros de Pinzon 
que foi este o rumo seguido. 

2.° A costa um pouco ao norte do Cabo de Santo Agos
tinho pende para leste; entretanto a costa que Pinzon diz 
ter beirado corria a loeste quarta a noroeste. 

3.° A distancia do littoral descoberto por Pinzon foi 
oficialmente computada em seiscentas léguas; entretanto, a 
distancia computada da costa de Santo Agostinho não confere. 

Estas objecções podem ser respondidas em poucas pa
lavras. 

1). Admittido que partindo de Cabo Verde, em rumo 
de S. S. O., Pinzon não chegaria a Santo Agostinho, podem 
tirar-se d'ahi duas conclusões : 

Ou que Pinzon não chegou realmente ao Cabo de 
Santo Agostinho; 

Ou que não seguiu o rumo de S. S. O. 

Varnhagen acceita a primeira, mas a segunda é a mais 

(') Historia geral1, pp. 78 e 79. 
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provável (admittido que no rumo de S. S; O. não se possa 
vir de Santiago a S. Agostinho ri). 

Em primeiro logar Pinzon e seus companheiros de
claram explicitamente que Santa Maria de Ia Consolacion 
é o mesmo Cabo a que os Portuguezes deram o nome de 
Santo Agostinho. 

Em segundo logar, ha desaccordo sobre o rumo: Pinzon 
e seus companheiros João de Umbria ou Ungria e Diego 
Hernandez de Colmeneros não declaram rumo; Antonib 
Hernandez Colmenero diz sudueste entre meias do sul; 
Pedro Eamirez e Manuel de Valdovinos dizem S.S.O., tudo 
de 1513 a 1515; Pedro Martyr diz SO. pela proa (2) em 
1501; Trevisano diz que navegaram com ventos de leste, 
em 1504 (3). Quem pôde decidir no meio de tantas afir
mações contradictorias ? 

Accresce que Pinzon em 1509 esteve outra vez no Cabo de 
S. Agostinho (*) e que por conseguinte refrescou suas remi-
niscencias; que a primeira viagem que fizera realisando-se com 
máu tempo, a agulha não lhe podia dar indicações muito 
precisas; que as correntes não eram então conhecidas, etc. 

(') Um illustrado official de marinha a quem consultei sobre o 
assumpto, escreve-me o seguinte : 

« Partindo de Santiago em rumo de S. S. O. verdadeiro (22°30') 
passa-se umas trintas léguas ao mar do Cabo de S. Agostinho. 

« Para chegar a S. Agostinho, precisa-se de fazer o rumo de 25° 
a 26° S. O. verdadeiro. 

« Para chegar ao Mucuripe, é preciso fazer o rumo de 40° S. O. 
« Sabendo que 22.°30' é S. S. O. verdadeiro, o mais ligeiro exame 

patenteia que 25° a 26° S O. approxima-se mais delle do que 40° S. O.» 
Veja-se sobre o assumpto D'Avezac Americ Vespuce, pp. 112-11 i. 

(2) De rebus Oceanicis: Africum, quem suduestum appellant, 
qui medius inter Austrum est ac Zephyrum, capiunt in proram p. 
95. Veja-se a pag. seguinte. 

(s) Quo vento (Apeliote) navigarunt. Apud Grinoeus, Nows 
orbis, p. 119. 

(*) NAVARRETE, Viajes y descubrimientos, I I I , p. 47. Ahi é citado 
Herrera, Década I, liv. V I I I , cap. I e IX . Varnhagen contesta esta 
viagem, geralmente admittida, nas Nouvelles recherches sur les derniers 
voyages du navigateur florentin, pp. 16 e 52. 
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2). Quanto á direcção da costa, não parece que o ar
gumento seja mais forte. Si a costa corre de um modo © 
Pinzon diz que ella corre de outro, porque dizer que Pinzon 
não correu esta costa, antes que dizer que elle não soube 
descrever a costa que correu? 

Entretanto, esta é a opinião mais provável; porque ao 
passo que não ha desaccôrdo quanto á synonomia entre 
Consolacion e S. Agostinho, ha desaccôrdo entre os com
panheiros de Pinzon quanto á arrumação do littoral. Pinzon 
dá oeste quarta a noroeste; de seus companheiros, Juan de 
Umbria dá noroeste-sueste; Antônio Hernandez de Colmenero, 
nordeste; o physico Garcia Hernandez, noroestei Prova de 
quanto uma viagem cursiva, narrada tantos annos depois 
de feita, é insuficiente para delia tirarem-se conclusões 
rigorosas. 

3.) E o computo official das léguas ? 

Este computo, felizmente publicado por Navarrete ('), 
pôde ser examinado; mas quem quer que se dê á este tra
balho pôde reconhecer tudo nelle, menos caracter official. 

Na provisão real adduzida por Varnhagen, trata-se 
simplesmente de um requerimento de Árias Perez e Diego 
Ferrandez, que na parte que tem importância para este 
ponto diz o seguinte: 

« Sepades que Árias Perez, é Diego Ferrandez, sobrinos de 
Vicente Yafiez Pinzon, por ellos, e en nombre dei dicho su tio 
nos ficieron relacion por su peticion, diciendo: que ei dicho su 
tio é ellos, com nuestra licencia, puede haber un afio poço mas 
o menos, que armaron cuatro carabelas para descobrir en Ias 
partes de Ias Índias, con Ias cuales siguieron su viaje en 
nuestro serziço, en que descobriron seiscientas léguas de terra 
firme en ultra mar, etc. 

(*) Viajes y descobrimientos, I I I , 82. 
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Isto é computo official? É computo simplesmente de 
Árias Perez e Diego Ferrandez; como tal tem tanto valor 
quanto o de Juan de TJmbria, cujo calculo é 800 léguas; 
e o do physico Garcia Herrandez, que calculava em 750 
as léguas percorridas até Paria. 

Supponhamos, porem, que fosse official; em que assen
tava? houvera nova expedição que verificasse a distancia? 
que garantia nos offerece ? 

Varnhagen apresenta ainda outros argumentos a favor 
do Mucuripe como primeiro porto a que chegou Vicente 
Yanez Pinzon (*). 

Juan de Ia Cosa em 1500 situa o cabo descoberto por 
Pinzon muito a loéste da terra descoberta por Portuguezes; 
entretanto o cabo S. Agostinho fica bastante a leste desta 
terra. 

Diego Eibeiro em 1529 indicou o descobrimento de 
Pinzon para leste do cabo de S. Eoque e não para o sul. 

É exacto. 
Deve-se, porém, notar que o mappa de Juan de Ia 

Cosa foi desenhado em Outubro de 1500 (2), antes de haver 
sido explorado o sul do Brasil, e portanto não pôde neste 
ponto ter a importância e o peso que lhe é reconhecido 
para a costa do norte. 

Quanto ao mappft de Diego Eibeiro, este prova sim
plesmente uma cousa: que em 1529 elle commetteu um erro 
que muitos annos antes fora evitado. Com effeito, na Charta 
marina Portugalensium, desenhada, segundo a opinião de 
Peschel ('), entre 1501 e 1504, ao sul do Cabo de & Eoque 
está situado o Cabo de Santa Cruz. Ora, que Cabo de 
Santa Cruz e Cabo de S. Agostinho são um e o mesmo 

(') Historia geral1, p. 79. 
(a) L'Oyapoc et VAmazone, I I \ 2564. 
(5) Geschie.hte des Zeitalters der Entdeckungen, p. 255, nota 7. 
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logar, depuzeram Garcia Hernandez o physico, Garcia Her
nandez (de Huelva) e Manuel de Valdovinos. 

Attinente ao primeiro ponto do Brasil a que apportou 
Pinzon, temos ainda uma questão a estudar. 

Santa Maria de Ia Consolation e Eostro Hermoso são 
um e o mesmo logar? Affirmam-n'o Garcia Hernandez, o 
physico, Pedro Eamirez, Diego Hernandez Colmenero, e 
Manuel de Valdovinos. 

Humboldt implicitamente é desta opinião, e Peschel 
diz muito claramente: O primeiro ponto da costa que 
chamaram Eostro Hermoso ou Cabo de Ia Consolacion re
cebeu mais tarde dos Portuguezes o nome de Cabo de Santa 
Cruz ou de Santo Agostinho ('). 

Apezar de comprovada por tantos testemunhos contem
porâneos, reforçados por autoridades como Humboldt e Pes
chel, esta opinião não é verdadeira. 

Prova-o a capitulação que os reis de Hespanha assen
taram em Granada com Vicente Yanez, a 5 de Setembro 
de 1501. 

Ahi se lê : 

« Tenemos que en quanto nuestra merced e voluntad 
fuere... vos ei dicho Vicente Yanez... « seades » nuestro Ca-
pitan e Gobernador de Ias dichas tiei-ras de suso nombradas 
desde Ia dicha punta de Santa Maria de Ia Consolation se-
guiendo Ia costa hasta Eostro Hermoso, é de alli toda Ia costa 
que se corre ai Norueste hasta ei dicho Eio que vos posistes 
nombre Santa Maria de ia Mar-dulce » (2). 

Este documento serve também para provar que é de 
Eostro Hermoso e não de Santa Maria de Ia Consolation 

(') Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen, p. 255. 
(2) Revista do Instituto, XXII , p. 446. Cf. VARNHAOBN, Examen 

ae quelques pomts, \ 42. 
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que a costa corre para Noroeste, e que por conseguinte os 
argumentos tirados por Varnhagen, da arrumação da costa, 
não tem o valor que elle lhes attribuiu. 

13. Qual o termo dos descobrimentos de Pinzon na 
viagem de 1499-1500? 

As opiniões variam; mas, depois que Joaquim Caetano 
da Silva examinou tão magistralmente o assumpto, não pode 
haver mais duvida: foi o cabo de Orange, primitivamente 
conhecido pelo nome de cabo de S. Vicente, e o rio de 
Oyapok, ha tanto tempo conhecido pelo nome de rio de 
Vicente Pinzon. 

Para proval-o, o illustre brasileiro accumulou tantos 
documentos e tão ligados, que torna-se difficil expôl-os, Basta 
dizer que Pinzon deu como ultimo descobrimento seu a 
provincia de Paricura, nome tirado de indios que habitavam 
o cabo de Orange e suas immediações; que os nomes an
tigos d'aquellas terras (terra de S. Ambrosio e cabo de 
S. Vicente) estão de accôrdo com o nome dos santos com-
memorados pela igreja no tempo em que deve ter sido a 
viagem; que o nome de Vicente Pinzon, dado ao Oyapok 
desde tempos immemoriaes, é uma tradição viva de sua pas
sagem por lá. 

14. Passemos agora a Diego de Lepe. 
Deste sabe-se apenas que, partindo de Cadiz ou Paios (x) 

pouco depois de Pinzon, encaminhou-se á ilha do Fogo no 
Cabo Verde. D'ahi seguio em rumo approximadamente de 
sudoeste, chegou ao cabo de S. Agostinho, que dobrou até 
certa distancia. D'Avezac é de opinião que elle chegou até 
o rio de Contas (2), mas em falta de documentos, tal opinião 
não pôde ser sustentada nem combatida. 

(>) Cf. d'AvEZAC, Americ Vespuce p. 107. VARNHAGEN, Examen 
de quelques points de 1'histoire géographique du Brésil jj 51, 

(J) Considérations géographiques, p. 77, 
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Do ponto extremo a que chegou ao sul de S. Agostinho, 
— bahia de S. Julia, segundo seu companheiro Alonso Eo-
driguez de Ia Calva, rio de S. Julian, segundo Christobal 
Garcia, — volveu para o norte, e, depois de incidentes sabidos, 
encaminhou-se para as colônias hespanholas. 

15. Menos conhecida ainda que a viagem de Diego de 
Lepe é a de Velez de Mendoza, cuja licença para descobrir 
terras é de 18 de Agosto de 1500. 

Segundo uns, foi apenas um dos companheiros de Diego 
de Lepe. 

Segundo outros, elle fez effectivamente a viagem e 
dobrou o cabo de S. Agostinho para o sul. 

Actualmente é impossível ter opinião fundada sobre o 
assumpto Q). 

16. Passemos agora ás pretenções hespanholas, quaes 
manifestou-as o nosso eminente compatriota Francisco 
Adolpho de Varnhagen, Visconde de Porto Seguro, na pri
meira edição de sua Historia geral em 1854 (2). 

Diz elle que dez mezes antes de Pinzon, em Junho de 
1499, Alonso Hojeda, navegando em companhia de Juan 
de Ia Cosa e Amerigo Vespucci, aportou ao delta do Assú, 
no Eio Grande do Norte. 

Expor os seus argumentos e tomal-os na consideração 
que merecem é trabalho que exigiria largos desenvolvimen
tos. O próprio Varnhagen empregou neste afan muitos annos 
de sua vida, argumentando, desenvolvendo, reetificando. 
Entretanto, algumas considerações bastarão para mostrar 

(!) Sobre a viagem de Velez de Mendoza, v. NAVARRETE : Viajes 
y deseobrimientos, III , pae-s. 555 e 594; D'AVEZAC, Considerations 
geographiqites, nota T , p. 227-229; PESCHEL, Geschichte der Entdeckun-
gen, pags. 258-259. 

(J) Historia geral} I, p. 24-25. Estas idéas foram depois sustentadas 
pelo mesm» autor em quasi todos os trabalhos que desde então deu á luz. 
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que não se pôde incluir Vespucci e Hojeda entre os desco
bridores do Brasil. 

Si Vespucci afirma que chegou aos 5 graus de latitude 
sul, Hojeda affirma que chegou apenas a 200 léguas de Paria, 
isto é, ao 4 l/s graus de latitude norte, segundo o calculo 
de Joaquim Caetano da Silva Q). Os dous testemunhos 
contradizem-se, annulam-se por conseguinte, e nem se pôde 
combater o de Hojeda em nome de Vespucci, nem o de 
Vespucci em nome de Hojeda. O que se deve fazer é pro
curar testemunhos complementares, que façam inclinar a 
balança a favor de um ou de outro. 

Felizmente abundam. 

Na mesma viagem em que foram Hojeda e Vespucci 
ia Juan de Ia Cosa, cujo testemunho é portanto igual ao 
delles em valor. 

Vejamos, pois, o que diz a este respeito Juan de Ia Cosa. 

« Em sua carta, diz Silva, 200 léguas de littoral, con
tadas da base da península de Paria para o sueste, vem 
dar em uma bahia, em cujo limite occidental está escripto 
motes, isto é, motes, e cujo limite oriental é formado por 
uma longa ponta, situada na latitude septentrional de 
quatro grãos e meio e tendo ao sul o nome de tierra de 
S. anbrosio. 

« Esta bahia é a do Oyapok. 

« A latitude de sua ponta oriental prova-o claramente: 
— quatro gráos e meio. 

« E esta indicação é confirmada pela de motes ao outro 
lado da bahia, isto é, por essas montanhas caracterís
ticas do Oyapok, que deviam na viagem que fizeram do sul 
para o norte, necessariamente ter chamado a attenção de 

C1) L'Oyapoc et VAmazone, I I , \ 2569. 
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Vicente Pinzon e Lepe, pelos quaes regulou-se Juan de Ia 
Cosa quanto á parte meridional de sua charta » (x). 

Por conseguinte, Juan de Ia Cosa está de accôrdo com 
Hojeda: isto é, como este diz que não navegaram até a 
linha e que nem chegaram aos limites septentrionaes do 
Brasil, quanta mais aos cinco graus de latitude sul. 

Passemos agora de Hojeda e seus companheiros Juan 
de Ia Cosa e Amerigo Vespucci, aos companheiros de Pinzon. 

Vejamos si estes dizem alguma cousa a tal respeito. 

Dizem: 

Juan de Umbria declara que «nunca, antes que esta 
tierra descobriessen no habia ido por alli ei dicho Almirante 
(Colombo) ni otra persona de estos reinos »; Garcia Hernandez, 
physico, que ia na viagem por escrivão del-rei, declara que 
« antes nunca habia sido descobierta aquella tierra ni hombre 
Ia habia descubierto,- Diego Hernandez Colmenero declara 
que «Ia dicha tierra no estava descubierta antes»; Garcia 
Hernandez (de Huelva) declara que « aquella costa nunca 
Ia descubrió otra persona ninguna salvo ei dicho Vicenti-anes ». 
Os outros companheiros não se explicam a tal respeito ; 
porém usando da palavra descubrir, implicitamente estão de 
accôrdo. 

Quanto a Pinzon, este também não diverge. 

« Vicente Pinzon, diz Silva (2), qualifica de descoberto 
seu reconhecimento do cabo de Consolacion — descubrió; 
emprega a mesma expressão para a costa comprehendida 
entre este cabo e o Amazonas—descubrió; a mesma expressão 
para o Amazonas, — descubrió; a mesma expressão para a 
província dos Pari curas — descubrió. Mas quanto á costa 
comprehendida entre a província dos Paricuras e a bocca 

(1) L'Oyapoc et VAmazone I I \ 2568 e 2569. 
(2) L'Oya.poc et l'Amazone I I \ 2558. 
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septentrional do golfão de Paria, elle limita-se a dizer que 
p«rlongou-a — corrió de luengo. 

« Porque esta differença ? 

« É que nestas ultimas paragens, Vicente Pinzon fora 
precedido por Christovão Colombo em 1498 e por Alonso 
de Hojeda em 1499. » 

Assim, temos, de um lado o testemunho isolado de 
Vespucci, dizendo que veio ao Brasil em 1499 com Hojeda e 
Juan de Ia Cosa, segundo Varnhagen; — temos de outro lado 
o testemunho destes, dizendo que não passaram de duzentas 
léguas ao sul de Paria, aos 4 1j3 de latitude norte; temos 
o testemunho de Juan de Umbria, de Garcia Hernandez, 
o physico, de Diego Hernandez Colmenero, de Garcia 
Hernandez (de Huelva), de Pinzon, que todos affirmam a 
prioridade do descobrimento de Pinzon. 

Si passarmos dos contemporâneos immediatos de Ves-
pucio e Hojeda, a concordância é a mesma: Las Casas (l) 
não diz que Vespucci e Hojeda tivessem passado a linha, 
Herrera (3) diz positivamente que Pinzon foi o primeiro 
hespanhol que a passou. 

17. Diante de tantos testemunhos, não é permittido 
hesitar. 

Porque, entretanto, Varnhagen não só hesitou como 
declarou única verdadeira a narrativa de Vespuci ? 

É difficil dizêl-o em poucas palavras. Basta, porém, 
saber-se que Vespuci assegura ter feito duas viagens por 
conta do governo hespanhol antes do anno 1501, em que 
passou ao serviço de Portugal. 

(*) Historia de las índias, cap. 145, vol. I I , p. 397. 
(2) ... i haviendo navegado setecientas Léguas, perdio ei Norte 

i paso Ia linea equinocial, siendo ei primer subdito de Ia Corona de 
Castilla, i de Leon que Ia atraveso, Decad I, liv. IV, cap. VI. 
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Desde que Humboldt na sua obra monumental sobre 
a Geographia do Novo Mundo estudou a questão intrinca-
dissima do navegador florentino, ficou geralmente admit-
tido que a primeira viagem teve logar em 1499, sob as 
ordens de Hojeda. 

Quando á segunda, as opiniões não estão ainda accordes: 
Humboldt, depois de hesitar entre a viagem de Pinzon e 
a de Lepe, decidiu-se pela primeira (*); D'Avezac opta pela 
segunda (2); Peschel parece de opinião que Vespuci não 
fez tal viagem. 

Foi por esse tempo que appareceu o livro do Visconde 
de Porto Seguro, em que este procurou provar que a pri
meira viagem de Vespuci não tivera logar em 1499, mas 
em 1497; não na America meridional, mas na America do 
Norte, pelas costas de Yucatan, Florida e oriente dos 
Estados-Unidos, até além do rio S. Lourenço. 

Fazendo isto, é bem claro que na segunda viagem, 
quer ella tivesse logar com Hojeda, como sustenta 
Varnhagen, quer fosse com Pinzon, como propõe Humboldt; 
quer com Diego de Lepe, como opina d'Avezac; é bem 
claro que Vespucci esteve no Brasil. 

Isto, porém, não é uma novidade e Humboldt já tinha 
chegado a esta conclusão em 1836. 

O que, porém, d'ahi não pôde deixar de concluir-se é: 
1.°, quão pouca confiança merecem, isolados, os es-

criptos de Vespucci, pois nas mãos de Humboldt dão-nos 
uma viagem á America do Sul; nas mãos de Varnhagen 
dão-nos uma viagem á America do Norte; 

2.°, que sendo a primeira viagem de Vespucci em 
companhia de Hojeda e Juan de Ia Cosa, como demonstrou-o 
Humboldt e Varnhagen não o destruiu; o melhor argu

ta) Examen critique, IV p. 200-213, 290-301. 
(') Americ Vespuce, p. 106-110. 
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mento de que Hojeda não veio ao Brasil, é têl-a Yarnhagen 
empurrado tanto para O Norte que quasi roçou pelas terras 
polares. 

18. Em resumo: 

Está provado que, sahindo de Paios a 18 de Novembro 
de 1499 com quatro caravellas, Vicente Yafiez Pinzon foi 
pelas Canárias ao archipelago de Cabo Verde ; 

que de uma das ilhas deste archipelago, — a de 
Santiago — partindo ao rumo de S. S. O., depois de 540 lé
guas, elle chegou a uma terra ao sul do Equador, a 26 de 
Janeiro de 1500; 

que esta terra é o Brasil e que o cabo a que elle deu 
o nome de Santa Maria de ia Consolation é o de Santo 
Agostinho; 

que d'ahi seguiu para o norte beirando a costa e des
cobriu o rio mais tarde chamado das Amazonas, a que deu 
o nome de Mar-dulce ; 

que d'ahi perlongando a costa, chegou até ao cabo de 
Orange, a que deu o nome de S. Vicente, e ao rio Oyapok, 
que se ficou chamando de Vicente Pinzon ; 

que este ponto foi o ultimo do Brasil em que tocou. 

Quanto a Diego de Lepe, está provado que, sahindo de 
Paios ou Cadix em Dezembro de 1499, foi ter á ilha do 
Fogo, no Cabo Verde ; 

que partindo d'ali, em rumo que deve ser proxima-
mente o mesmo que o de Pinzon, chegou ao cabo de 
S. Agostinho; 

que dobrou-o e seguiu para o sul durante algum 
tempo ; 

que depois tornou para o norte e seguiu o mesmo 
rumo de Pinzon e quasi na sua esteira. 
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0. de Abreu 4 
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Em um escripto datado de 3 de Julho de 1784, afir
mou o seguinte frei Gaspar da Madre de Deus: 

« Eu tenho uma cópia do testamento original de João 
Eamalho, escripto nas notas da villa de S. Paulo pelo ta-
bellião Lourenço Vaz, aos 3 de Maio de 1580. 

« Á factura do dito testamento, além do referido Ta-
bellião, assistirão o juiz ordinário Pedro Dias e quatro tes
temunhas, os quaes todos ouvirão as disposições do testador. 
Elle duas vezes repetio que tinha alguns noventa annos de 
assistência nesta terra, sem que algum dos circunstantes 
lhe advertisse que se enganava, o que certamente j farião 
si o velho por caduco errasse a conta... 

« Si pois na era de 1580 contava João Eamalho alguns 
90 annos de residência no Brazil, segue-se que aqui entrou 
em 1490, pouco mais ou menos; e como a America pela 
parte do Norte foi descoberta em 1492, resulta que no 
Brazil assistirão Portuguezes 8 annos (sic) pouco mais ou 
menos, antes de se saber na Europa que existia o mundo 
novo » ('). 

Mutatis mutandis, o intuito de frei Gaspar da Madre 
de Deus é idêntico ao de Desmarquets. Ha apenas uma 
ligeira differença. Não houve um Estancelin ou um Gaffarel 
que elaborasse as afirmações broncas do escriptor paulis
tano, e lhes desse consistência e apparencia de força. Pelo 
contrario, Cândido Mendes dissecou-as, e de tal modo mos
trou a sua nihilidade que nada mais deixou a fazer-se. 

2 0 . Vejamos com um pouco de cuidado o que valem 
as palavras de frei Gaspar, e admitíamos que o testamento 
seja authentico. 

A falta de protesto das testemunhas nada prova. Elias 
vieram para attestar que João Eamalho fizera taes e taes 

(') Revista do Inst. Hist., I I , pp. 426-427. 
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declarações, não que taes e taes declarações feitas por elle 
eram verdadeiras. 

De mais, como poderiam saber si o eram? Só vindo com 
elle, só tendo por conseguinte uns 110 annos pelo menos. 
Esta reunião de centenários não é circumstancia tão com-
mum que sirva para provar um facto duvidoso. 

, Si, porém, não tinham vindo com elle, as testemunhas 
nada sabiam com certeza, e a sua adhesão, ou antes o seu 
silencio, nada significa. 

Mas que diz em summa o testamento? Que João Ea
malho tinha uns noventa annos de assistência no Brasil. 
Ora, alguns noventa annos quer dizer menos de noventa, — 
portanto este computo não comprova, prima faciè, a asserção 
de frei Gaspar. 

Nem o comprova igualmente a seguinte affirmação de 
Taques Paes Leme, escriptor mais antigo, mais critico e 
mais consciencioso : «Antônio Eodrigues, genro de Pequiroby, 
veio com Eamalho a S. Paulo 30 annos quasi antes de 
chegar em 1531 Martim Affonso de Souza a S. Vicente. » (x) 

Trinta annos antes ao mesmo tempo que nos leva a 1502, 
data que Cândido Mendes já demonstrou ser a verdadeira (2), 
mostra que alguns noventa annos eram simples approximação, 
e que nem chegavam a oitenta. 

Argumentamos na supposição do testamento, adduzido 
por frei Gaspar, ser verdadeiro: selo-ha, porém, realmente? 

Todas as probabilidades são que não o é. 
Em primeiro logar, é quasi certo que João Eamalho 

morreu nas proximidades de 1558 (3). 

S Nobliarchia Paulistana na Revista do Instituto Histórico, vol. 
V, parte I , p. 8. 

(2) Revista do Instituto, vol. XL , parte I I , pp. 163 - 247. 
(s) Revista do Instituto Histórico, XL, parte I I , p. 356. AZEVEDO 

MARQUES nos Apontamentos históricos da província de S. Paulo, Rio, 1879, 
2 vols. 4.to, s. v. João Ramalho apresenta documentos que mostram o 
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Em segundo logar, a assistência de testemunhas prova 

de mais. 
Em terceiro logar nem frei Gaspar vio o original do 

testamento, nem o publica, nem diz como houve a cópia de 
que servio-se. 

Em quarto logar nem Pedro Taques, um dos mais 
profundos investigadores da historia pátria que têm havido, 
nem qualquer outro chronista, dão noticia de documento de 
tal importância. 

Por estes motivos póde-se concluir: 
Ou o testamento não é authentico, e não pôde portanto 

servir de base a qualquer affirmação ; 

Ou é authentico e estudado conscienciosamente não 

contém implícita ou explicitamente a affirmação da chegada 

de João Eamalho ao Brasil, antes de Pinzon e Lepe, e 

pouco valor da affirmação de frei Gaspar, mas ao mesmo tempo 
mostram que João Ramalho só morreu depois de 1562. Varnhagen 
cita na Historia geral1, p. 605, outro documento em que João Ra
malho ainda é dado como vivo a 22 de Abril de 15(58. 

A questão d<i João Ramalho é uma das mais embaraçadas da his
toria primitiva do Brasil. 

Ainda ninguém tornou bem claro que nos primeiros tempos de 
S. Paulo houve pelo menos dous João Ramalho. Um é o bacharel de 
Cananéa, deixado em 1502 pela primeira expedição exploradora, pae 
dos mameluoos, inimigo dos jesuítas. Outro, sogro de Jorge Ferreira, 
é um eavalleiro portuguez, que veio para o Brasil muito mais tarde, 
com Martim AfFonso ou logo depois. 

Taques Paes Leme, que no trecho acima citado dá noticia do 
primeiro e torna assim bem clara a distineção, em outros logares 
perde-a de vista. 

Cândido Mendes, o homem que melhor estudou o assumpto, 
também não faz a distineção, e por isso é um pouco injusto com 
Taques. 

Além desses dous, cuja existência não pode ser posta em duvida, 
julgo que ainda ha terceiro, provavelmente ülho do primeiro. É este 
que supponho ter sido eleito a 24 de Maio de 1502 para capitão de 
guerra contra os Índios do Parahyba (Azevedo Marques, I I , 215). O 
primeiro, que a 15 de Fevereiro de L">';1 allegava a sua edade para 
não aceitar o cargo de vereador (Azevedo Marques, I I . 27), não pa
rece o mais próprio para o commando de expedição guerreira. 

Em todo o caso, isto não pus<a de simples supposieão, a que o 
tempo se encarregará de dar o devido valor. 
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muito menos antes de ter a America sido descoberta por 
Christovam Colombo (*). 

21. A viagem de Cabral é muito conhecida. 

Sahindo do Tejo, segunda-feira 9 de Março de 1500, 
com treze navios, a 14 passou entre as Canárias e houve 
a 22 vista da ilha de S. Nicolau, uma das do Cabo Verde. 
Ahi desgarrou-se a nau de Vasco de Athayde que, apezar 
das diligencias que empregou o Capitão-mór, não se pôde 
encontrar mais. 

Do Cabo Verde, fazendo rumo approximadamente de 
sudueste, a 21 de Abril a armada descobriu signaes de terra 
em uma grande quantidade de hervas compridas, a que os 
mareantes chamam botelho e rabo de asno. 

No dia seguinte, quarta-feira 22 de Abril, pela manhã, 
acharam aves chamadas fura-buchos, e á tarde um grande 
monte redondo e muito alto, com outras serras mais ao sul, 
e terra coberta de grande arvoredo. O capitão-mór deu ao 
monte o nome de Monte Paschoal e á terra o de Vera Cruz. 

Nesta noite ancoraram obra de seis léguas de terra. 
Ao outro dia approximaram-se até a distancia de meia 

légua, lançando ancora em direitura á boca de um rio (2). 
Foi a examinal-o Nicolau Coelho, companheiro de Vasco da 
Gama na viagem á índia, e o primeiro portuguez conhecido 
que pisou em território brasileiro. 

Á noite ventou tão rijo de sueste que fez garrar as 
naus, pelo que sexta-feira, ás 8 horas da manhã, a armada 
fez-se de vela ao longo da costa, á procura de um surgi-
douro, que foi encontrado d'ahi a dez léguas. 

(*) Varnhagen, que debalde procurou o original do testamento 
em S. Paulo, suggere que o testamento deve ter sido feito a 3 de 
Maio de 1570 e não de 1580, e que nos annos de assistência escreveu-
se ou leu-se, noventa em vez de sessenta. Historia geral2, p. 605. 

(2) Este rio, segundo o Sr. general Beaurepaire Rohan, é o Cahy. 
O primitivo e actual Porto Seguro, p. 15-16. 
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Sabbado, 25 de Abril, a armada, que na véspera sur
gira cerca de uma légua do recife que protegia o ancora-
douro, entrou no porto, que por sua excellencia foi chamado 
Porto Seguro. 

Domingo, 26 de Abril, armou-se um esparavel n'um 
ilheo da bahia, e nelle cantou-se missa e houve sermão. 
No mesmo dia foi decidido em conselho mandar-se a el-rei 
noticia da descoberta pelo navio de mantimentos. 

Segunda-feira, 27 de Abril, foram á terra mestre Jo-
hanes Emenelaus, o piloto do Capitão-mór e o de Sancho 
de Toar, e tomando a altura do sol ao meio-dia, acharam 
a latitude meridional de dezesete graus. 

Terça-feira os carpinteiros começaram a fazer uma 
grande cruz, padrão que devia attestar aos que viessem pos
teriormente que a terra já fora descoberta por el-rei de Por
tugal. 

No dia 1.° de Maio desembarcou a gente da armada, a 
procurar o melhor logar para ser plantada a cruz. Esco
lhido o local, emquanto uns preparavam a cova, foram ou
tros, á maneira de procissão, buscar a cruz, que plantaram, 
depois de pregadas as armas e divisas reaes. 

No dia 2 sahio para a índia Pedralvares Cabral e para 
o reino o emissário que devia levar a noticia. 

Na terra ficaram dois degradados, dos vinte que iam 
na armada, além de dois grumetes que fugiram, segundo 
nos diz Caminha. 

Tal é, nos traços geraes, a navegação de Alvares Cabral. 
De seu roteiro e da correspondência com a corte, não ha 
memória; mas da estadia no Brasil e dos incidentes que 
aqui se deram, temos uma chronica minuciosa e encantadora 
de Pero Vaz de Caminha, em alguns pontos completada 
pela carta do mestre Johanes Emenelaus e pela historia da 
navegação, feita por um piloto da expedição. 
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Seria fácil com estes documentos multiplicar porme-
nores; é, porém, preferível discutir os pontos controversos. 

22. O primeiro a estudar é si o Brasil foi ou não 
descoberto por acaso. 

Em uma memória que tem sido merecidamente elogiada, 
o Sr. Joaquim Norberto é de parecer que o descobrimento 
não foi casual. 

O principal fundamento de sua opinião é um trecho da 
carta escripta de Porto Seguro a D. Manuel por mestre 
Johanes Emeneslau. Diz o mestre que em um antigo mappa-
mundi, pertencente a Pero Vaz Bisagudo, poderá el-rei ver 
o sitio da terra. O mappa-mundi, que também representa 
Mina, não certifica si a terra é habitada ou não. 

Este trecho, que abaixo vai fielmente transcripto ('), ó 
de uma obscuridade desesperadora. Si já houvesse suspeita 
de que a descoberta do Brasil não fora casual, poder-se-ia 
até certo ponto consideral-o como um indicio favorável; 
mas Gonçalves Dias já demonstrou que, pelo contrario, todos 
os testemunhos, a começar pelo de D. Manuel, são accordes 
em declarar o descobrimento como inopinado e fortuito. 

E não é só isto: Johanes Emeneslau assegura ter visto 
o mappa-mundi; mas el-rei tanto não o vira, que o mestre 
lhe diz: « mande vosa alteza taer ». E quem nos assegura 
que o tivessem visto Pedralvares Cabral e seus companheiros? 
Entretanto, esta circumstancia é indispensável para a pro
posição do Sr. Norberto ser admittida. 

O descobrimento do Brasil explica-se muito mais facil-

(») Quanto senor ai sitio desta terra mande vosa alteza traer 
um mapa mundy que tyene pero vaaz bisagudo e por ay podra ver 
vosa alteza ei sytyo desta terra en pero a qual mapamundy non cer-
tyflca esta terra ser habytada e no es mapamundy antiguo e ally 
bailara vosa alteza escrita tambyen Ia myna. Varnhagen, Historia 
geral\ I , 423. 
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mente pela viagem de Vasco da Gama, pelas instrucções que 

redigiu e pelo meio social. 
Como observa Peschel (*), Vasco da Gama, em sua 

primeira viagem para a índia, passara por algum tempo 
ao longo das costas do Brasil, sem as reconhecer, pois, 
sahindo do Cabo Verde a 3 de Agosto de 1497, no dia 22 
achava-se a 800 léguas da costa africana, isto é, a 45° ao 
Occidente do Sul da África. 

Si então não descobriu o Brasil, deve-se talvez a cir-
cumstancias insignificantes, a menos que não o seja á reso
lução firme em que estava o grande nauta de não se divertir 
em outras emprezas antes de dar conta da missão de que 
fora incumbido (2). 

No trecho do Roteiro de Vasco da Gama está notada 
uma circumstancia, cujo alcance escapou a Peschel, mas que 
é preciso pôr em evidencia: as aves que á noite tiravam 
contra susoeste, tão rijas como aves que iam para terra. 
Os Portuguezes, diz-nos o filho de Christovam Colombo (3), 
fizeram a maior parte de suas descobertas regulando-se 

(M Gesehichte des Zeitalters der Entdeckungen, p. 263. 
(2) Eis o trecho do Roteiro de Vasco da Gama: 
E huuma quynta feira que eram três dias d' agosto partimos 

em leste (de Santiago), e hindo huum dia com sull quebrou a verga 
ao Capitam moor, e foy em X V I I I dias d' agosto, e seria isto CC 
legoas da Ilha de Santiaguo, e pairamos com o traquete e o papaflgò 
dous dias e huuma noute, e em X X I I do dito mês hindo na volta do 
mar ao sull e a quarta do sudueste, achamos muitas aves feitas como 
garçoeens, e quando veo a noute tiravam contra o susoeste muito rrigas 
como aves que hiam pera terra, e neste mesmo dia vimos huuma 
baléa, e isto bem oytocentas legoas em mar. Roteiro da viagem de 
Vasco da Gama2, Lisboa, 1861, 8.°, p. 3. 

(3) Eis o trecho no que interessa áquestão: « diciendo (Christovam 
Colombo) qui si mudaba camino Io hacia porque no era mui des-
tante dei suio principal, i seguir Ia raçon, i experiência de los Por
tuguezes que havian descubierto Ia maior parte de sus Islãs por ei 
juicio, i buelo de semejantes Pajaros. » La Historia de D. Fernando 
Colon, cap. XX, apud BARCIA, Historiadores primitivos de las índias 
Occidentales, Madrid, 1749, 3 vols. foi., I p., 19. Veiam-se também 
os capítulos XVIII e XIX. 
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pelo vôo das aves; o descobridor da America muitas vezes 
regulou por ellas o seu rumo. É, pois, fora de duvida que 
Vasco da Gama teve não suspeita, como nos assegura 
Camões, mas certeza de uma terra ainda não conhocida. 

Nas longas entrevistas que teve com Pedralvares é na
tural que o ousado marinheiro mais de uma vez lhe fallasse 
no problema que presentira, sem conseguir dar-lhe solução. 
Talvez este intuito até certo ponto haja influído sobre as 
instrucções que formulou. 

te Estas instrucções, interpetra d'Avezac, si attondermos 
á direcção conhecida dos ventos alisios do hemispherio aus
tral, eqüivalem a uma recommendação expressa do tomar a 
partir do encontro delles, a bordada de sudoeste para correr 
com amuras a bombordo, emquanto o vento escasseasse, fa
zendo bom caminho para ganhar a região ulterior, em que 
o vento permittisse governar direito a leste para dobrar o 
Cabo s (»). 

Nestas instrucções já está implicito o descobrimento 
do Brasil e a melhor prova é a freqüência com que aqui 
vieram ter os que as seguiram, a começar de Cabral 
em 1500 e de João da Nova em 1501. 

Além dos signaes de terra entrevistos por Vasco da 
Gama em sua primeira viagem, e das instrucções que for
mulou, concorreu eficazmente para o descobrimento do 
Brasil o estado então vigente dos espíritos : « a intensa 
curiosidade movida pelos recentes descobrimentos no Novo 
Mundo e a nobre emulação que taes descobrimentos, feitos 
em serviço de uma nação competidora, haviam de excitar 
no animo de homens que, seguindo outro rumo, tantos louros 

(*) Considerations géographiques, nota D. p. 159. Cf. GASPAR COR
RÊA, Lendas da índia, I p. 149. VARNHAGEN, Historia geral1, I , p. 
13, 422; e D ' A V E Z A C , Relation authentique du voyage du Capitaine de 
Gonneville, p. 65. 
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tinham ganhado na carreira das omprezas marítimas Q). » 
Pezando estes factos, diz Major que podemos facilmente 

duvidar si este rumo para sudoeste não foi emprehendido 
por Cabral na esperança de ir dar a alguma terra do novo 
mundo occidental. 

22. Outro ponto controvertido é o motivo porque 
Cabral deu á terra que descobriu o nome de Vera Cruz. 

Segundo Castanheda (2) foi por causa da Cruz que ali 
mandou plantar a 1 de Maio. 

Gaspar Corrêa (3) diz que porque a ella chegaram a 

3 de de Maio. 
Ambas estas affirmações não têm, porém, consistência, 

porque Cabral pôz o nome á terra, segundo se deduz de 
Vaz de Caminha, no mesmo dia em que pôz o nome de 
Monte Paschoal — isto é, a 22 de Maio. 

Caminha nos dá o verdadeiro motivo do nome: 
... pregou (frei Henrique) uma solemne e proveitosa 

pregação da historia do Evangelho e em fim delle tratou 
da nossa vinda e do achamento desta terra, conformando-se 
com o signal da Cruz, sob cuja obediência viemos. 

O nome de Vera Cruz imposto por Cabral, como é 
sabido, durou muito pouco tempo. Em 1501, nas instrucções 
a João da Nova , é transformado no de Ilha da Cruz; 
na carta escripta por D. Manuel (*) aos reis catholicos a 29 
de Julho do mesmo anno tem o nome de Santa Cruz; 
no roteiro de Gonneville (1503-1505) já tem o nome de 
Brasil (6), que naturalmente lhe foi communicado por Diogo 

(!) Vida do Infante D. Henrique de Portugal, p. 467. Varnhagen 
tinha antes exprimido idéas semelhantes. 

(2) Descobrimento e conquista da índia, livro I, cap. 31. 
(s) Lendas da índia, I, p. 152. 
(4) Apud NAVARRETE, Viages, I II , p. 95. 
(6) Este nome ja figura em Empoli (1503). 
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do Couto e Bastião de Moura, portuguezes da equi-
pagem; em 1511 apparece já este nome em documento 
official. 0) 

23 . Outro ponto controvertido é si o actual Porto 
Seguro é o Porto Seguro de Cabral Varnhagen diz sim (')• 
e Beaurepaire Eohan diz não (3). 

Esta ultima opinião é a verdadeira : o logar que Cabral 
chamou Porto Seguro em pouco tempo começou a chamar-
se Santa Cruz, por causa da que ali foi deixada a 1 de 
Maio de 1500. 

Os argumentos de que Varnhagen lança mão quebram 
se todos diante destes dois factos: o primeiro é a tradição 
attestada por Gandavo, Gabriel Soares, Anchieta, Cardim e 
tantos outros; o segundo é que o Porto Seguro actual não 
corresponde á descripção de Caminha, por mais que se 
queira fazer de um recife um ilheo. 

24. Eesta ainda um ponto a examinar: quem levou a 
el-rei de Portugal a nova do descobrimento do Brasil. 

Os historiadores Castanheda, Barros e Damião de Góes 
dizem contestes que foi Gaspar de Lemos. Gaspar Corrêa 
diz que foi André Gonçalves, antigo mestre do navio em que 
fora Vasco da Gama para a índia. A primeira opinião ó 
clássica, e anda em todos os livros. A segunda só ha muito 
poucos annos foi apresentada e defendida por Cândido 
Mendes. 

Prima fade, o accôrdo de Castanheda, João de Barros 
e Damião de Góes, comparado com o isolamento de Gaspar 
Corrêa é forte presumpção contra este. Mas é só pre-

(}) Roteiro da náo Bretoa. 
(2) Nota acerca de como não foi na Coroa Vermelha na enseada de 

Santa Cruz que Cabral primeiro desembarcou e em que fez dizer a pri
meira missa. R. do Inst. Hist. XL, p. II , pag. 5-12. 

(') O primitivo e o actual Porto Seguro. 
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sumpção ; basta lêr com cuidado os três historiadores 
concordes, para ver-se que têm uma fonte comnium, e assim 
os três reduzem-se a um. 

Comparando-se esta fonte commum com a fonte a que 
se soccorreu Gaspar Corrêa, a ultima leva grande van
tagem. Gaspar Corrêa tem incontestavelmente erros chro-
nologicos e alguns bem graves, sobre a partida da frota 
do Tejo e a chegada ao Brasil: porém, quanto ao mais é 
verídico; é mais minucioso que os outros, está de accôrdo 
com Vaz de Caminha e serve até para explicar certos 
pontos sobre que o nosso primeiro chronista não se estendeu. 

Demais, Gaspar Corrêa está de accôrdo com Caminha, 
e o piloto anonymo que escreveu a navegação de Cabral, 
pois ambos dizem que foi mandado ao reino o navio dos 
mantimentos o o commandante deste navio era, segundo o 
autor das Lendas da índia, André Gonçalves. 

Emfim, ao passo que se sabe pela carta de D. Manuel 
aos reis Catholicos, escripta aos 29 de Julho de 1501, que 
eram treze os navios; pela conta de Castanheda, Barros e 
Góes apenas temos doze commandantes, pois Pedro Alvares 
Cabral não commandava um navio determinado, porém 
toda a armada. Falta-nos, pois, um commandante e a 
affirmação de Gaspar Corrêa, de que este era André Gon
çalves, acha-se confirmada por um manuscripto antigo, em 
que vem a lista das expedições e armadas mandadas por 
Portugal. 

Com o livro de Gaspar Corrêa conseguiu-se, felizmente; 
solver um outro problema da historia do Brasil, que re
sistira a todos os esforços da critica: o conhecer-se quem 
fora o commandante da primeira armada exploradora de 
nossas costas. Foi André Gonçalves, o mesmo que levara 
á Europa a noticia do descobrimento. 
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CONCLUSÃO 

24 . Todos os esforços até hoje feitos para recuar o 
descobrimento do Brasil para antes de 1500 não têm resis
tido á critica. 

A tradição franceza da viagem de Cousin, que fixa o 
descobrimento do Brasil no anno de 1488, não está com
provada e tropeça em dificuldades insuperáveis. 

A viagem de João Eamalho em 1490 ou é uma 
invenção de frei Gaspar da Madre de Deus, ou não passa 
de uma mystificação em que elle cahiu. 

A interpretação da viagem de Hojeda em 1499, que 
Varnhagen "dá baseando-se nas cartas de Vespucci, tem 
contra si o testemunho de Hojeda, de Juan de Ia Cosa, 
dos companheiros de Pinzon, do próprio Pinzon, e todos 
os resultados apurados no estudo dos textos e na critica 
dos factos. 

É, portanto, com os documentos de que dispomos, in
contestável que o descobrimento do Brasil foi em 1500. 

E foram os Hespanboes que o descobriram, porque 
Cabral viu terra mais de meado Abril; Pinzon viu-a em 
/CôJie/eiro, e Lepe, quando Cabral ainda nem percebera 
signaes de terra, já dobrara o Cabo de S. Agostinho para 
o sul e tornava para o norte. 

Esta é a solução chronologica. 
A solução sociológica é differente; nada devemos aos 

Hespanhoes, nada influíram sobre nossa vida primitiva; 
prendem-se muito menos á nossa historia do que os Fran
cezes. 
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Sociologicamente fallando, os descobridores do Brasil 
foram os Portuguezes. 

Nelles inicia-se a nossa historia; por elles se continua 
por séculos; a elles se deve principalmente os esforços 
que produziram uma nação moderna e civilisada em ter
ritório antes povoado e percorrido por broncas tribus 
nômadas. 



DESENVOLVIMENTO DO BRASIL NO SÉCULO XVI 

Si, por um caso de longevidade extraordinária, fosse 
dado a Pedr'alvares Cabral percorrer detidamente em 1600 
o paiz de que apenas avistara as costas no ultimo anno 
do século anterior, elle teria diante dos olhos um espe-
ctaculo novo e interessante. 

Veria, a começar do norte, a fortaleza do Três Eeis 
Magos, ultima vedeta da civilisação, impondo respeito aos 
Potyguares. Em Natal agglomerava-se aos poucos a popu
lação, que em breve devia estender-se ao Ceará e d'ahi por 
diante até o Amazonas. 

Veria a Parahyba com o seu forte do Cabedello, com 
as casas que já se alongavam pelo morro pittoresco, com os 
engenhos que irradiavam pelas várzeas ubertosas. 

Veria Itamaracá, a ilha encantadora, coberta de plan
tações. 

Veria Iguarassú, a antiga; Olinda, a orgulhosa; Eecife, 
simples morada de pescadores, que não tardaria a eclipsar 
a todas. 

Veria Porto Calvo, tão celebre depois nas lutas hol-
landezas ; S. Christovam acalentado pelos murmurejos do 
Cotinguiba; a cidade do Salvador com o seu recôncavo, em 
que prosperavam numerosos engenhos e vicejavam por 
léguas e léguas os canaviaes verdejantes ; com os seus campos, 
em que o gado pascia ás manadas, aos milheiros. 

Veria llheos, Santa Cruz, a primeira terra sellada com 
o cunho portuguez; Porto Seguro, seminário de ousadas ban
deiras ; Espirito Sancto a penetrar até as esmeraldas 
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encantadas, verdes como os sonhos que sorriam aos seus 

habitantes. 
Veria o Eio de Janeiro, assentado no meio de um am-

phytheatro immenso, de que debruçam-se as gerações idas, 
á espera de feitos dignos do scenario; com as suas ilhas 
feiticeiras; com a sua bahia sem par, onde vagam as 
sombras de Amerigo Vespucci, que legou o nome a um con
tinente que não descobriu ; de Gonçalo Coelho, o navegante 
pertinaz; de Magalhães, o primeiro que circumnavegou o 
globo ; de Nobrega, de Anchieta, de Men de Sá, de Ville-
gaignon, o cavalleiro romanesco e batalhador. 

Veria S. Vicente, a obra de Martim Affonso ; Santos, 
obra de Braz Cubas; Itanhaen, mais tarde ephemcra ca
beça da capitania; Cananea, semente de João Eamalho, 
porta franca para os campos de Coritiba, do Viamão e da 
Vaccaria. 

A dez léguas do Oceano, veria a villa de S. Paulo, obra 
dos jesuítas. Debalde estes a haviam assentado na aba da 
montanha, como que para conserval-a agrilhoada ao cepo: a 
população estuava, transbordava, investia e começava a 
innundar toda a America. 

E nestes povoados dispersos veria mais o descobridor 
do Brasil industrias desconhecidas, raças novas, instituições 
que se decompunham c instituições que germinavam; ri
quezas que projectavam seu brilho aos olhos dos habitantes; 
escolas, mosteiros, confrarias, ódios, afinidades, intelligencias 
que se abriam á luz; terras que não resistiam aos esforços 
dos habitantes para arrancar-lhe o segredo;cm summa, n'um 
vaso colossal uma elaboração immensa 

Tudo isto era a obra de um século. 

Vejamos-la por menor. 
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Portugal tomou desde logo conta da terra descoberta 
por Cabral. Menos de dez annos lhe bastaram para con
tornar a vasta extensão das costas do paiz. 

A começar do norte, encontrámos em primeiro logar 
a expedição exploradora de João Coelho, infelizmente quasi 
desconhecida. 

A data em que se realizou ainda está por determinar 
Fróes em 1514 dava-lhe vinte annos de antecedência, exag-
geração evidente, que todavia serve para nos mostrar 
quanto foi antiga. 

Talvez não se arrede muito da verdade quem suppozer 
que João Coelho foi ao norte ao mesmo tempo que André 

C de Abreu 5 
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Gonçalves ia ao sul. E esta supposição assume visos de 
provável si reflectirmos que João Coelho é nome desconhe
cido; que talvez seja engano, em vez de Gonçalo Coelho»' 
que este em 1503 já estava em Portugal. Ao mesmo tempo, 
temos assim explicação do motivo por que neste anno foi 
elle escolhido para commandar a segunda armada portu-
gueza que veio ao Brasil. 

Em todo caso, mesmo que fosse João Coelho e não 
Gonçalo, ha razão para crer que não veio muito posterior
mente a 1502. 

Neste anno foi reconhecida a posição das terras ao 
norte do Cabo de S. Agostinho. Porque seria o sul exclu
sivamente explorado, quando esta parte do norte estava 
dentro da demarcação de Tordesillas ? 

Pouco mais ou menos por esse tempo, temos noticia 
de outra viagem ao norte de S. Agostinho: a de Fernando 
de Noronha, que descobriu a ilha de seu nome provavel
mente a 24 de Junho de 1503. 

Ha ainda tradição de uma viagem exploradora ao 
norte emprehendida com licença regia por Affonso Eibeiro, 
a quem os naturaes da terra mataram. Fróes, que delia nos 
dá noticia e que se lhe incorporou, nada adianta sobre os 
descobrimentos que fez. Si é a mesma de que falia Herrera, 
sahiu do Cabo de S. Agostinho, contornou a terra firme 
até Darien e foi dar á ilha de S. João, isto entre 1512 e 1513-

A partir do Cabo de S. Agostinho para o sul as ex" 
plorações estão melhor conhecidas. 

Logo, em 1500 houve, a partir de Porto Seguro para 
o norte até provavelmente o cabo descoberto por Pinzon, 
a exploração de André Gonçalves attestada por Gaspar 
Corrêa. Deve ter sido muito cursoria, porque André Gon
çalves partindo a 1 de Maio de Santa Cruz já estava na Europa 
antes de Outubro. A prova é que no mappa de Juan de Ia Cosa, 
feito neste mez, já figura a terra descoberta pelos Portu-
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guezes, de que elle não podia ter conhecimento, sinão por 
André Gonçalves ou seus companheiros. 

Foi em 1501 que veio a primeira expedição verdadei
ramente exploradora ao sul. Commandava-a o mesmo André 
Gonçalves e vinha teUa por piloto ou cosmographo o ce
lebre florentino Amerigo Vespucci. 

Ê opinião geral, que surgiu no cabo de S. Eoque. 
Cândido Mendes affirma, porém, que foi nos Marcos, ao 
norte da bahia da Traição : 

1." porque o nome de Marcos commemora os padrões 
que Vespucci diz terem sido assentados; 

2." porque, si fora o cabo de S. Eoque, é certo que se 
perderiam nos baixos que correm delle para o norte; 

3.° porque Vespucci se refere a uma terra e não a um 
cabo, como declara quando tracta do de S. Agostinho ('). 

Estas razões, por mais fortes que sejam, não parece que 
destruam a opinião geral. 

Basta lembrar que os marcos plantados entre a bahia 
Formosa e a da Traição eram, não padrões do descobri
mento e posse da terra, mas simples divisas entre a capi
tania de Pero Lopes e a de João de Barros, para que perca 
todo o valor o primeiro argumento. 

Levado pelos outros dois, algum tempo julguei que fosse 
não os Marcos, porém a bahia da Traição, o primeiro 
ponto avistado por André Gonçalves, pois além de estar de 
accôrdo com as duas condicções deduzidas por Cândido 
Mendes das cartas de Vespucci, o nome da bahia de Traição 
é muito antigo e commemora factos semelhantes aos que 
se deram entre os naturaes e os Portuguezes no primeiro 
desembarque destes. 

Entretanto, nem esta nem a opinião de Cândido Men-

(') Revista do Inst. Hist., XL, parte II, p. 198. 
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des resistem ao seguinte facto: que desde 1503 o cabo de 
S. Eoque está figurado nas cartas como o ponto inicial de 
uma exploração que terminou em Cananéa. 

Do ponto a que primeiro chegou, a armada foi se
guindo para o sul, beirando a costa, plantando padrões, 
fazendo sondagens, traçando cartas e roteiros, baptisando 
os logares encontrados, em geral com os nomes de santos, o 
que se explica pelo costume da epocha e pela presença de 
padres a bordo. 

Até que ponto da costa brasileira chegaram os explo
radores, é questão ainda hoje controvertida. Segundo Var
nhagen, chegaram ao rio da Prata (*) segundo Cândido 
Mendes não passaram de Cananéa (2). 

E esta ultima opinião parece mais certa: 

1.° porque a descripção dada por Vespucci applica-se 
mal ás costas áridas do sul; 

2.° porque até 1513, pelo menos, as cartas geographicas 
conhecidas só figuram o Brasil do S. Eoque até Cananéa 
ou Cananor, como está escripto este nome em algumas; 

3." porque Gonneville, que em 1504 esteve entre os 
Carijos, fronteiros de Cananéa, não encontrou lá vestígios 
de europeus, ao passo que os encontrou e indicou ao 
norte, entre os Tupinambás ; 

4.° porque Vespucci pinta invariavelmente os naturaes 
da terra como nus, ao passo que desde S. Francisco do Sul 
elles já começam a vestir-se, como se vê em Gonneville e 
na Zeytung; 

5.° porque o rio da Prata é muito notável para que 
chegando até lá Vespucci não o tivesse visto, e tendo-o 
visto não é provável que o não mencionasse (*). 

(') Historia geral* p. 83 
(J) Revist. do Inst. Hist. XL, p. I I . pag. 195 e segg. 
(*) Na viagem de Vespucci, ha um lado astronômico que, a pe-
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A impressão geral que da terra levaram André Gon
çalves e seus companheiros, só muito confusamente se pôde 
deduzir das cartas de Vespucci. Este em alguns logares 
abunda em elogios, em outros diz que nada mais ha de 
valor além do pau brazil, da cannafistula e da arvore da 
myrrha. 

Estas contradições explicam-se talvez pelo duplo sen
timento que o dominava: de um lado a sua impressão real 
e a de seus companheiros; de outro o desejo de exalçar a 
terra em cujo descobrimento attribuia-se tão grande papel. 
O certo é que os primeiros nomes dados á terra — Terra 
dos Papagaios, terra do Brasil — mostram bem o pouco 
apreço em que a tinham e a pouca utilidade que lhe re
conheciam. Ainda em 1503, Empoli dizia: desta terra se 
tira grande quantidade de cannafistula e de pau-brazil e não 
achamos mais cousa de valor (•"•). 

Este valor veio-lhe, de logo, por circumstancias extrin-
secas e fortuitas : a chegada de João da Nova com as noticias 
das riquezas de Malaca; o desejo de procurar .pelo sul do 
Brasil uma passagem para logar de tantas riquezas. 

dido meu, o Sr. Dr. M. Pereira Reis teve a bondade de estudar. Eis 
a opinião do eminente astrônomo : 

« A descripção do céo dada por Vespucci nada adianta em rela
ção á maior latitude em que elle se achou. 

Na carta a Mediei (Revist. do Inst, X L I , parte I , 27) quando elle 
diz que « entre as estrellas que giram a redor do polo antártico em 
breves orbitas, trez tem a figura de triângulo rec.tangulo » si refere-se ao 
Triângulo Austral como quer o Visconde de Porto Seguro, por esta 
circumstancia apenas pode asseverar-se que elle se achava ao sul de 
21 gráos mais ou menos. 

Na carta a Soderini (ibid. p. 11), onde diz que tinham perdido de 
todo a Ursa menor e a maior estava tão baixa que apenas apparecia 
no fim do horisonte, si refere-se a toda a constellação, pode-se aflttr-
mar que estava bastante ao norte de trinta e oito gráos e dez minutos. 

É provável que elle se referia a toda a constellação e não a a l -
gumas estrellas da Ursa maior, aliás seriam outras as suas expressões. 
D'onde se vê que não devia ter ido muito além de S. Vicente ou 
Cananéa. » 

(!) Apud RAMUSIO, Navigationi et Viaggi, I, foi. 145. 
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Com este fim, foi mandada ao Brasil uma nova ar
mada em 1503. Era mais poderosa que a primeira, pois 
esta constava de três navios e aquella constava de seis. 
Não se destinava mais á exploração da terra avistada por 
Pedro Alvares. Tinha por capitão-mór Gonçalo Coelho, e 
commandava um dos navios Amerigo Vespucci. 

Desde o principio da viagem, houve conflictos entre 
Gonçalo Coelho e Vespucci, que foram mais e mais se 
azedando. Nas proximidades da ilha de Fernando de 
Noronha naufragou a capitanea, e o capitão-mór mandou o 
navegante florentino explorar um porto em que pudessem 
abrigar-se. Amerigo foi, mas tanto demorou que Gonçalo 
Coelho seguiu pelo mar fora. 

Voltando no fim de oito dias, por vêr uma das naus 
em distancia, Vespucci com ella de conserva seguiu para a 
bahia de Todos os Santos, que fora marcada para ponto 
de reunião no regimento dado á armada. Ahi se demorou 
mais de dois mezes, e encaminhando-se depois para o sul, 
fundou uma feitoria, a primeira que houve no Brasil. 
Cândido Mendes pensa que o logar desta feitoria é Cara-
vellas, opinião já apresentada com certas reservas por 
Navarrete (l) ; mas um documento encontrado por Var
nhagen (2) evidencia que foi o Cabo Frio. D'ahi, depois 
de feitos a que teremos de nos referi? depois, seguiu 
Amerigo para Portugal, chegando a Lisboa em 18 de Junho 
de 1504. 

Gonçalo Coelho seguira igualmente para o sul. As 
cartas antigas traziam na posição approximadamente do 
Eio de Janeiro uma legenda indecifrável, que, com aquella 
perspicácia assombrosa e aquelle tino admirável que o 
constituem/ talvez o primeiro interpetre dos antigos do-

(*) Revista do Inst., XL, p. I I , pag. 215-216. 
(2) Nouvelles recherches, p. 10. 
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cumentos geographicos em nosso século, Joaquim Caetano 
da Silva mostrou significar G.° Coelho detentio, o logar 
em que se deteve Gonçalo Coelho (-•). 

Foi aqui que, quem sabe quanto tempo? elle esperou 
pelo companheiro desleal, e viu-se por fim constrangido 
a abrir mão de uma empreza que alguns annos mais tarde 
deveria cobrir de glorias o grande Magalhães. 

Depois da viagem de Coelho, considerações desenvol
vidas em um trabalho já publicado, levam a admittir a 
armada que, em falta de melhor nome, pôde chamar-se de 
D. Nuno Manuel (2). 

Segundo a relação confusa e obscura que delia nos 
resta, combinada com as conjecturas luminosas de Var
nhagen, os navegantes passaram das seiscentas a setecentas 
léguas já conhecidas e foram ter á bahia de S. Mathias-
D'ahi o mau tempo obrigou-os a retroceder. Vieram des
cobrindo rios, entre os quaes o da Prata, onde tiveram as 
primeiras noticias das riquezas e da civilisação do Peru, 
preza que em breve deveria cahir nas mãos ávidas dos 
Hespanhoes. Ha motivos para crer que nesta viagem 
tomaram parte João de Lisboa e Vasco Gallego, de quem 
um manuscripto de Alexandre de Gusmão noticia uma 
viagem ao rio da Prata em 1506 (8). 

Parece que esta armada não tinha por fim uma explo
ração da terra, mas simplesmente a procura da passagem 
do sul, que Gonçalo Coelho não pudera achar, para Malacca. 
Entretanto, não podendo realizar o seu intento, ella fez 
explorações de S. Mathias para o norte. Ligadas assim as 

(!) PORTO SEGURO, Nouvelles recherches, p. 11. 
(s) D. Nuno Manuel em 1504 estava em Portugal, onde era 

capitão das guardas de el-rei. GASPAR CORRÊA, Lendas da índia, I, 
p. 338. 

(!) VARNHAGEN, Examen de quelques points, l 91. Cf. Diário d» 
Pero Lopes1 p. 87. 
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observações realizadas por André Gonçalves e talvez por 
Gonçalo Coelho, resultou uma noção bastante completa do 
contorno orientai do Sul da nossa pátria desde 8o até 40°, em 
menos de dez annos depois do seu descobrimento. 

Para o norte este resultado já fora obtido antes, pois 
mesmo deixando de parte a exploração de Coelho, sobre a 
qual tanto se ignora, temos as explorações de Vicente 
Yannez Pinzon e a de Diego de Lepe logo no primeiro 
anno do /Seeulty que vão de 8o sul a 5o norte, approxima
damente. 

Ao mesmo tempo das primeiras expedições e logo em 
seguida, começaram a ser freqüentadas as costas do Brasil. 
Vinham aqui ter as naus da carreira da índia, umas sim
plesmente trazidas pelo roteiro de Gama, outras pela ne
cessidade de fazer aguada e lenha. 

Contam-se entre estes navegantes João da Nova e 
Vasco da Gama, na segunda expedição, segundo Gaspar 
Corrêa (J); Affonso de Albuquerque, segundo Empoli ('), que 
o acompanhou; Tristâo da Cunha, D. Francisco de Al
meida, etc. 

Pouco a pouco foram, porém, se desviando as naus da 
índia, por um motivo que Gaspar Corrêa declara: a modi
ficação nos roteiros introduzida pelo judeu Caçuto (3), mudança 
de que infelizmente apenas possuímos a menção. 

Outro motivo que também concorreu para desviar do 
Brasil as mesmas armadas foi a conquista de Malacca por 
Affonso de Albuquerque, conquista que tornou dispensáveis 
a procura e o empenho pela passagem ao sul. 

Poderosas como eram as armadas da índia, alterosas 

("•) Lendas da índia, I, pp. 235, 271. 
(2) RAMUSIO, Viaggi, I, foi. 155. 
(s) Lendas da índia, I, p. 375. 
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como eram as naus de que constavam, deixaram menor 
sulco na historia da nossa pátria do que as humildes cara-
vellas e insignificantes flotilhas que desde logo começaram 
a vir ao Brasil, umas clandestinamente, outras mandadas 
pelos contractores da preciosa madeira. 

Foi por ellas que as communicações se tornaram fre
qüentes e as relações quasi regulares com a Europa; que 
se desenvolveu desde o principio um commercio relativa
mente importante; que nunca foi de todo descurada a terra 
achada por Cabral. 

Não possuímos muitos documentos para determinar a 
importância do nosso primitivo commercio e descrever-lhe o 
desenvolvimento. Parece, porém, que aqui se confirma ainda 
uma vez a lei da evolução do simples para o complexo. 
Para reconhecel-o, basta examinar o que poderemos chamar 
manifestos de dous navios,—nm de 1511, outro de 1532, 
na primeira data a nau Bretoa, na segunda La Pélérine. 

A nau Bretoa levou do Cabo Frio em 1511, cinco mil 
e nove toros de pau-brasil, trinta e seis escravos, vinte e 
três toins, dezeseis gatos, dezeseis saguins, quinze papagaios 
e três macacos. 

O carregamento da Pélérine era de cinco mil quintaes 
de pau-brasil, tresentos quintaes de algodão; trinta quintaes 
de pimenta; seiscentos papagaios que já fallavam francez; 
três mil pelles de leopardos e outros animaes, tresentos ma
cacos, óleos medicinaes etc. 

O arrasoado relativo a La Pélérine, publicado como o 
Diário da náo Bretoa por Varnhagen que os descobriu, 
dá-nos informações curiosas quanto ao preço porque eram 
então vendidos na França os gêneros importados do Brasil. 
O pau-brasil valia oito ducados o quintal; o algodão, dez 
ducados o quintal; a pimenta três ducados o quintal; os 
papagaios seis ducados cada um ; as pelles três ducados cada 
uma; os macacos seis ducados cada um. Segundo o Barão 
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de Saint Blancard, a carga de La Pélérine ascendia a ses
senta e dous mil e tresentos ducados. 

Sobre o commercio de escravos não temos informações 
muito minuciosas. Herrera falia de uma caravella aprisio
nada em Cadix com 20 índios, em 1514 (*). Em 1526, o ba
charel de Cananéa contractou com Diego Garcia a conducção 
e a venda de 800 escravos. Eis tudo quanto se sabe. 

O governo, por sua parte, favoreceu bastante este com
mercio infame, isentando de impostos os escravos introdu
zidos até certo numero. 

No commercio dos escravos, sabemos que tiveram grande 
parte os Portuguezes e Hespanhóes: os Francezes parece 
que não, pelo menos não se pode proval-o com os docu
mentos actualmente conhecidos. 

Em troca dos objectos que obtinham dos naturaes, os 
que então com elles commerciavam offereciam-lhes carapuças, 
avelorios, espelhos, machados e cousas de pouco valor. 

Provavelmente os que primeiro mais lucros auferiram 
foram os degradados, que ficavam longo tempo na terra, 
aprendiam a lingua, podiam fazer os negócios mais pausa-
damente e descobriam novas mercadorias, cujo valor sabiam 
mais presado pelos seus compatriotas. 

Seria isto o que determinou muitos dos tripolantes que 
vieram nos primeiros navios a desertarem e fixaram aqui 
residência? É bem possível. O que, porém, é certo é que 
estas deserções, que começaram com a armada de Cabral, 
foram cada dia se accentuando e augmentaram tanto, que 
o Eegimento da náu Bretoa tem um artigo especial para o 
caso. 

Estes primeiros habitadores—desertores e degradados— 
têm uma importância especial na historia de nossa pátria 
que ainda não foi bem apontada. Para comprehende-la 

(V Década I, liv. X, cap. XVI 
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basta lembrar que, quando começaram as tentativas se
guidas de colonização, estes homens já se tinham adaptado 
á terra; que eram por conseguinte um modelo; que este 
modelo foi imitado, nem podia deixar de sê-lo,- pois elles já 
tinham chegado ao ponto a que os outros deviam tender. 

Como no commercio de 1501 a 1532 está quasi todo o 
commercio brasileiro do século XVI, assim nestes povoa-
dores acha-se em estado diffuso quasi toda a sociedade pos
terior; 

Tomemos um desses homens, Fróes, por exemplo, que, 
pelas explicações embaraçadas e lamurientas de sua carta a 
D. Manuel, parece ter sido nada mais nada menos que um 
vulgar desertor. 

No meio dos Brasis, elle não podia deixar de alimentar-se 
como elles, pois nem encontrava trigo que lhe desse pão, 
nem encontrava uva que lhe desse vinho, nem encontrava 
nem uma das commodidades a que se acostumara na velha 
Europa. 

E não só tinha de adaptar-se á alimentação dos Brasis, 
como tinha de se adaptar aos processos empregados para 
obte-la; tinha de empregar os mesmos processos de caça, 
tinha de adoptar aos mesmos processos de pesca; tinha de 
recorrer aos mesmos processos de agricultura, apenas faci
litados pelos conhecimentos e uso dos metaes. 

Além disto, elle tinha de se adaptar mais ou menos á 
mentalidade e á moralidade ambientes: as lendas que lhe 
contavam os naturaes, as visões que os hallucinavam, as 
abusões ou antes, as formulas propiciatorias, que tinham 
em tão grande numero, tudo isto devia pouco a pouco ir-lhe 
minando o cérebro e produzindo revoluções mais ou monos 
profundas. 

Também por seu lado, elle devia influir sobre os Brasis, 
e ensinar-lhes muitas cousas que antes não sabiam. 

Si reflectirmos, porém, que a sociedade offerece uma 
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força de resistência maior que o indivíduo, impõe-se a con
clusão de que Fróes, ou outro qualquer, foi mais influenciado 
pelos Brasis do que estes o foram por elle. 

Para resumir tudo em uma palavra: dentro de poucos 
annos um homem nestas condições ficava moralmente um 
mestiço. É claro que nesta mestiçagem moral devia haver 
differentes gradações. 

Havia primeiro o homem que não reagia absolutamente, 
que tomava todos os hábitos dos Brazis: exemplo o Caste
lhano de que nos falia Gabriel Soares, encontrado por Diogo 
Paes, de Pernambuco, com os beiços furados como os Pe-
tyguares entre os quaes andava havia muito tempo (') ; ou 
os interpretes normandos que, segundo Lery, commettiam 
todas as abominações e desciam até á anthropophagia (a). 

Havia o homem voluntarioso e indomável, que se im
punha, dominava, tornava-se verdadeiro regulo, como aquelle 
bacharel de Cananéa, que uma vez vendeu oitocentos es
cravos a Diogo Garcia (3). 

Havia, emfim, o homem medíocre, que nem descia ao 
batoque nem se alçava no poderio, natureza indolente, des-
annuviada de preoccupações, que conseguia viver bem com o 
natural da terra e com o europeu; que influía pouco, que 
soffria por seu lado pouca influencia: exemplo Diogo Al
vares, tão celebre com o nome de Caramurú (*). 

Nos primeiros tempos, os três typos coexistiram, mas 
quem quer que conheça as leis naturaes prevê desde logo 
que o primeiro, uma anormalidade, um verdadeiro monstro, 
não poderia continuar. 

(1) Roteiro do Brasil, p. 26. 
(2) Apud GAFFAREL, Brésil Français, p. 73. 
(3) Revista do Iiis/i/ii/o, XV p. 9 
(4) A distineção entre João Ramalho e Caramurú foi feita d'um 

modo admirável por Cândido Mendes, Revista do Instituto, XL, parte I I , 
pp. 240 e segs. 
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O segundo, typo de transição, deveria durar mais 
tempo, generalisar-se mais. Não podia, entretanto, ir muito 
adiante, nem foi, apezar dos esforços que neste sentido em
pregaram os jesuítas. 

Era ao terceiro que cabia a sobrevivência, desde que 
os Portuguezes, considerando sua a terra descoberta, decla
ravam intrusos os seus povoadores. 

Houve uma circumstancia toda extrinseca, que depressa 
deu vigor ao typo representado pelo bacharel de Cananéa 
e concorreu para que desde logo elle predominasse : a pre
sença dos Francezes. 

Já vimos que estes pretendem ter descoberto o Brasil 
e que as suas pretenções, á luz dos documentos que possuímos, 
não resistem á critica. É, porém, certo que a presença d'elles 
data dos primeiros tempos do descobrimento. 

Póde-se até dizer que um dos maiores progressos que 
tem feito o estudo de nossa historia no século dezeseis con
sistiu em recuar a epocha de sua chegada. Com effeito, os 
primeiros historiadores só davam noticia delia em 1555 
com a expedição de Villegaignon. O Roteiro de Pero Lopes 
reportou-a a 1531. Os documentos relativos reportaram-na 
a Christovão Jacques, isto é, antes de 1526. Outros docu
mentos publicados posteriormente denunciam-na em 1504. 

Existe, publicada pelo eminente geographo D'Avezac, 
a relação de uma viagem feita ao Brasil por esse tempo. 
Executou-a P. de Gonneville, que sahindo de Honfleur foi 
pelo Cabo Verde á altura das ilhas mais tarde chamadas 
de Tristão da Cunha, e emfim veio ao Brasil, onde esteve 
em S. Francisco do Sul, e ao norte do Cabo Frio, segundo 
Varnhagen; entre os Tupinambás da Bahia, segundo 
D'Avezac. 

No mesmo anno, é tradição que veio Denis de 
Honfleur, e depois vieram muitos outros, de que a historia 
apenas menciona o nome, e ás vezes nem isto. 
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Os Francezes souberam portar-se para com os natu-
raes de modo a captar-lhes a amizade e a firmar uma 
alliança que atravessou mais do um século, sem inter-
mittencia. 

Ser francez era um como salvo-conducto entre certas 
tribus. O allemão Hans Staden mais de uma vez escapou 
á anthropophagia, porque os que o detinham duvidavam 
que elle fosse portuguez. No fim do mesmo século, em 
brenbas desconhecidas de Minas Geraes, por onde se inter
nara, o inglez Knivet declarando-se francez, não só foi poupado 
como se tornou uma espécie de chefe, a quem obedecia 
uma horda numerosa, que elle guiou em suas migrações. 

Os dois nomes que os Brasis davam aos Francezes são 
ambos característicos da impressão que estes lhes causaram. 
Um foi o de Mair, isto é, creador, transformador, segundo 
Thevet, pelos objectos que traziam, pelos instrumentos que 
permutavam, pelos officios e artes que iam ensinando. 
O outro foi Ayurujuba, papagaio amarello, pela effusão, pela 
congenialidade, e aquelle babil que são tão característicos dos 
filhos da Gallia. 

Para mostrar a differença que existe entre o proceder 
de Francezes e Portuguezes, basta comparar dois factos. 
Gonneville, não podendo mandar á sua terra o indio 
Essomeriq, que d'aqui levara, casou-o com uma parenta e 
deu-lhe seu nome. Jeronymo de Albuquerque, salvo da 
morte por uma mulher que por sua causa tudo abando
nara, depois de ter tido differentes filhos delia deixou-a 
para casar com uma europea. 

Apezar de accommodarem-se tão bem com os Brasis, 
talvez mesmo que por este motivo, os Francezes não 
puderam conservar pazes com os Portuguezes. 

A differença de nacionalidades cavou entre as duas 
nações um abysmo; a identidade de intuito e a contiguidade 
do campo de exploração aprofundaram-no. Houve luctas e 
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ódios terríveis ; quebra de juramentos feitos sobre a hóstia 
consagrada ; prisioneiros entregues aos cannibaes para que 
estes os devorassem ; homens enterrados até o pescoço 
para servirem de alvo aos atiradores: horrores, cruezas e 

crime s, sobre que a historia misericordiosa estendeu a 
amnistia de sua penumbra. 

Este estado de cousas por sua natureza não podia 
durar: o vario successo dos encontros, a derrota de hoje 
seguida pela victoria de amanhã, eram um palliamento, não 
eram a solução. Entretanto, esta solução urgia : o anniqui-
lamento ou o triumpho definitivo não podia mais ser adiado. 

Foram os Portuguezes que venceram, e assim organi-
saram o povo a que pertencemos. 

Os meios a que se soccorreram podem resumir-se 
a três. 

Foi o primeiro as armadas de guarda-costa, que per
seguiram os Francezes e fizeram-lhe um mal extraordinário. 
Si estes fossem mandados pelo governo, teriam prova
velmente resistido ao embate; mas representavam arma
dores particulares, que tinham dinheiro empregado na 
expeculação, que precisavam de lucros rápidos e directos. 
Não podiam resistir. 

Dentre os chefes das armadas de guarda-costa conhe
cemos o nome e os feitos do alguns: Christovam Jacques, 
que mais de uma vez foi do Cabo de S. Agostinho ao rio 
da Prata, e fez uma guerra de exterminio aos Francezes; 
Antônio Eibeiro, seu successor, de quem muito pouco se 
sabe; Martim Affonso de Souza, o futuro vice-rei, que pro-
seguiu na senda de Christovam Jacques e teve de mais a 
gloria de fundar S. Vicente e Piratininga. 

As armadas de guarda-costa é bem fácil de compre-
hender que além de dispendiosas, eram até certo ponto im-
proficuas. Como se poderia guardar uma costa tão extensa 
e conserval-a bloqueada, de modo a não deixar que en-
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trassem entrelopos ? O mais que se poderia obter é que 

mudassem de logar. 

Foi então imaginado o segundo meio : as negociações 

diplomáticas. 
Pois que o povo francez, por sua multiplicidade e pela 

rapidez com que substituíam emprezas novas a novas 
emprezas, não podia ser subjugado, era preciso assegurar-se 
o governo francez. 

Para este fim, mandou D. João I I I differentes pessoas 
que pouco conseguiram, e por fim o conde de Castanheira. 
Estão hoje impressos, graças ao Sr. Fernando Palha, as 
instrucções que levou o Conde, instrucções entortilhadas, 
byzantinas, manhosas, em que tudo está previsto, em que 
o procedimento do embaixador está prescripto de antemão, 
em que o imprevisto quasi que está annulado. 

Com estas instrucções; com o dinheiro dado a funccio-
narios importantes, porém poucos escrupulosos; com a in
tervenção provável de D. Leonor que, primeiramente noiva 
de D. João I I I infante ainda, teve de casar com D. Manuel, 
porque este a desejou, e,. viuva, convolou a novas nupcias 
com Francisco I, porque assim o quiz Carlos V ; com o 
concurso de outros factores. que talvez ainda venhamos a 
conhecer, o conde de Castanheira obteve quanto quiz. 

Porém isto era muito menos do que se suppunha. De
pois do rei ter impedido as navegações para o Brasil, que 
segurança havia de que tal determinação não seria revogada 
por elle mesmo ? que segurança de que o seu successor não 
a revogaria? e como n'uma grande extensão da costa, como 
é a França, banhada a um lado pelo Atlântico e ao outro 
pelo Mediterrâneo, conseguir que de todos os portos não 
sahisse náu para o Brasil ? 

Era preciso descobrir novo meio, que foi o terceiro. 
Não era necessário grande prespicacia para atinar 
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com elle. Empyricamente até já existia em embryão : era o 
povoamento. 

Amerigo Vespucci, como vimos, fundou uma feitoria no 
Cabo Frio. Parece que Gonçalo Coelho fundou outra no 
Eio de Janeiro. Em Pernambuco antes de 1526 existia 
outra. Segundo todas as probabilidades Christovam Jacques 
fundou ainda uma em Itamaracá. 

Toda a questão se reduzia a fazer conscientemente o ' 
que até então se fizera inconscientemente. 

Foi Gouvea quem chegou a esta idéa por uma serie de 
raciocinios cerrados, que ainda hoje conservam o seu valor. 

Qual a causa porque os Francezes vão ao Brasil? 
inqueriu elle. 

A causa é o brasil, o algodão e as mercadorias que 
elles vão buscar. 

Ora, si fizermos desapparecer esta causa — isto é, si 
impossibilitarmos este commercio—, desapparecerá o effeito, 
a presença dos Francezes naquella terra. 

O meio é simples. Fundem-se dez ou doze feitorias. 
Estas não deixarão que os intrusos communiquem com os 
naturaes. Assim não terão elles mercadorias a transportar. 
Não as tendo, deixarão de ir lá, porque não hão de querer 
voltar com os navios descarregados. 

Estas ponderações calaram no espirito de D. João III, 
que aliás já as entrevira vagamente quando mandou Mar
tim Affonso ao Brasil. 

Foi então que lhe veio a idéa das donatárias, que, 
começando em 1534, abrem um novo período em nossa 
historia. 

Desde esta epocha, estava perdida a causa dos Francezes. 

Expulsos do Rio de Jaueiro, abrigaram-se em Sergipe; 
expulsos de Sergipe, abrigaram-se na Parahyba; expulsos 
da Parahyba, abrigaram-se no Eio Grande do Norte: ex-

C. de Abreu 6 
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pulsos do Eio Grande do Norte, abrigaram-se no Ceará e 
Maranhão; expulsos do Maranhão e Ceará, abrigaram-se 
na Guyana. Si d'ahi não foram expulsos, como planejou 
Filippe I I I quando concedeu a Capitania do Cabo do Norte 
a Bento Maciel, deve-se á independência de Portugal, á 
guerra hollandeza e a factos supervenientes. 



Publico o seguinte documento em primeiro logar porque 
ainda está inédito, em segundo porque encerra curiosas 
noticias das primeiras explorações ao norte. 

Varnhagen, Historia1, p. 99, affirma, com muita razão, 
que a viagem narrada aqui é a que fizeram certos portu
guezes, que partindo do Brasil foram por Darien á ilha 
de S. João, onde os prenderam e mandaram para S. Do
mingos. (Cf. Herrera, dec. I, 1. X, cap. XVI, e dec. II, 
liv. I, cap. XII.) 

São estes provavelmente os onze portuguezes depois 
trocados por sete castelhanos aprisionados na bahia dos 
Innocentes, e não os que os companheiros de Solis apri
sionaram no Cabo de S. Agostinho, pois não consta que 
elles fizessem tal proeza. (Cf. Herrera, dec. II, liv. I, 
cap. VII e liv. II, cap. VIII.) 

Na publicação foi escrupolosamente seguida a orto-
graphia do original, de que o Instituto Histórico possue 
uma cópia authentica. 

Senhor — eu esprevi a vosa alteza destas ymdyas omde 
estou preso, como vosa alteza sabe / e assy senhor tyvi 
qua maneyra que fyz treladar ho proceso que contra nos 
fezeram o ho mandey a vosa alteza pera que fose emfor-
mado do que se dysya contra nós / e despois dela senhor 
ser ho proceso ho que se mays ao dyante fez nelle / Asy he 
quo sayo ho alquayde mayor marcos dagylar com huum 
desembargo que amte de todas as cousas mandava que mice 
francisco Corso e pero Corso ho que qua avya estado 
fosem metydos a tormento nam predyjucamdo as provado 
comtra nós per ho prometor da justyça / do qual mandado 
e desembargo nós apelamos per a relação de sua alteza os 
quaes senhor comfyrmaram a sentença do alquayde mayor / 
ho quall os meteo a tormento dágua e cordes e lhe per-
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guntavam no dito tormento se vinhamos de purtugall com 
emtemçam de emtrarmos em terras de elrey de Castela / 
os quaes senpre dyxeram que nam e que vynham a des
cobrir teras novas de vosa alteza / como ho tynham dyto 
em seus dytos e mais nam dixeram e sobretudo j7sto se
nhor nos nam querem despachar / nem nos quiseram receber 
a prova do que alegávamos como vosa alteza pusuhya 
estas teras a vinte anos e niays e que ja joam Coelho ho 
da porta da cruz visynho da cydade de lyxboa viera ter 
por omde nós outros' vynhamos a descobryr e que vosa 
alteza estava em pose destas terras por muitos tempos e 
que ho que se usava e praticava amtre os lymytes asy 
hera que da lynha pera canumcyall pera o sull hera de 
vosa alteza e que da mesma lynha pera o norte hera delrey 
padre de vosa alteza e que nos que nam pasaramos a lynha 
canumcyall nem chegáramos a ella com cemto e cymcoenta 
legoas e quamto mays que os testygos que comtra nós 
heram dados nos heram todos sospeytos e a quausa da 
sospeicam / asy hera que todos heram castelhanos e que 
segundo a regra e ley de dereito ;isy hera que sobre caso 
de propryadade damtrc huum Eeyno a outro nam se aviam 
de receber dos autores testygos dos naturaes do Eeyno'/ 
quanto mays senhor que todos estes testygos que comtra 
nós deram heram todos os que nos predujucavam dos 
naturaes de paios de moger que heram homems que 
nos queryam mall por quausa de huum dyogo de lepe 
que vosa alteza mandou emforcar porque foi tomado 
nas partes de gyné com certos. negros que levava fur
tados / aos quaes testygos amdavam dyzendo por toda 
esta cydade que nos emforcasem a todos sobre suas almas 
que nam lhe faltava nada de os apropiar aos judeus quamdo 
dysyam ho seu samge venha sobre nos e sobre nossos 
fylhos e et cetra. / dysto senhor e doutras cousas mays por 
ymteyro fezemos artygos / sem a nenhunm nos quererem 
receber a prova agora nam sey senhor ho que quereram 
fazer / ho feyto esta concruzo sobre ho tormento nam sey 
ho que será nós senhor nam temos quem por nós faça 
senam ho bacharell pero moreno / ho quall temos por noso 
leterado e alem de avogar por nós nos ajuda em todas las 
outras necycydades por sermos naturaes do rcyno de vosa 
alteza / e nos dyz que per sermos naturaes do reyno de 
vosa alteza / e nos dyz que por sermos vasalos de vosa 
alteza fará todo ho que nelle ter como defeyto senhor ho 
faz / sopryco a vosa alteza que nam nos desempare e que 
nos proveyja de maneyra que nam pereçamos como cull-
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pados poys que o nam somos / e que em quaso que nos 
tosemos cullpados em fycar omde fycamos se he téra 
delrey de castela nos nam fycamos na dyta terá como 
em terá delrey de castela / senam como em terá de vosa 
alteza / e por que nella nos quyseram matar os ymdyos e 
huum pero galego como vosa alteza sabe nos acolhemos 
a estas partes por nam termos outra mays perto omde 
nosa caravela podese traser / por que estava todo com esta 
do busano e brama e fasya muyta água e mays trazyamos 
ho leme comesto e quebrado e etcetera. Como vosa alteza 
mays largamente sabe e volo eu senhor tenho esprytoj 
por tanto senhor soprycamos a vosa alteza que nos lyvre 
deste catyveyro em que estamos / e nam comsymta vosa 
alteza que pois dyogo de lepe pagou como cullpado / que 
nos pagemos / a justyça que se nelle fez semdo ymno-
cemtes do pecado que nos põem / porque asaz a basta ter 
nos vay em huum anno presos como nos tem / sem quausa 
e tomado toda nosa fasemda / so por nos vyrmos a colher 
em sua terá poermos ho que nos nam fezemos nem pen
samos / que he bem certo senhor que a hobra que elles 
recebem nas ylhas dos açores de vosa alteza nam he esta 
com que nos elles receberam que quantos navyos de qua 
vam todos vam toquar em quada huuma destas ylhas omde 
os vasalos de vosa alteza lhe fazem muyta omrra / e nam 
nos prendem nem atormentam como elles nos fezeram / 
nam me culpe vosa alteza de ho eu asy dyzer e esprever/ 
porque senhor si for em culpa ou sospeyta ouvera em mym 
do que nos põem eu senhor sofrerá tudo com muyta pa-
cyencya / porem senhor esta Reyxa que elles senhor tem 
comnosco nam he nova senam muyto velha que lhe ficou 
dos nosos antecesores dalferrobeyra / e com ella am dyr a 
cova / soprico a vosa alteza que me queyra remedyar 
com justyça esprevendo a elrey voso padre senhor que 
oulhe nosa ymnocemcya e quanta ymjustiça nos fazem em 
nos terem presos vay em huum anno sem causa / em no 
que alem de vosa alteza amynystrar justyça nos fará muyta 
mercê / e Eogaremos a deos por voso Reall estado com 
acrecemtamento de muyta vyda / e posto que vosa alteza 
me nam conhece como a cryado / eu senhor na vomta e 
de coraçam ho sam de vosa alteza porque senhor se 
ficara no Eyo omde fiquey nam foy com emtencam se nam 
de saber ho que avya na teia pera de tudo dar comta a 
vosa alteza/ como espero em deos de dar/ segundo achey 
em huum alvará que vosa alteza tinha dado a dyogo Ey-
beyro arauto de vosa alteza em que vosa alteza lhe encar-
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gava que oulhase bem pelas cousas da terá / ho quall 
carego eu senhor tomey polo elle matarem os ymdyos como 
vosa alteza sabe// byja as mãos de vosa alteza/ desta 
cydade de Samto domyngo aos trynta dyas do mes de 
Julho de quynhentos e quatorze anos / das ymdyas delrey 
de Castella = do cryado / e servydor de vosa alteza = 
fernam froez. 
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O SERTÃO 

Fontes. — G A B R I E L SOARES DE SOUZA, Roteiro descriptivo do Brasil 
em 1587. Rio de Janeiro, 1851, 4.»° (n.° 10 do Cat.). 

K N I V E T , The admirable adventure and strange fortun ap. 
Purchas his pilgrines, London, 1625-1626, 5 vols. foi. (n ° 894 
do Cat.). 

F R E I VICENTE DO SALVADOR, Historia do Brasil... eseripta 
na Bahia a 20 de Dezembro de 1627 (n.° 19555 do Cat.). 

TAQUES DE A L M E I D A P A E S 'LEME, Nobiliarchia paulistana, 
ap. Rev. do Instituto, X X X I I I - X X X V (n.° 16623 do Cat ) . 

Idem. Informações sobre as minas de S. Paulo e dos certões 
da sua capitania desde o anno de 1587... (n." 5537 do Cat.). 

Auxiliares. — AZEVEDO MARQUES, Apontamentos históricos, geogra-
phicos, topographicos, estatísticos e noticiosos daprovincia de S. Paulo, 
Rio de Janeiro, 1879, 2 vols., 4.«» (n.° 5554 do Cat.). 

Logo que os Europeus chegaram ao Brazil colheram 
de envolta com muitas informações verdadeiras os linea-
mentos de uma geographia phantastica. 

Fallavam-lhes em montanhas tão altas que as aves não 
podiam .transpol-as; em rios que, de chofre, desappareciam 
para surgir muitas léguas além ; em lagoas abundantes em 
pérolas; em um lago immenso de que manavam o Amazonas 
o S. Francisco e o Prata. 

O effeito destas informações não se fez esperar : as in
ternações começaram desde logo, ao mesmo tempo quasi 
que as explorações costeiras, e medraram e desenvolveram-se 
tanto que, antes de transcorrido o século, tinhamos o phe-
nomeno considerável dos Bandeirantes. 

A primeira entrada de que ha noticia deu-se em 1504 
anno em que Vespucci, acompanhado de uns trinta ho-
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mens, penetrou umas quarentas léguas pelo sertão de Cabo 
Frio, provavelmente para os lados do rio S. João ou de 
qualquer dos seus affluentes. 

Gonçalo Coelho é bem possível que no tempo que de
morou no Eio de Janeiro houvesse tentado empreza seme
lhante; não está, porém, isto provado. 

Da pequena colônia que se grupou á roda de João Ea
malho na capitania de S. Vicente, corre como certo que 
partiu uma expedição para o interior; é até citado Aleixo 
Garcia como tendo ido ao Paraguay e ao Peru. Todavia 
nada se sabe quanto ao rumo seguido, nem quanto ao anno 
em que se deu o facto, que em todo caso deve ter sido 
anterior a 1530, quiçá anterior a 1526. 

Em 1531, Martim Affonso de Souza mandou do Eio de 
Janeiro quatro homens pela terra dentro, que tornaram 
passados dous mezes, tendo caminhado cento e quinze léguas, 
das quaes sessenta e cinco por grandes montanhas e cin-
coenta por um vasto campo. Estas montanhas são as 
serras dos Órgãos e provavelmente os campos a que che
garam foram os dos Goytacazes. 

A 1 de Setembro de 1531, de Cananéa mandou o mesmo 
Martim Affonso uma tropa de quarenta besteiros e quarenta 
espingardeiros,/de Pero Lobo, a descobrir pela terra 
dentro. Levou-o a dar este passo Francisco Chaves, com
panheiro de João Ramalho, que se obrigou a tornar 
dentro de dez mezes com quatrocentos escravos carregados 
de prata e ouro. Tudo quanto se sabe do destino ultorior 
desta bandeira é que foi completamente destroçada pelos 
Carijós. (x) 

Em 1552 approximadamente, o capitão de Porto Seguro 

(l) PERO LOPES, Dinrh, ela Navegação* p. 32, 36-cf. FREI 
GASPAR DA MADRE DE Dur*. Memórias da Capitania de S. Vi
cente^ pp. 85, 93. 
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mandou do sertão doze christãos, acompanhados de índios 
aos quaes se incorporou o padre João de Aspilcueta. Da 
narração confusa que este nos deixou apenas se colhe que 
chegaram ás serranias donde manam os afluentes do lado 
direito de S. Francisco. Provavelmente ó esta uma das en
tradas de Sebastião Fernandes Tourinho de que dá relação 
Gabriel Soares. (*) 

Sebastião Tourinho, partindo de Porto Seguro, metteu-se 
tanto pela terra dentro, que se achou em direito do Rio de 
Janeiro. D'ahi retrocedeu e veio ter ao Jequitinhonha, 
que desceu em canoas, chegando ao mar depois de vinte e 
quatro dias de navegação. 

Sebastião Tourinho fez outra entrada pelo rio Doce, 
que subiu até grande distancia, descobrindo então as es
meraldas. (2) 

Esta viagem foi anterior ao governo de Luiz de Brito 

e Almeida. 
Luiz de Brito e Almeida, á vista das informações de 

Tourinho, mandou ás esmeraldas uma bandeira commandada 
por Antônio Dias Adorno, que subiu pelo rio das Caravellas 
e chegou provavelmente ás proximidades do rio Doce. D'ahi 
dividiu-se a tropa, descendo uns pelo Jequitinhonha, outros 
vindo por terra ao Jequiriça. (3) 

Gabriel Soares dá ainda noticia de duas entradas feitas 
proximamente no mesmo tempo: uma de Bastião Alvares, 
de Porto Seguro, que a mandado de Luiz de Brito e Almeida 
foi explorar o S. Francisco, e trabalhou por descobrir quanto 
pôde no que gastou quatro annos e um grande pedaço da 
fazenda de el-rei; outra de João Coelho de Souza, que subiu 

rl) VARNHAGEX, Historia geral' pp. 460—462. 

(2) Roteiro, pp. 60—61, 69_70. 
(») Roteiro, pp. 60, 67, 71. Frei Vicente do Salvador conta a 

historia de modo differente (Historia do Brasil I I I , A, lol. 9b— Jt,) 
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mais de cem léguas além de um sumidouro, que provavel
mente é a cachoeira de Paulo Affonso. (-"•) 

Das palavras do chronista, parece deduzir-se que, ao 
contrario de Bastião Alvares que subiu contra a corrente 
João Coelho de Souza desceu a favor delia, provavelmente 
por ter chegado ao rio S. Francisco pelo Paraguassú ou 
gussiape. 

Gabriel Soares que, segundo parece, era irmão de João 
Coelho (2) também passa como um dos grandes bandei
rantes do século. 

Em uma das copias manuscriptas do seu Roteiro, elle 
diz que passou muitos dos dezesete annos que residiu no 
Brazil a percorrer o interior. Na obra de Simão Estaco 
da Silveira, publicado em 1624, diz se que elle foi ao des
cobrimento do Maranhão por terra, chegando ás cabeceiras 
de S. Francisco e a serra Verde, perto da governação hes-
panhola de Charcas (s) Pelo livro do Frei Vicente do Salvador, 
sabemos que em 1591 ou 1592 elle chegou até ás cabeceiras 
do Paraguassú onde infelizmente morreu. 

(') Roteiro, p. 42. Cf. sobre Basteão Alvares, Frei Vicente do 
Salvador, I I I , Cap. IX, f. 97. 

(2) É o que se deduz do seguinte trecho de Frei Vicente do Sal
vador : este teve um irmão que andou pelo sertão da Bahia três annos, 
donde trouxe algumas amostras de ouro, prata, e pedras preciosas, 
com que não chegou por morrer á tornada cem léguas, desta Bahia. 
Rev. do In>t. X X I I p, 466, Cf. Varnhagen, ib. 457. 

(*) Relação sumiria ria das cousas do Maranhão, em Cândido Men
des, Memórias para a historia do extineto estado do Maranhão, I I , p. 5. 

(s) Revista do hist., X X I I p. 466. Rocha Pitta ( I I I \ 90) falia-
nos em um Roberio Dias, de que em nem um escriptor se encontra 
antes menção. 

E possível que haja nisto simples imaginação de historiador pouco 
consciencioso, prurido pelo desejo de dar a Bahia a honra do desco
brimento das minas. Parece-me, porém, não menos provável que o 
Roberio Dias de Rocha Pitta é nada mais nada menos que Gabriel 
Soares da historia. 

Ambos fizeram a viagem a Europa ; ambos reclamaram muitas 
honras que, por serem consideradas excessivas, não foram outorgadas; 
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A obra de Frei Vicente do Salvador nos dá relação de 
uma entrada feita pouco mais ou menos neste tempo por 
Luiz Alvares d'Espinha que, partindo dos Ilheos a pretexto 
de vingar-se de umas aldêas que mataram uns christãos, 
e que distavam trinta léguas, aprisionou-as, e passou adiante 
captivando muita gente. 

De Pernambuco, o mesmo auctor faz menção de muitas 
entradas. 

A primeira Q) teve logar no governo de Duarte de Albu
querque Coelho (1560-1572) contra os Índios do cabo de 
S. Agostinho. Segundo as palavras do chronista que parecem 
exaggeradas, iam além de vinte mil indios, sete companhias, 
em que entraram a gente de Igaraçú commandada por Fernão 
Lourenço; a de Paraty (?) por Gonçalo Mendes Leitão, irmão 
do bispo D. Pedro Leitão ; a da várzea do Capibaribe pelo fi
dalgo allemão Christovam Lins; a de Olinda commandada por 
differentes chefes, segundo a sua procedência, sendo os 
Viannenees por João Peres; os Portuenses por Bento Dias 
de Santiago; os Lisboetas por Gonçalo Mendes d'Elvas; 
a de Itamaracá por Pero Lobo, que desistiu de honra e 

ambos fizeram a entrada em tempo de D. Francisco de Souza; ambos 
morreram antes de ver coroados os seus esforços. 

Mas na creação de Roberio Dias não ha só transmutação, ha 
também amálgama. Houve na Bahia, em tempo que ainda não está 
bem determinado, mas que Accioli Memórias, V. pp. 18, 66, 68, 140, 
julga ser nos fins do século X Y I I , um Belchior Dias Moribeca, ser-
tanista destimido, cujos roteiros, hoje desconhecidos, gozaram de grande 
nomeada. Foi, portanto, com o nome de Dias Moribeca e com as 
acções de Gabriel Soares que se formou o typo de Roberio. 

Taques, na sua Nobliarchia Paulistana exprime uma opinião 
pouco differente da que ahi fica externada. Elle também identifica a 
bandeira de Gabriel Soares com a de Roberio Dias, mas não nega a 
existência deste : considera-o apenas como guia da exploração. (No
bliarchia Paulistana na Revista do Inst. XXXIV p. II, pp. 151—152.) 

Esta opinião que é até certo ponto acceitavel tem entretanto 
contra si duas objecções: a primeira é que Frei Vicente do Salvador 
dá como guia o indio Guaracy ; a segunda é que elle não faz menção 
de nem um Roberio Dias. 

0) Historia do Brasil, liv. I I I , cap. XX f. 97. 
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preferiu-ser simples soldado no batalhão dos aventureiros. 

O successo foi completo, ficando desde então o cabo de 

S. Agostinho em poder dos Portuguezes. 

A segunda bandeira foi contra os naturaes do Se-

rinhaen, sendo os que iam por terra commandados por Jero-

nymo de Albuquerque e os de mar por Felippe Cavalcanti. 

Também o successo desta não foi menos feliz. (x) 

A terceira que sahiu em 1578 era commaudada por 

Francisco Barbosa da Silva com destino ao S. Francisco, 

indo por t e m i um troço de setenta homens, ao mando de 

Diogo de Crasto, lingua que já tomara par te nas entradas 

anteriormente mandadas da Bahia. Esta bandeira inter

nou-se pelo lado direito de S. Francisco, indo chegar des

troçada ao Cotinguiba. 

A quarta logo depois desta derigiu-se ao S. Francisco, 

e era mandada por Francisco Caldas e Gaspar de Athaide, 

auxiliado por Braço de Peixe, um dos chefes tobajáras. 

Pela deslealdade de que usaram com este, foi inteiro 

o malogro (2) 

Depois da conquista de Sergipe por Christovam de 

Barros foram ao certão duas tropas commandadas por 

Christovam da Rocha e Rodrigo Martins, que não tiveram 

melhor successo. (8) 

Do Espirito Santo ha certeza que Domingos Martins 

Cão (4) fez uma entrada a procura das esmeraldas por 

ordem de D. Francisco de Souza, quando este ainda es

tava na Bahia, isto é, antes de 1598. 

H a ainda noticia de uma entrada feita no mesmo ou 

no seguinte anno por ordem de D. Francisco de Souza. (5) 

(J) FREI VICENTE DO SALV., liv. I I I , cap. XXV p. 104. 

(2) FREI VHENTE DO SALV., liv. I I I , cap. XX, p. 97-98. 
(3) FREI VICENTE DO SALV., liv. IV, eup. XXI, foi. 147. 
(*) FUEI VICENTE DO SALV., livr. IV, cap. XXVI, foi. 166 
(5) Idem. 
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Provavelmente é esta a de Azevedo Coutinho, que, 
como sabe-se, é posterior a de Domingos Martins Cão. 

Do Rio de Janeiro temos noticias preciosas transmittidas 
por Knivet de entradas feitas ás cabeceiras do Parahyba e 
aos sertões de Minas Geraes, entre 1592 e 1600. 

De S. Paulo, as bandeiras são numerosas. 
Diz o epitaphio (*) de Braz Cubas que este descobriu 

ouro no anno de 1560. 
Em 1562 sabemos que João Ramalho foi por capitão 

das guerras contra os índios do Parahyba. (2) 
Affonso Sardinha é sabido que na ultima década do 

século, descobriu as minas de Sorocaba. (3) 
Jorge Corrêa em 1594 foi para o sul fazer guerra aos 

Carijós. (4) 
Para resumir, os nomes de sertanistas e bandeirantes 

paulistas de que ha memória são em numero extraordi
nário. Só o padre Simão de Vasconeellos, que apenas trata 
do assumpto incidentemente, nomeia João de Souza Pereira, 
Francisco Corrêa, Domingos Luiz Grou, Manuel Veloso de 
Espinha, José Adorno, Ascenso Ribeiro, João Gago, Jeronymo 
da Veiga, etc. (5) 

Com o livro de Taques e o de Azevedo Marques po-
der-se-ia elevar este numero ao decuplo. 

De todas estas entradas bem poucas são os roteiros 
que se conservam. Gabriel Soares dá-nos alguns, porém 
confusamente. Frei Vicente do Salvador dá outros, mais 
circumstanciados quanto a parte anedoctica, porém inteira-

(i) VARNHAGEN, Historia1, I, 353. cf. Cat. da Exp. n.° 882 

C2) AZEVEDO MARQUES, Apontamentos, s. v. 

(3) TAQUES, Nobiliarchia, Revista, do Inst, X X X I I I , parte I p. 
93; Informação das minas, p. 4. 

(*) TAQUES, Nobliarchia paulistana, na Rev. do Inst. X X X I I I , 
p. II, p. 82. 

(5) V I D A DE ANCHIETA, p. 129,1150, 152, 154, 166, 191,196, 197. 
198 e 207. 
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mente deffi cientes até quanto a geographia. Knivet dá-nos 
alguns, porem muito difficientes também quanto ás indi
cações. Marcgraff só, dá um que é o mais completo e o mais 
lúcido que possuímos, tanto que por elle se podo facil
mente reconhecer o caminho procurado. 

Felizmente comparando-se os roteiros que ainda nos 
restam d'aquelle tempo com os que ha de tempos posteriores 
pode se fazer um roteiro theorico, que servirá para enca
dear e systematizar os descobrimentos e os rumos dos 
bandeirantes. 

Para traçar este roteiro theorico, é preciso attender ao 
seguinte: 

As montanhas foram sempre a balisa, o pharol que 
tiveram á vista aquelles homens emprehendedores. 

Os rios foram os caminhos que seguiram de preferencia. 
Não é preciso explicar o motivo por que as montanhas 

figuraram de modo tão importante nas primitivas explo
rações do interior: a sua fixidez invariável, a sua visibili
dade á grande distancia são factos patentes. Além disso 
uma montanha domina grande parte do paiz, e delia pôde 
fazer-se um reconhecimento prévio do espaço a percorrer 
uma recapitulação rápida de espaço percorrido. 

Quanto aos rios, as vantagens são talvez maiores. 
Margeando um rio não ha meio de uma pessoa se perder. 

O rio garante a água, condição indispensável de vida, 
facilita a alimentação, directamente pelo peixe que contém, 
indirectamente pela caça que vem beber no seu leito. Em 
paiz habitado por inimigos, é um fosso, que de um lado 
difficulta muito os ataques. Emfim, si subir contra a correnta 
não é fácil e exige grande esforço muscular, é certo que na 
direcção da corrente a viagem é facillima e quasi dispensa 
esforço. 

Na realidade tal é a importância dos rios nesta parte 
da nossa historia que as bandeiras devem classificar-se não 
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pelo ponto donde partiram, mas pelos rios que margearam 
ou navegaram. 

Todos os rios do Brasil representaram papel mais ou 
menos considerável no devassamento do interior ; ha, porém, 
alguns que excedem a todos : o Tietê, o Parahyba, o S. Fran
cisco e o Amazonas. Como este só começa a apparecer no 
século seguinte, deixal-o-emos de parte. 

A preponderância do Tietê é tamanha que geralmente 
são considerados synonymos paulista e bandeirante. Isto é 
porém, uma injustiça. Si o característico de taes expedições 
é a insígnia sob que marchavam, então os Paulistas são pro
vavelmente os únicos bandeirantes, pois não consta que 
alhures usassem de bandeira. Si o que ha de fundamental 
é o fim e o resultado, — o fim, isto é a captura de indios 
e a procura de objectos de valor ; o resultado, isto é, a 
exploração inconsciente do território, então quasi todas as 
províncias tem bandeirantes. Basta lembrar os nomes de 
Pero Teixeira, Costa Favella, Palheta, Dias dAvila, Do
mingos Affonso Certão, Tourinho, etc. 

Todavia, mesmo estendendo o nome de bandeiras ás 
expedições de outras provincias, o Tietê ainda fica em po
sição excepcional que apenas lhe pôde disputar com alguma 
vantagem o S. Francisco. Si o Tietê foi o caminho de Mi
nas Geraes, do Paraná, de Santa Catharina, do Rio Grande 
do Sul, de Goyaz e Matto Grosso, —o S. Francisco foi o ca. 
minho para parte de Goyaz, do Piauhy, do Ceará, de Minas 
Geraes e Eio de Janeiro. 

O Tietê possuía condições naturaes que o destinavam a 
este papel. Uma era a sua proximidade do mar, que foi 
motivo para os Portuguezes virem logo estabelecer-se em 
suas margens, e tomal-o por ponto de partida. Outra era a 
direcção de sua corrente, pois os colonisadores não tinham 
de subil-o, mas de descel-o, o que era muito mais fácil. 
Outra era o systema de suas vertentes, que punha-o em 
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contacto com o Parahyba, o Mogyguassú, o Paranapanema, 
e, depois de confluir com o Paraná, punha-o ainda em con
tacto com os affluentes do Paraguay. 

Os Paulistas começaram a descer o Tietê desde os pri
meiros tempos, provavelmente antes do meiado o século XVI. 
Uns foram subindo pelos seus affluentes, Juquiry, Jundiahy, 
Piracicaba, Sorocaba. Outros foram até o Paraná. 

Aqui encontraram circumstancias. á primeira vista 
insignificantes, que exerceram grande influencia sobre a 
direcção das bandeiras e sobre a formação territorial do 
Brasil. Acima da confluência do Tietê, o Paraná tem um 
salto que é impossível transpor: o de Urubupunga; abaixo 
elle tem o das Sete Quedas, ainda mais difficil de ser pas
sado. A conseqüência foi que as bandeiras tinham, ou de 
tornar, acto de que nãt eram capazes aquelles homens 
destemidos, ou de internar-se pelos affluentes do lado direito 
e do lado esquerdo do Paraná. 

Foi o que fizeram. 
Parece que os affluentes do lado direito do Paraná 

foram explorados antes dos affluentes do lado esquerdo, 
pois sabemos que em 1531 já houvera viagens ao Peru, e 
só por este modo é que se podem explicar. Sabe-so pelos 
mappas antigos que dois destes rios foram logo praticados: 
em primeiro logar o Ivenheima com o Mbotetehu que com 
elle contra verte; em segundo logar o Pardo com o Cama-
puan, Coxim e Taquary, que lhe correspondem. 

Os affluentes do lado esquerdo do Paraná, foram 
explorados, a partir da foz, mais tarde, nos começos do 
século XVII. Foi então que se deram as luetas terríveis 
com os Jesuítas nas margens do Paranapanema. 

As bandeiras que preferiram subir pelos affluentes do 
Tietê, seguiram rumos differentes. Uns foram dar ao 
Mogy-Guassú e Pardo, e pelo Paranahyba foram a Goyaz, 
exemplo Sebastião Marinho, que, é tradição, descobriu 
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primeiro aquellas minas em 1592; outros subiram para 
Minas Geraes; outros passaram ao trecho médio do Para
napanema ; outros pelo Sorocaba foram dar ao Paraná, 
Santa Catharina e Eio Grande do Sul. 

O Parahyba foi atacado successi vam ente por três pontos 
diversos. 

Primeiro pelos seus affluentes próximos do Tietê, como 
vê-se no roteiro de Glimmer. Este caminho, durou pouco» 
tempo, e desappareceu logo que foram fundados Taubaté, 
Pindamonhangaba e os outros povoados. 

Quasi ao mesmo tempo, sabe-se pela viagem de Knivet, 
foi atacado pela serra do mar, nas proximidades de Paraty, 
por onde foi quasi dois séculos o caminho por terra entre 
Eio de Janeiro e S. Paulo. 

Mais tarde foi também pela serra dos Órgãos, seguindo 
o Iguassú e o Inhomerim. 

Um dos seus affluentes mais insignificantes, o Embahú, 
foi o ponto de ligação com Minas Geraes e com o trecho 
superior do Paraná e, indirectamente, com o S. Francisco. 

O S. Francisco não estava em condições tão favo
ráveis como o Tietê, pois era preciso subil-o contra a 
corrente e logo á pequena distancia do mar encontrava-se 
a cachoeira, ou sumidouro, como então chamavam, de Paulo 
Affonso. 

Mas estas desvantagens eram mais que amplamente 
compensadas pela posição da sua bacia, a oeste ligada pelo 
Paracatú, Preto, Urucuia, Carinhanha, Corrente, Rio 
Grande e Sapão á bacia do Paranahyba e Tocantins ; ao 
norte ligada ao Itapicurú, Parnahyba e outros rios menos 
importantes; a leste ligado ao Real, Itapicurú, Paraguassú, 
Contas, e outros menos importantes historicamente. 

O S. Francisco ainda teve uma circumstancia muito 
favorável: a vegetação de seu sertão, em geral de^car-

0. de Abreu 
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iasco, catinga, e matto ralo, que não oppunha ás interna
ções os mesmos embaraços que a matta virgem. 

Os pontos de ataque do S. Francisco podem reduzir-se 

a três. 
O primeiro foi pela foz ; embora estorvadas, logo no 

principio pelo immenso sumidouro que tanto preoccupou 
os primeiros bandeirantes, as entradas commettidas nesta 
direcção tiveram grande importância, pois pelo Moxotó, 
Pagehú, Terra Nova, riacho da Brigida, levaram ao Ja-
guaribe, ao Cariry, e posteriormente ao Piauhy e ao 
Maranhão ; pelo Porto de Folhas, Própria, Betume, levavam 
ao centro de Sergipe, e da Bahia. 

O segundo foi pelo Itapicurú, Paraguassú e seus 
afluentes, pelo trecho médio do rio de Contas; de impor
tância ainda maior para a colonisação e exploração da 
Bahia, de Minas Geraes, de Goyaz, de Piahuy, pela conti-
guidade em que estavam com os rios Salitre, Verde de 
Baixo, Paramirim, Santo Onofrc, Rans, e estes com os 
affluentes da margem esquerda do S. Francisco. 

O terceiro foi pelas cabeceiras, principalmente pelo rio 
das Velhas, nos sertões de Sabaraboçú. Chegava-se ahi 
das margens do Parahyba, transpondo a serra da Manti
queira, e depois a bacia do Eio Grande, ou Paraná. 



Na obra de Piso e Marcgraf, onde se acha perdido, 
poucas pessoas irão procurar este roteiro. Por isso publico-o. 
É o primeiro, que me conste, de viagem a Minas Geraes, 
e presta-se a uma comparação muito curiosa com a que 
um século depois nos dá Antonil na Cultura e opulencia do 
Brasil. 

Varnhagen conhecia-o e refere-se a elle na Historia1^ 
p. 460. Levado, porém, pela identidade do nome de Glim-
mer, que figura no livro de Marcgraf e figura na carta de 
Walbeeck, elle commetteu um erro inexplicável: identificou 
as duas viagens. 

Entretanto a differença entre ellas é fundamental. 
Uma teve logar depois que D. Francisco de Souza 

sahiu da Bahia para S. Paulo, isto é entre 1598 a 1602; 
outra teve logar depois da tomada da Bahia, depois de 
1624. Uma partiu de S. Paulo, outra partiu da Bahia. 
Uma foi a Sabará, em Minas Geraes, outra ás minas de 
Salitre, na Bahia. N'uma apparecem Francisco Dias d'Avila, 
Calabar e Glimmer; em outra só appareçe Glimmer. 

Pelo roteiro junto, traça-se facilmente o terreno per
corrido : de S. Paulo foram ao Parahyba, provavelmente 
pelo Araraquara ou Jaguary; desceram o Parahyba até 
immediações do Cruzeiro ou Cachoeira; beirando o Embahú 
transpozeram a Mantiqueira, descendo pelo Capivary e Eio 
Verde. 

Este caminho até certo ponto corresponde com o tra
çado da via férrea do Eio Verde. 

« Operse pretium autem putavi hic inferere itinerarium 
quod à Wilhelmo Glimmerio nostrate accepi. Is narrat eo 
tempore quo ipse in Prsefectura S. Vincentii degeret, ve-
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nisse ad illas partes é Prsefectura Bahiae Franciscum de 
Sousa; acceperat enim à quodam Brasiliano metallum 
quoddam, é montibus Sabaroason, ut ferebat, erutum, co-
loris cyanei sive cselestis, arenulis quibusdam aurei coloris 
interstinctum, quod cum à minerariis effet probatum, in 
quintali triginta marcas pari argenti continere deprehen-
sum fuit. Hac illecebra provocatus Gubernator montes 
hosce & metalla diligentius investiganda putans, septuaginta 
aut octaginta qua Lusitanos, qua Brasilienses, co mittere 
in animum induxit. Cum his Glimmerius noster profectus, 
itineris rationem ita describit. 

« Ab oppido S. Pauli, in prsefectura S. Vincentii, pro-
fecti primum ad municipium S. Michaélis pervenimus, (quod 
distat à superiori versus ortum quinque aut sex leucas) & 
ad ripam fluvii Anhembi, atque ibidem commeatus paratos 
invenimus, quos barbari humeris erant portaturi. Deinde 
fluvium illud trajocimus, & quatuor aut quinque dierum 
pedestri itinere per densas Silvas promovimus versus Arctum, 
ad fluviolum qui oritur è montibus Guarimumis aut Maru-
miminis, ubi auri sunt metalla. Hic canois aliquot è corti-
cibus arborum conjunctis, secundo hoc amniculo descendimus 
quinque aut sex diebus, incidimusque in majorem fluvium 
ab Oecidentali plaga descendentem. Prior illefluviolus labitur 
per humiles & irriguos campos & amsenitate spectabiles. 
Secundum hunc majorem cum biduo discendissemus, inci-
dimus in fluvium adhuc longe majorem, qui è montis Pa-
ranapiacahce Arctoo latere oritur (sicuti Anhembi ex Aus-
trali ejusdem latere) & primum secundum montium duetum 
versus otcasum dilabens, dein cubito flexus, aliquandiu 
fertur versus Arctum, & tandem, ut vulgo creditur, illabitur 
in Oceanum inter Promontorium Frio & Prsefecturam Spi-
ritus Sancti, piscibus tam majoribus quam minoribus egregie 
fcetus : voeant fluvium de Sorobis. Hunc quoque quindecim 
aut cedecim diebus descendentes pervenimus ad Cataracten, 
ubi fluvius ab editis montibus eonstrictus, prajceps ruit 
versus Ortum : quapropter hic canoas nostras depressimus 
& rursus pedestre iter aggressi, justa & per alium amnem, 
qui ab oceasu advenit & navigiorum non est patiens; 
quinque aut sex diebus pervenimus ad altissimum montem, 
quo superato descendimus in patentissimos campos, lucis 
quoque hac illac opacos, in quibus pulcherrimse pini visun-
tur qua) fruetus ferunt mole capitis humani, cujus nuces 
médium digitum crassa;, cortice teguntur instar castanea?, 
cfc optimi sunt saporis & nutrimenti: (vix dubito, illumloqui 
de Zabucaw arbore) ejusmodi arbores per multa milharia in 
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mediterraneis repériuntur. Deinceps triduo pervenimus ad 
fluvium qui ab ortu descendit, quem transeuntes quatuor-
decim diebus promovimus versus Corum, per patentes 
campos & colles arboribus nudos, ad alium fluvium navi-
giorum paticntem, & venientem ad Aquilone; hunc ratibus, 
quas Iangadas vocant, trajecimus; & quatuor aut quinque 
leucarum intervallo alium fluvium offendimus, pene ab Arcto 
allabentem &navigiorum patientem. Credo autem três hosce 
fluvios tandem in unum alveum confluere, & ferri in Para-
gayum, eo argumento, quod versus Africum aut occasum 
se proripiant. Porro totó illo itinere quod hactenus descrip-
simus, nihil culti vidimus, nullos mortales, hic illic tantum 
ruinas pagorum, nihil victui opportunum prseter^gramen 
& aliquot fructus silvestres observavimus tamen nonnum 
quam sumum ascendentem, vagantur enim per has solitu-
dines barbari quidam cum conjugibus & liberis, incertis sedibus, 
qui obviis utuntur, nulla sementis cura. Ad postremum hunc 
fluvium demum pagum indigenarum invenimus, & annonce 
copiam, tempestive admodum, siquidem omnis quam nobiscum 
tuleramus, jam erat consumia, & jam aliquandiu silvestribus 
fructibus aut herbis campestribus famem expleveramus. 

« Mensem pene integrum hic morati, & annona parata, 
denuo iter promovimus versus Corum, & mense uno abso
luto, nullis fluviis obviis pervenimus ad viam latam & tritam, 
& duos amnes diversas molis, qui ab Africo allabentes inter 
montana Sabaraasu eluctantur versus Boream; atque hos 
esse fontes seu capita fluvii S. Francisci opinor. A pago 
supradicto ad hos amnes nullos mortales vidimus, sed acce-
pimus ultra montes nationem barbaram admodum populosam 
agere ; qui de Europseorum horum adventu (néscio quo pacto) 
certioris facti, unum suorum dimeserunt, ut nos specularetur. 
Hic cum in nostros incidisset metu horum barbarorum 
atque annonse inopia, nondum explorato metallo, cujus 
causa missi eramus, repedare maturavimus, & pene fame 
enecti rediimus ad pagum illum barbarorum. Ubi viribus 
recuperatis & annona parata eodem itinere quo veneramus, 
ad fluvium illum abi canoas depresseramus, sumus reversi; 
atque his refecti flumini nos commisimus, eoque adverso 
proreptavimus usque ad illius fontes; atque ita novem men-
sibas in hanc expeditionem impensis, primo Mogomimiu, 
dein ad oppidum S. Pauli rediimus. » 
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POVOAMENTO E POPULAÇÃO 

Fontes. — A.NCHIETA, Enformação do Brasil e de suas capitanias 
(n.° 5746 do Cat.) F 

Idem. Enformacion de Ia província dei Brasil para nuestro 
padre. 

Auxil iares .—MARTIUS, Como se deve escrever a historia do Brasil, 
ap. Revista do Inst. V I , (n.° 5380 do Cat.) 

VARNHAGEN, Historia geral.1 

RODRIGUES PEIXOTO, NOVOS estudos craneologicos sobre os Bo-
tocudos, Rio de Janeiro, 1882, 4.M. 

O povoamento do Brasil começou do modo seguido em 
1534, quando o território foi repartido em quinze pedaços 
e doado a doze donatários. 

Tem-se apreciado de modos diversos este plano de 
D. João III, e alguns têm censurado os poderes quasi illi-
mitados concedidos aos capitães-mores e a grande extensão 
das capitanias. 

Estas censuras não tem grande valor. O poder illimi-
tado dos donatários era uma necessidade, não tanto para 
que podessem dominar os colonos, como porque em socie
dades rudimentares como as que então se fundavam a di
visão de poderes era impossível. Ora 'todo o poderio dos 
donatários consistia em accumularem o poder executivo, o 
poder judiciário e o poder legislativo. 

Quanto á grande extensão das capitanias e á conse
qüente distancia em que ficavam uns dos outros os núcleos 
civilisados, não é justo collocar-se do ponto de vista ho-
dierno para julgar providencias e factos do século XVI. O 
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que tinha em vista o governo portuguez era assegurar-se 
a maior extensão possível do littoral e ferir de morte as 
tentativas invasoras dos Francezes. Ambos os resultados 
foram conseguidos! Si a expulsão dos Francezes exigiu quasi 
um século de esforços, imagine-se o que seria si não exis
tissem donatários. 

Alguns destes viram desde o principio burlados os seus 
tentamens: exemplo João de Barros, Fernando Alvares de 
Andrade, Ayres da Cunha, Antônio Cardoso de Barros. 
Outros, depois de uma estrea risonha, deram em completo 
descalabro, exemplo Pero de Góes e sobretudo Francisco 
Pereira Coutinho, victima dos bárbaros tupinambás. Outros, 
porém, foram felizes, e lançaram os fundamentos do que se 
pôde chamar a camada secundaria de nossa população. 

Basta lembrar que dos donatários procedem Itamaracá, 
Olinda, Ilheos, Porto Seguro, Santa Cruz, Espirito Santo, 
S. Vicente, S. André, para reconhecer que a sua influencia 
foi fecunda e que a elles deve muito o povo brasileiro. 

Ainda mais e melhor se ficará reconhecendo isto, si 
repararmos que estes povoados são todos no littoral, onde 
os donatários não tinham tão grande interesse como no in
terior. De facto no sertão era indeterminado o terreno que 
lhes cabia, ao contrario do littoral onde a extensão de suas 
capitanias oscillava entre trinta e cem legas. Que elles con
correram muito para o devassamento do sertão attestam-no 
differentes factos: a prohibição de viagens entre as capitanias 
pelo interior, promulgada desde 1548; a fundação de S. Paulo, 
de Mogy das Cruzes, da Parnahyba, logo no século XVI 
ou eomeços do século XVII; o grande numero de bandeiras 
procedentes das capitanias, etc. 

Era, porém, necessário cuidar também da costa, ao 
mesmo tempo estabelecer de donatário a donatário um prin
cipio superior que elles acatassem, um principio que com-
pozesse as questões e impedisse que conflictos de jurisdição 
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degenerassem em conflictos a mão armada. Foi o que se fez 
em 1548 com a creação de um governo geral, de que tomou 
posse Thomé de Souza, em Março de 1549. 

E a esta instituição que se deve grande parte da ex
tensão de nosso paiz á beira-mar, — pôde mesmo dizer-se 
todo o norte a partir de Itamaracá. 

Logo no governo de Mem de Sá, fundou-se o Eio de 
Janeiro, em que os Francezes, apenas com um intervallo 
de pouco tempo, haviam conseguido conservar-se durante o 
espaço de doze annos. 

No governo de Luiz de Brito e Almeida e Antônio 
Salema, foram expulsos os Francezes e domados os naturaes 
do rio Eeal e de Cabo Frio. 

No governo de Manoel Tclles Barreto foi difinitiva-
mente conquistada e começou a ser colonisada a Parahyba. 

No governo interino de Christovão de Barros dominou-se 
a parte de Sergipe que ainda resistia e fundou-se S. Chris
tovão. 

No governo de D. Francisco de Souza conquistou-se e 
colonisou-se o Eio Grande do Norte. 

Menos de vinte annos depois deste facto, o Brasil já 
attingira ao Norte os limites que depois nunca mais ultra
passou por aquelle lado. 

Em resumo : 
A tendência dos donatários deveria ser alongarem-se 

pelo interior, onde o seu dominio era illimitado. 
A tendência dos governadores regios deveria ser alon" 

garem-se pelo exterior, onde havia maior perigo de estran 
geiros e mais instabilidade na posse. 

E elles alongarem-se principalmente pelas costas do 
norte, porque, estando desde 1580 Portugal sob o dominio 
da Hespanha, não havia urgência em colonisar o sul que 
não era tão procurado pelos estrangeiros, e até certo ponto 
estava garantido pelos estabelecimentos platinos. 
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Só depois da separação de Portugal da Hespanha é que 
o problema da colonisação do sul devia agitar-se, e com 
effeito só então é que o foi. 

Agora quo está imperfeitamente traçado o rumo que 
tomou o povoamento vejamos como se formou a população. 

Logo que os Europeus chegaram a estas plagas, en
contraram-nas povoadas por differentes tribus. Umas fal-
lavam língua que pela grande extensão em que dominava, 
mereceu o nome de geral. Outras fallavam línguas geral
mente pouco conhecidas e de área circumscripta, línguas 
que foram chamadas travadas. Os primeiros, segundo Frei 
Vicente do Salvador chamavam a si Apuabetos ( = Apia-
beté, segundo Baptista Caetano) ; aos segundos davam os 
nomes de Tapuyas, isto ó, de inimigos. 

Os modernos estudos craneologicos, tem distinguido 
entre os Tapuyas e Apuabetos pelo menos três raças: pri-. 
meiro a dos Tupis, a mais numerosa, a mais importante, a 
menos barbara, geralmente localisada no littoral e nas mar
gens dos rios, e que parece ter vindo do norte, dos Galibis 
e Caraibas; segundo a dos Botocudos ou Aymorés, terror 
das capitanias que hoje formam a província da Bahia, ainda 
agora encantonados em Espirito Santo e Minas, raça pro
veniente de Oeste, segundo Baptista Caetano, e que mostra 
vestígios patentes de cruzamento com o homem fóssil de 
Lagoa Santa, descoberto por Lund ; terceiro a dos Bugres, 
localisados entre o Uruguay e o Paranapanema, conti
nuação evidentemente dos homens dos sambaquis. 

A estes elementos primitivos desde logo vieram jun
tar-se os Portuguezes, que começando em 1500 pelos dois 
degradados e dois desertores que ficaram em Porto Seguro; 
continuando com os que ficaram por sua livre vontade ou 
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vieram degradados desde este anno até 1534; de então por 
diante vieram em maior numero, em mil de uma vez em 1549 

Não tardou muito que destes e dos naturaes se origi
nasse uma nova raça, a de mestiços ou mamelucos, que 
tanto influíram sobre a nossa historia, principalmente em 
S, Paulo. 

Além destes havia ainda os Francezes que na Para
hyba e Eio Grande do Norte deixaram larga geração como 
affirma Knivet; os Hespanhoes que em S. Paulo uniram-se 
ás principaes famílias, e Inglezes, Hollandezes e Allemães 
avulsos, que depois causaram muito mal pelas informações 
que forneceram aos hollandezes e outros que por mais de 
uma vez assaltaram a colônia. 

Desde o tempo dos donatários, começou a importação 
de africanos em pequena escala (*). Com a creação do go
verno geral, a importação augmentou e foi cada dia se des
envolvendo. 

Segundo Domingos de Abreu de Brito, de 1575 a 4 de 
Março de 1591 foram exportados para o Brasil e índias de 
Castella 52,053 escravos, que renderam á fazenda real 
156:159$ (2). Em 1584, José de Anchieta em um escripto 
infelizmente ainda inédito, calcula em dez mil os escravos 
africanos de Pernambuco, em trez mil os da Bahia (s). 

Com esta diversidade de raças, deu-se aqui um cruza
mento em gráo considerável, e estabeleceram-se muitas 
classes na população: o europeo de sangue puro, o mazombo, 
filho de pães europeos; o mulato, filho de pai europeo e 
mãe africana; o crioulo, filho de africanos nascido no Brazil; 
o curiboca, ou caboclo, filho de indio e africana (*). 

(!) Ha entre os manuscriptos do Instituto Histórico uma provi
dencia sobre escravos africanos introduzidos no Brasil antes da creaçao 
do governo geral. Cf. Historia geral2 p. 219. 

(') Summario e descripção, do reino de Angola. 
(s) Enformalion dei Brasil. 
(*) MARCGRAF, liv. V I I I , cap. IV. 
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Numericamente considerados, eram os Brasis a mais 
importante das trez raças de que se formou o povo brasi
leiro. Entretanto pouco a pouco foram diminuindo: uns, 
começaram novas migrações, de que dão testemunho Knivet 
no século XVI e Acuüa no século seguinte; outros, em 
numero difficil de calcular, succumbiram a epidemias ter
ríveis que os dizimaram e que appareciam como que fa
talmente sempre que se achavam em contacto com os 
Europeus. 

Seguiam-se-lhes os Africanos, que mais tarde, princi
palmente com o descobrimento das minas, chegaram a 
predominar. 

Vinham, emfim, os Europeus, fracção numérica do todo. 
Si calcularmos em sessenta mil a população do Brasil 

civilisado em 1600, os Brasis eram representados por trinta 
a trinta e cinco mil, os Africanos e filhos de africanos por 
vinte mil, os Europeus e os mazombos por menos de dez mil. 

Entretanto foram estes que venceram, pelo principio 
superior que representavam, pela cohesão, pela organização, 
por muitos outros motivos que fora longo ennumerar. 

Essa vietoria não foi, porém, completa: na família, na 
industria, na religião, no governo, na litteratura, Africanos 
e Brasis exerceram uma influencia, difficil de perceber hoje, 
que quasi trez séculos atenuaram-na e disfarçaram-na, 
porém muito sensivel no século XVI. 

Martius indicou esta verdade de modo profundo, quando 
disse que o estudo das raças do Brasil é um caso de para-
lellogrammo das forças. 



O estudo actual da anthropologia brasileira não nos per-
mitte ainda tirar conclusões rigorosas sobre as differentes 
raças que aqui viviam antes da chegada dos Europeus. Só 
ultimamente é que esse estudo tem entrado em uma via fe
cunda de resultados positivos ; mesmo assim o material de 
que dispõem os nossos anthropologistas é tão minguado e 
escasso que elles se têm limitado antes ao improbo trabalho 
de analyse, do que ao de constituir' doutrinas para a filia
ção e distribuição dos nossos Brasis. 

O appello dirigido, ultimamente ao paiz, por occa-
sião da Exposição Anthropologica, fez reunir no Museu 
Nacional mais alguns craneos e esqueletos e é sobre esse 
material ainda insufficiente que os especialistas n'esse as
sumpto aventam algumas idéas syntheticas, que vamos 
expor, sem assumir a responsabilidade dellas. 

É assim que se acredita na existência de um typo fóssil, 
contemporâneo da epocha do renna, e cujos vestígios foram 
descobertos pelo sábio Lund, nas cavernas calcareas da 
Lagoa Santa, na vizinhança do Eio S. Francisco. O seu ca
racterístico principal é uma extrema dolicocephalia unida 
a uma não menos notável hypstenocephalia. Esse typo, 
que parece constituir o homem primitivo do Brasil em-
quanto novas pesquizas paleontologicas não demonstrarem 
o contrario, atravessando os séculos propagou-se até nós, 
pois encontram-se vestígios delle no actual Botocudo. 

Este, porém, já não é um representante puro: apre
senta caracteres de differenciação, que se deve antes attri-
buir ao cruzamento, do que considerar como resultado da 
selecção ou da acção do meio. Assim é que o Botocudo, 
sendo dolicocephalo e hypstenocephalo, o é, no entanto, 
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muito menos que o homem da Lagoa Santa, e o diâ
metro vertical do craneo tende a abaixar-se e o transverso 
a ampliar-se ('). Outros caracteres craniometricos ainda 
existem que acentuam a differença ; são porém estes os mais 
notáveis. 

Além d'isso, affirma o doutor Eodrigues Peixoto 
que o estudo attento da serie de craneos botocudos revela 
logo ao observador, affeito a estas investigações, que se 
trata alli de dous typos que umas vezes se cruzam, outras 
vezes se contrapõem e isolam pela lei do atavismo. Ora é 
o typo de Lund, mais ou menos dissimulado; ora é um 
craneo maior, de paredes muito espessas, de aspecto muito 
mais grosseiro e caracterisado por um prognathismo ainda 
mais considerável do que o dos negros da África Occi
dental (a). 

Este ultimo typo, que caracterisa o homem precolom-
biano constructor dos Sambaquis das nossas províncias 
meridionaes, se destaca de um modo sensível do typo 
de Lund e do Botocudo, dos dous grupos precedentes. Elle 
é sub-dolicocephalo, com oscillação até a brachycephalia, 
prova de que já n'aquelle tempo constituía uma raça 
mestiça. O seu indico nasal, porém, de uma extrema unifor
midade, o colloca entre os indivíduos os mais leptorrhinios 
do globo. Assim, pois, a physionomia especial e frizante 
d'este grupo grosseiro e chocante leva-o a constituir um 
typo a parte. E muito provável que o seu cruzamento com 
o Lagoa Santa desse origem ao Botocudo actual. 

Finalmente, o ultimo dos typos craneologicos do Brasil, 
que abunda no Amazonas e encontra-se ao mesmo tempo 

(1) D R . J . R. PEIXOTO, Novos Estudos craneologicos sobre os Bo
tocudos. 

(2) DR. PEIXOTO, Loco, cit. 
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aqui e acolá em todo o littoral, e do qual ha até vestígios 
nos Sambaquis, o typo tupy, é constituído por um craneo pe 
queno, curto, baixo, muito menos prognathae eurygnatha, de 
contornos mais brandos e linhas mais suaves; mesaticephaloi 
com tendência a brachycephalia, de orbitas megasemase nariz 
platirrhinio. Este typo, relativamente moderno, pela grande 
área que occupava e ainda occupa, deveria representar um 
grande papel na nossa historia. Foi o que os EuropeuS 
encontraram na costa quando acharam o Brasil. Fundido, 
mesclado, exterminado, reemigrou para o Amazonas, onde 
parece ter sido o seu ponto de parada antes de se extra
vasarem para o sul. 

Os seus característicos craneologicos, ethnographicos e 
lingüísticos os prendem aos Caraibas das Antilhas, pare
cendo constituir uma e mesma raça. 

Eis, pois, em resumo os quatro typos que a craneo-
logia brazileira tem conseguido até agora isolar dos diffe
rentes specimens de craneos que se têm podido examinar. 
É de esperar que novos estudos feitos sobre novo material 
dêm maior cohesão a investigações encetadas sobre uma 
base verdadeiramente scientifica. Muito resta ainda a fazer, 
pois só se conhecem alguns craneos da costa e do Baixo-
Amazonas. Ha ainda todo o sertão interior e o vasto es
tuário do grande rio, isto é, quasi todo o Brasil. 





IV 

A EVOLUÇÃO 

Fontes. — FERNÃO CARDIM.—Narrativa epistolar de uma. viagem e 
missão jesuitica... ed, Varnhagen, Lisboa, 1847, 8.T0 (n.° 9152 3o 
Cat. da Exp.) 

ABREU DE BRITO, Summario edescripção do reino de Angola... 
e da grandeza das capitanias do Brasil... Anno de 1692 (n.° 19289 
do Cat.) 

Auxiliares. _ SOUTHEY, Historia do Brasil, trad. do dr. Luiz de 
Castro, Rio, 1862, 6 vols. 8.™ (n.» 5356 do Cat.) 

ACCIOLI, Memórias históricas e políticas da província da Bahia. 
Bahia, 1835-1852, 6 vols. 4.» (n.° 5506 do Cat.) 

Exposto como o Brasil foi descoberto, como se explorou 
o littoral, como se devassou o sertão, que rumo tomou o 
povoamento e como constituiu-se a população, resta ver a 
sociedade qual existia no fim do século XVI. 

Póde-se defini-la: a sociedade portugueza mais o ele
mento tupy e o elemento africano, mais a acção mesologica. 

Qualquer funcção social comparada com a funcção que 
lhe correspondia na sociedade metropolitana, apresentava 
desde logo divergências que saltavam á vista. 

1. Começando pela familia, é de notar que os homens 

de origem européa vieram primeiro e em maior numero que 

as mulheres da mesma origem. 

D'ahi relações irregulares, que ainda mais facilitou o 

costume vigente entre os naturues de offereeerem mulheres 

aos hospedes. 

Mais tarde, principalmente desde 1550, vieram mulheres 

européas, mas não vieram em numero sufficiente: a prova 

é que Nobrcga, escrevendo para o Reino, assegurava que 

mesmo as de vida errada encontrariam com quem casassem. 
C de Alu iu 8 
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As relações irregulares são, portanto, o característico 
da primitiva familia brasileira. 

E a evolução que se operou nesta funcção do organismo 
social consistiu no maior numero de relações rcgulares, 
na paridade crescente de raças e educação entre os côn
juges, por conseguinte na maior intimidade e unisonidade 
de sentimentos. 

2. Na religião temos primeiro padres desmoralisados 
que não se preoccupavam com a doutrina, que escandali-
savam pelo exemplo, que viviam na simonia. 

A evolução consistiu na moralisação do clero, princi
palmente devida aos jesuítas, no desenvolvimento do culto 
externo, na creação de confrarias, na importância que o 
elemento religioso começou a exercer sobre a vida. 

Ao mesmo tempo a religião soffreu um desvio: para 
que Africanos e Brasis pudessem comprehende-la e adopta-la, 
a parte dogmática ficou atrophiada, e festas, novenas, con
fissões, jejuns, disciplinamentos e penitencias cresceram de 
modo anormal. 

3 . Na industria encontramos primeiro apenas a ex-
tracção de pau-brasil, de canafistula, a colheita de âmbar, etc. 
Depois apparecem a industria saecharina e outras congê
neres, a criação de gados, etc. No primeiro estagio, apenas 
o fornecimento de matérias primas; no segundo, o forneci
mento de matérias mais ou menos elaboradas. 

A evolução consistiu na producção de gêneros mais 
variados á medida que o século se adiantou—foi a evolução 
qualitativa; na producção dos gêneros em maior somma, á 
medida que a população cresceu, que a procura das mer
cadorias tornou-se normal, que a sua necessidade tornou-se 
sensível, —foi a evolução quantitativa. 

A evolução, alem disto, consistiu no aperfeiçoamento 
dos processos empregados. Assim, no tempo de Gabriel 
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Soares, sabe-se que a manditca era raspada com uma concha, 
depois feita massa n'uma pedra ou n u m ralo, seccada em 
tipity, convertida cm farinha n'uma panella. Mais tarde 
apparece a faca para a raspagem, inventa-se a cevadeira, 
a prensa e o forno. 

Facto semelhante se deu no fabrico de assucar. 

4 . Primitivamente havia apenas uma profissão — a de 
brasileiro, negociante de pau-brasil. 

Depois appareceu a de pedreiros, carpinteiros, mestres 
de assucar. 

Depois appareceram outras profissões e outros oflicios. 

E muitas profissões eram ás vezes exercidas pelo mesmo 
indivíduo. 

A evolução consistiu na variedade crescente das pro
fissões. 

A evolução consistiu ainda na especialisação das pro
fissões em cada indivíduo. 

5- Os gêneros primitivamente eram transportados a 
hombro; os passageiros, quando não iam a pé, eram tam
bém transportados a hombro, em redes. 

A evolução consistiu em substituir quadrúpedes aos 

homens como força locomotora; em desenvolver o fabrico de 

carros, barcos e outros meios de transporte. 

6 . As vias de communicação terrestre eram primeira

mente pela beira do mar e pelas margens dos rios. 

A evolução consistiu em abrir caminhos ; em tornal-os 

mais curtos, e mais numerosos. 

7 . No tempo dos donatários, o representante do governo 

era ao mesmo tempo um industrial. Na organização do go

verno geral ainda se vê esta confusão do systema produetor 

e regulador, pois vieram como empregados públicos pe

dreiros, carpinteiros, marcineiros, etc. 
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A evolução consistiu na especialisação progressiva do 
governo, na perda de funcções que não lhe- eram próprias. 
Ao mesmo tempo a sua acção tornou-se mais efficaz, a sua 
organização complicou-se. 

8 . Na litteratura temos com os jesuitas o auto sacro 
e a comedia, litteratura para quem não sabia ler, littera
tura além disso identificada com a religião. 

A evolução consistiu na eliminação do elemento re
ligioso ; no apparecimento de uma fôrma litteraria para os 
que sabiam ler. 

E como estes eram poucos, e a sociedade não encer
rava uma fonte commum da inspiração que os irmanassem, 
a tendência era para a subtileza, para o conceito, para a 
imitação. E o epigramma e a rima forçada e inverosimil e 
a copia ás vezes servil foram a maneira favorita. 



CONCLUSÃO 

Frei Vicente do Salvador conta a historia de um bispo 
de Tucuman que esteve algum tempo no Brasil. 

Este bispo via que mandando buscar qualquer gênero 
ao mercado, voltava o criado sem obtelo ; si porém mandava 
buscal-o a casas particulares, remettiam-no sem nada cobrar. 

Verdadeiramente, disse o bispo, que nesta terra andam 
as cousas trocadas, porque ella toda não é republica, sendo-o 
cada casa. 

Isto, em outrcs termos, é o que a historia tem a dizer 
sobre o século XVI. 

Organismo de pouca massa, de estructura rudimentar, 
em que cada órgão representava mais de uma funcção, em 
que não havia um órgão especial para cada funcção: faltava-
lhe o consensus profundo, a interdependência fundamental 
a acção incorporada o que a tornara uma republica, na 
phrase do bispo, um estado na phrase moderna. 

No século XIX, temos uma população mais numerosa, 
maior divisão de trabalho, melhor exercício dos órgãos, func
ções mais especialisadas, uma acção incorporada mais forte e 
mais extensa. 

O progresso é incontestável. 
Não menos incontestável é que o que ha feito não passa 

de uma parcella do muito que ainda resta fazer. 
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