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A Visão da Proa

F oi como uma miragem em um deserto de águas salgadas. 
Após 44 dias entre o mar e o céu, o horizonte deixou de 

ser uma linha longínqua na qual o azul-celeste imaculado 
encontrava o azul revolto de um oceano sem fim.
No último ponto que os olhos podiam vislumbrar, erguia-se, 
agora, a silhueta verdejante de uma pequena serra, pontilhada 
pelo cume de um monte “mui alto e redondo”. Em breve, o 
aroma das flores e dos frutos não precisaria mais ser imagi-
nado: seria sentido. Os homens acotovelaram-se na amurada 
das naus, com os olhos postos de encontro ao céu crepuscular. 
A terra, enfim, estava à vista, como uma visão do paraíso. 
Parecia miragem – mas era real.

Os Sargaços
Os primeiros sinais 

de que a frota de 
Cabral estava prestes 
a descobrir o Brasil 
foram os “sargaços”, 
grandes mantos de 

algas flutuantes que, 
segundo os marinheiros, 

indicavam a 
proximidade de terra.
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As Gaivotas
Antes de avistar o 
Monte Pascoal, os 

marinheiros de Cabral 
viram um bando de 

pássaros marinhos. As 
aves da anunciação 

do Brasil eram “fura-
buxos”, um tipo de 
gaivota bastante 

comum no Atlântico.

Com as cores do entardecer tingindo a cena de dourado, 
os 12 navios da frota comandada por Pedro Álvares Ca-
bral prosseguiram seu avanço. Era 22 de abril de 1500, 
e a maior esquadra já enviada para singrar o Atlântico 
encontrava-se a cerca de 60 quilômetros de uma costa 
desconhecida. Seria ilha ou terra firme? Provavelmente 
ilha, julgaram os marujos mais experientes – uma das 
tantas, reais ou lendárias, que povoavam as imensidões do 
chamado Mar Tenebroso. A frota avançou cautelosamente 
a uma média de 5 quilômetros por hora e lançou âncoras. 
Elas mergulharam 34 metros antes de se acomodarem nas 
claras areias do fundo. Estava descoberto o Brasil. Um 
novo mundo amanhecia.
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A Visão da Praia

Foi como uma miragem bailando sobre as águas sal-
gadas. Após uma sequência infindável de dias iguais, 

o horizonte já não era uma linha longínqua e vazia. No 
último ponto que os olhos podiam vislumbrar, sur giam, 
agora, estranhas silhuetas. Pareciam montanhas flutuan-
tes singrando o oceano. Os homens acotovelaram-se à 
beira-mar, com os olhos postos de encontro ao céu ma-
tinal para vislumbrar a mais espantosa novidade de suas 
vidas. Que tipo de canoas seriam aquelas, que pareciam 
ter asas tão brancas e tão amplas, e que avançavam junto 
com o sol? Trariam boas novas ou más notícias? Vinham 
em paz ou prontas para a guerra? Parecia miragem – mas 
era real.

Montanhas Flutuantes
Os nativos do Brasil não 

deixaram registro escrito do 
primeiro encontro com os 

portugueses. Mas os astecas, 
do México, ao verem os 

navios espanhóis acharam 
que pareciam “montanhas 
flutuantes”. Os tupis podem 
ter pensado a mesma coisa.
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Paraíso Terrestre
A Terra Sem 

Males dos nativos 
do Brasil era um 

território mitológico. 
Pindorama, onde 
os índios viviam, 

devia ficar nas 
proximidades, mas 
com certeza não era 
o paraíso, pois ali as 

pessoas ainda 
   lutavam, sofriam 
          e morriam.

Com as cores do amanhecer tingindo a cena de dou-
rado, os seis ou sete homens que estavam na praia 
juntaram seus arcos e flechas e se prepararam para 
um encontro com os desconhecidos. De onde viriam 
os recém-chegados? De uma ilha ou de alguma terra 
além-mar? Vinham provavelmente da Terra Sem Ma-
les, julgaram os mais experientes: o lugar onde todos 
eram felizes e ninguém morria, e que ficava para lá da 
imensidão das águas salgadas. Os nativos avançaram 
cautelosamente e, após alguma hesitação, depuseram as 
lanças. Elas acomodaram-se nas claras areias da praia. 
Uma nova era estava se iniciando em Pindorama, a 
Terra das Palmeiras. Um velho mundo estava prestes 
a desaparecer.
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Os homens que estavam nos navios eram portu-
gueses. Um mês e meio antes, tinham partido de 

Lisboa em direção à longínqua Índia. Ainda não é pos-
sível afirmar se chegaram àquela praia ensolarada por 
vontade própria ou por um desvio de rota, mas o mais 
provável é que o desembarque tenha sido intencional. 
Os portugueses estavam vestidos, usavam barbas, 
tinham armas de fogo e ferro, e já haviam encontrado 
e conquistado vários povos e várias terras. Seu objetivo 
era conquistar a Índia, mas eles aproveitaram para tomar 
posse daquele novo território e incluí-lo em seu vasto 
império ultramarino. Evidente men te, o fizeram sem 
consultar os homens que estavam na praia.

Os Tupis-Guaranis
Os Tupiniquins eram 

um dos ramos da grande 
família tupi-guarani. No 

início da era cristã, os tupis 
tinham iniciado uma 

grande migração em busca 
de um paraíso na Terra. 
Não o alcançaram, mas 

conquistaram a bela 
               Pindorama.




