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RESUMO 

A presente pesquisa se inscreve na perspectiva teórica da Historiografia Linguística, proposta 

por autores como Koerner e Swiggers e do Contato Linguístico, sob a base da Ecolinguística, 

proposta por Couto. Sob o embasamento teórico-metodológico dos princípios de descrição 

historiográfica de Koerner (1996) e nos parâmetros de Swiggers (2013) e das dimensões, em 

especial a religiosa, de Couto (2014, 2015), analisamos a obra filológica de Jaime Cortesão, A 

Carta de Pero Vaz de Caminha, que teve sua primeira edição em 1943, tendo por base o próprio 

manuscrito datado de 1500, disponível no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Portugal. 

Dividimos em duas partes nosso trabalho, tendo como objeto de estudos a obra A Carta de Pero 

Vaz de Caminha (1967), de Jaime Cortesão, uma das principais fontes para pesquisadores 

contemporâneos do documento. Na primeira parte, fazemos uma análise externa da recepção 

da Carta de Caminha, pautada na Historiografia Linguística. Na segunda parte, desenvolvemos 

uma leitura pautada por uma análise ecolinguística do contato linguístico inicial sem fala, entre 

indígenas e portugueses. Em especial, nos detivemos no contato linguístico realizado nas 

primeiras missas oficiadas na Terra de Vera Cruz, registradas no documento de 1500. Dessa 

forma, apresentamos uma análise interna do texto da Carta de Caminha. É através dessa análise 

interna que demonstramos como a língua latina chegou às Américas, através do latim 

eclesiástico (FARIA, 1959). Os diálogos estabelecidos entre o trabalho filológico de Jaime 

Cortesão e o manuscrito quinhentista do portuense Caminha foram fundamentais em nossa 

análise, para ratificarmos a importância do documento no âmbito histórico, filológico, 

linguístico, documental e literário, sobretudo para as relações interculturais luso-brasileiras até 

os dias de hoje. 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

This thesis is associated with the theoretical perspective of the Linguistic Historiography, as 

proposed by Koerner and Swiggers, and Language Contact, on the grounds of Ecolinguistics, 

as proposed by Couto. We analyzed Jaime Cortesão’s philological work, Pero Vaz de 

Caminha’s Letter, which was first published in 1943, based on the manuscript from 1500, 

available at the Arquivo Nacional da Torre do Tombo, in Portugal. To conduct such research, 

we adopted Koerner’s theoretical and methodological backgrounds of the historiographical 

description (1996), Swiggers’ parameters (2013) and Couto’s dimensions of Couto (2014, 

2015), especially the religious dimension. We divided our research into two stages, taking as 

our research subject the work Pero Vaz de Caminha’s Letter (1967), by Jaime Cortesão, one of 

the main sources for contemporary researchers of the document. In the first stage, we conducted 

an external analysis of the receiving of the letter, based on Linguistic Historiography. In the 

second stage, we developed a reading based on a ecolinguistic analysis of the first language 

contact between Portuguese and Indigenous people, when spoken language was still a barrier. 

We dealt, specially, in the language contact during the first masses celebrated in Land of Vera 

Cruz, recorded in the document from 1500. Therefore, we present an internal analysis of the 

text from the Caminha’s letter. Through this analysis, we show how the Latin language reached 

the Americas in the form of Ecclesiastical Latin (FARIA, 1959). The observed relations 

between the Jaime Cortesão’s philological work and the sixteenth-century manuscript from 

Carminha were essential for our analysis, in order to confirm the importance of the document 

in the historical, philological, linguistical, documental and literary spheres, especially in what 

comes to Portuguese-Brazilian intercultural relations until these days. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 É objetivo geral do presente trabalho analisar as relações interculturais na formação do 

mundo lusófono à época das Navegações e Descobrimentos, a partir da Historiografia 

Linguística, assim como debater a construção social e política da língua portuguesa e da língua 

latina no processo de contato linguístico no Brasil quinhentista. Nossa análise parte de uma 

premissa de que o mundo lusófono é resultante da expansão do reino absolutista português e da 

fundação de seu império ultramarino, nos séculos XV e XVI, em um processo de globalização 

intercultural e transatlântico, ainda que sob o viés colonialista (MARIANI, 2004). Cumpre 

salientar que nossa análise crítica tem por escopo a investigação da formação da América 

portuguesa e do registro do primeiro contato linguístico entre portugueses e povos indígenas na 

Carta de Pero Vaz de Caminha, analisando igualmente a recepção da Carta na obra de Jaime 

Cortesão (CORTESÃO, 1967), principal filólogo a trazer o texto de Caminha para a 

contemporaneidade, no século XX.  

 No desenvolvimento de nosso aporte teórico, para estabelecer o discurso historiográfico, 

nos valemos das obras de Historiografia Linguística de Pierre Swiggers, Konrad Koerner, 

Cristina Altman, Ronaldo Batista entre outros, a fim de analisar o trabalho filológico de Jaime 

Cortesão com a Carta de Caminha. Em relação à análise do contato linguístico, descrito na 

Carta de Caminha, nos valemos da teoria da Ecolinguística (COUTO, 2015), tendo em vista 

que o primeiro contato linguístico entre portugueses e indígenas na América portuguesa não 

teve, propriamente, o estabelecimento de uma “fala” comum.  

 Sobre a utilização da teoria da Historiografia Linguística e da Ecolinguística, para 

analisar documentos da época colonial no Brasil, Swiggers comenta: 

 

there is much interesting work to be undertaken in the field of the historiography of 

Brazilian linguistics. On the one hand, there remains much to be done in terms of 

study of authors, texts, academic curricula, etc.; on the other hand, there is much that 

remains to be done in terms of perspectives: the history of Brazilian linguistics lends 

itself not only to a study from the  point of view of the history of science, but also 

from a sociolinguistic and sociological point of view, from an ecological-linguistic 

point of view, and from the point of view of institutional history and cultural history  

(há muito trabalho interessante a ser desenvolvido no campo da Historiografia 

linguística no Brasil. Por outro lado, ainda permanece muito a ser feito em termos de 

estudo de autores, textos, currículos acadêmicos etc, por outro lado ainda há muito 

que ser feito em termos de perspectivas: a história da linguística no Brasil guia ela 

mesma não só para um estudo a partir do ponto de vista da história da ciência, mas 

também a partir de um ponto de vista sociolinguístico e sociológico, a partir de um 

ponto de vista ecolinguístico, e a partir de um ponto de vista de história institucional 

e cultural) (SWIGGERS, 2015, p. 7, tradução nossa). 
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 Neste contexto de análise cultural e historiográfica, evidenciaremos algumas 

implicações político-ideológicas do uso da língua latina e da língua portuguesa na formação do 

Brasil colonial à época da chegada dos portugueses, com a finalidade de estabelecer contato 

linguístico com a população autóctone. Escolhemos como fonte historiográfica o texto da Carta 

de Pero Vaz de Caminha, por ser considerado documento oficial sobre o início do processo 

civilizatório do qual resultou o Brasil e primeiro documento registrado em língua portuguesa 

nas Américas, registrando o contato linguístico inicial entre europeus e indígenas.  

Dessa forma, dividimos nossa pesquisa em duas partes. Inicialmente, fazemos uma 

análise externa da Carta de Caminha, pautada na Historiografia Linguística, tendo como objeto 

de estudos a obra A Carta de Pero Vaz de Caminha (1967) de Jaime Cortesão, principal fonte 

para pesquisadores contemporâneos do documento. Nosso objetivo é descrever como o trabalho 

filológico de Jaime Cortesão foi realizado, e nos permite nos dias atuais o acesso ao documento 

do século XVI.   

 Na segunda parte da pesquisa, apresentamos uma análise interna do texto da Carta de 

Caminha, pautada por uma análise ecolinguística do contato linguístico inicial sem fala, entre 

indígenas e portugueses, registrado no documento. Na segunda parte, analisaremos as duas 

primeiras missas no Brasil, como resultantes da primeira tentativa de contato linguístico. Em 

suma, a divisão e a organização de nosso trabalho dar-se-ão da seguinte forma: uma análise 

externa que tem por objeto de estudos a edição de A Carta de Pero Vaz de Caminha por Jaime 

Cortesão (1967) com base na teoria da Historiografia Linguística, tendo sido a metodologia 

utilizada a partir da análise de critérios filológicos e de crítica textual para a edição. Já a análise 

interna tem por objeto de estudos o texto da Carta de Pero Vaz de Caminha, sendo a teoria por 

nós escolhida a Ecolinguística e a metodologia uma análise do registro da tentativa de contato 

linguístico, por “línguas” e missionários.  

 Como nosso trabalho tem também por proposta analisar a recepção da Carta, 

investigamos e descrevemos o trabalho filológico de Jaime Cortesão, considerado uma edição 

definitiva para pesquisadores contemporâneos sobre o tema e nossa principal fonte textual. Por 

outro lado, nosso trabalho é uma análise cultural e ecolinguística do contato linguístico do 

século XVI, registrado documentalmente por Caminha. Buscamos interpretar o relato para 

reconstituir a interação daquela comunidade linguística no Brasil quinhentista. 

 Além da edição de 1967 da Carta de Caminha, consultamos o original do manuscrito, 

que está arquivado no Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT, 2016), em Évora, a partir 

de fonte original digitalizada. Nosso interesse não é estabelecer nova leitura crítica do 

manuscrito, mas apenas ilustrar nossa pesquisa com passagens de interesse para análise do texto 
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de Cortesão, na segunda parte da pesquisa. Optamos por uma análise crítica e qualitativa de 

dados, tendo em vista que se trata de pesquisa documental e historiográfica, com caráter 

descritivo e analítico, em relação ao contato linguístico no Brasil quinhentista. 

 A Historiografia Linguística é um campo de investigação que estabelece relações entre 

múltiplos ramos de conhecimento, ou seja, é uma abordagem teórica e metodológica de estudos 

interdisciplinares, de que deriva a construção de uma narrativa historiográfica sobre os estudos 

da linguagem. Motivou-nos desenvolver essa abordagem epistemológica pelo fato de que o 

discurso historiográfico tem como objeto de investigação principal o texto e a análise de 

documentos em seu contexto de produção e recepção. Na primeira etapa da pesquisa, 

investigamos e descrevemos a relação de Jaime Cortesão, enquanto filólogo, com a edição 

moderna da Carta de Caminha.   

Para descrevermos o trabalho filológico de Jaime Cortesão, no século XX, nos valemos 

dos princípios de descrição historiográfica de Koerner (1996) e nos parâmetros de Swiggers 

(2013). Analisamos os princípios de contextualização, da imanência e da adequação1 no 

trabalho filológico de Cortesão com a Carta de Caminha, buscando descrever o percurso que o 

manuscrito original percorreu em sucessivas edições até a edição de 1967. Para a descrição do 

processo de edição e do aparato filológico empregado por Cortesão, utilizamos como referência 

o trabalho de Bruno Bassetto (2013), entre outros. Nosso intuito, entretanto, não é o de 

aprofundar o debate metalinguístico sobre os conceitos filológicos e historiográficos, 

levantando este debate apenas quando pertinente para a análise da Carta de Caminha. 

Em relação aos parâmetros de Swiggers, nosso modelo teórico também para a 

elaboração da narrativa historiográfica externa, nos valemos dos conceitos de cobertura, da 

perspectiva e da profundidade2, para nossa descrição, o que, em momento oportuno, explicamos 

mais detidamente.  

Ainda na parte da descrição historiográfica externa, buscamos nos estudos filológicos 

um amparo teórico com a finalidade de apresentarmos como Cortesão reconstituiu e evidenciou 

os aspectos mais relevantes de sua crítica textual à Carta. Trabalhando diretamente com o 

manuscrito, Cortesão desenvolve seu trabalho filológico com uma etapa inicial de levantamento 

de dados, apropriando-se dos princípios estabelecidos por Karl Lachmann no que diz respeito 

à crítica textual. Porém, não satisfeito conduz seu trabalho para a crítica-literária: 

 

                                                 
1 Cf. BATISTA, 2013. 
2 Cf. SWIGGERS, 2009. 
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Na verdade a Carta estava pedindo, mais amplamente, um estudo histórico-cultural. 

Tornava-se mister fazê-la entrar dentro do género a que pertence e esclarecê-la, por 

comparação com o maior número de textos similares da mesma época. Mais do que 

isso, fazê-la respirar de novo o ambiente próprio, procurando decifrar os seus enigmas, 

não apenas à luz da filologia, isto é, da história da linguagem, mas também dos 

costumes, das artes, da religião, das atividades, ideias e sentimentos dos seus 

contemporâneos (CORTESÃO, 1967, p. 18). 

 

Isso dado, é necessário compreender o trabalho filológico de Cortesão a partir de 

elementos próprios da crítica-literária e de aspectos culturais. Dessa forma, identificamos no 

trabalho do polígrafo português do século XX uma investigação sobre a autenticidade, a 

datação, as circunstâncias, a sorte, a linguagem do texto e a avaliação crítica da Carta de Pero 

Vaz de Caminha. Nos seus sete capítulos, a que se somam notas, documentos e registro 

bibliográfico, a obra filológica A Carta de Pero Vaz de Caminha de 1967, de Jaime Cortesão, 

desfaz quaisquer dúvidas sobre a autenticidade do documento e questionamentos acerca de seu 

autor, ressaltando particularidades da Carta de Caminha como documento pertinente às 

investigações sobre o Brasil quinhentista. Ademais, o filólogo tece comparações com outros 

textos e documentos coevos dedicados a El-Rei D. Manuel I (1469-1521), o Venturoso, no 

contexto das navegações portuguesas do final do século XV e início do XVI, época de apogeu 

do império ultramarino português. 

A Carta de Caminha, datada em Porto Seguro no dia 1º de maio de 1500, tem por 

objetivo transmitir ao rei de Portugal, informações sobre a nova Terra de Vera Cruz. O escrivão 

nos fornece não só informações sobre a viagem de 1500 e sobre as riquezas aqui encontradas, 

como também uma gama indiscutível de informações sobre o território e a nova rota marítima 

recém-descoberta.  O escrivão narra no documento observações sobre a viagem, sobre o dia da 

chegada, sobre os costumes indígenas, sobre as tentativas iniciais de contato linguístico e, 

também em caráter também subjetivo, narra suas impressões pessoais como podemos observar 

no fragmento abaixo: 

 

Posto que o Capitão-mor desta vossa frota, e assim os outros capitães escrevam a 

Vossa Alteza a nova do achamento desta vossa terra nova, que ora nesta navegação 

se achou, não deixarei também de dar disso minha conta a Vossa Alteza, o melhor 

que eu puder ainda que – para bem contar e falar – o saiba fazer pior que todos.  

Tome Vossa Alteza, porém, minha ignorância por boa vontade, e creia bem por certo 

que, para aformosear nem afear, não porei aqui mais do que aquilo que vi e me 

pareceu (CORTESÃO, 1967, p. 221, grifo nosso). 

 

A nossa escolha pela Carta também se deve ao fato de esta possuir significativa 

importância para os estudos linguísticos, devido à gama de informações que contém, indo desde 

as observações da viagem, apresentando indícios sobre a nova terra descoberta, até o contato 
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inicial com os indígenas aqui encontrados (LANDIM, 2010). Isso justifica porque acreditamos 

que os fenômenos linguísticos que encontramos na Carta são de relevância considerável para 

um entendimento acerca do contexto linguístico da lusofonia no século XVI, sendo este um dos 

documentos que registra o estágio da língua portuguesa que chega às Américas, ainda que 

incialmente sem se fixar. 

 Como afirma Duranti (in Santos, 2004, p. 103): 

 

A linguagem está em nós tanto quanto nós estamos na linguagem. Por conectar 

pessoas aos seus passado, presente e futuro, a linguagem torna-se seus passado, 

presente e futuro. A linguagem não é apenas uma representação de um mundo 

estabelecido independentemente. A linguagem é também este mundo. Não no sentido 

simplista de que tudo que nós temos de nosso passado é linguagem, mas no sentido 

de que nossas memórias são inscritas em representações linguísticas (DURANTI, in 

SANTOS, 2004, p. 103). 

 

Analisamos também a relação entre o uso retórico da linguagem, por Caminha, e a 

representação da realidade histórica. Para isso, se faz necessário relacionar o texto de Caminha 

a outras fontes pertinentes para o nosso trabalho, analisando o contexto histórico e social efetivo 

da expansão da língua portuguesa, em sua multiculturalidade inicial. Este elemento 

multicultural do mundo lusófono é anterior às navegações, sendo elemento oriundo da 

constituição linguística da língua portuguesa desde seu surgimento: “O português, na sua feição 

originária galega, surgirá entre os séculos IX-XII, mas seus primeiros documentos datados só 

aparecerão no século XIII” (BECHARA, 2009, p. 24). 

O relato de Caminha, por ter sido registrado em língua portuguesa, no século XVI, em 

detrimento do uso do latim, significa por si só um elemento de identidade cultural e linguística 

que denota a especificidade do relato. O termo “língua portuguesa” substitui o “romance” no 

reinado de D. João I, rei de 1385 a 1433, sendo D. Dinis aquele que a oficializa. Nas palavras 

de Carlos Alberto Faraco (2016, p. 23): “o que aconteceu no reinado de D. Dinis foi que o uso 

da língua românica vernácula na documentação produzida pela Chancelaria Real se tornou 

sistemático e suplantou o uso do latim”. No entanto, veremos que, em momentos solenes, o uso 

da língua latina ainda prevalecia, como nas missas oficiadas no Brasil.  

A língua portuguesa registrada na obra de Pero Vaz de Caminha é a modalidade que 

estava em uso à época da expansão marítima, tendo sido a língua administrativa inicial das 

colônias, do comércio, sendo registrada nas regiões ultramarinas com o intuito de não só validar 
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o novo poderio mercantil, mas também como meio de expandir o próprio império português 

sobre novos territórios. Caminha utiliza, segundo Bechara (2009) o português arcaico médio.3 

Em nossa análise interna, que se refere ao registro do contato linguístico na Carta de 

Caminha em 1500, investigamos, entretanto, outra atividade relacionada à colonização 

linguística que não era propriamente o comércio. A questão missionária, na expansão do 

império ultramarino português, que pode ser compreendida dentro de políticas culturais dos 

séculos XV e XVI, se orientava em uma perspectiva linguística voltada não à expansão da 

língua portuguesa, como instrumento administrativo, mas ao uso eclesiástico do latim como 

língua litúrgica e de cultura. Nesse aspecto, cumpre salientar, desde a fundação do padroado 

português, que a presença de ordens religiosas e militares nas atividades de navegação, como a 

Ordem de Cristo, assim como os franciscanos, atuando como missionários, compõe o panorama 

cultural em que os esforços de contato linguístico entre europeus e indígenas se apresenta.  

Nossa análise da tentativa de contato linguístico se deu a fim de estabelecermos uma 

descrição das interações ocorridas entre europeus e indígenas, narradas por Caminha no século 

XVI. Como não houve possibilidade de “fala”, devido às diferenças linguísticas entre ambos 

grupamentos, não podendo os intérpretes de Portugal compreender os indígenas, grande parte 

deste contato inicial se deu por gestos. Destacamos em nossa análise as duas missas oficiadas 

e celebradas por Frei Henrique de Coimbra em 1500, que podem ser consideradas o ápice desta 

tentativa inicial de contato linguístico. 

As duas missas, celebradas em latim, são momentos de significação particular, relatadas 

no documento de 1500. Celebradas por Frei Henrique de Coimbra, foram acompanhadas de 

perto pelos nativos da nova terra, tendo tido a segunda missa participação direta dos povos 

indígenas: 

 

Chantada a Cruz, com as armas e a divisa de Vossa Alteza, que primeiramente lhe 

pregaram, armaram altar ao pé dela. Ali disse missa o Padre Frei Henrique, [...]. E 

quando veio ao Evangelho, que nos erguemos todos em pé, com as mãos levantadas, 

eles se levantaram connosco e alçaram as mãos, ficando assim, até ser acabado; e 

então tornaram-se a assentar como nós (CORTESÃO, 1967, p. 252-253). 

 

Para analisarmos a interação durante a missa, utilizamos a teoria da Ecolinguística, 

somada às teorias do Contato Linguístico, a fim de que tratemos de uma dimensão da linguagem 

que ultrapassa a comunicação cotidiana e comum: a espiritualidade4. O meio ambiente 

                                                 
3 Bechara adota quatro fases para o português, a saber: português arcaico, português arcaico médio, português 

moderno e português contemporâneo. Cf. BECHARA, 2009, p. 25. 
4 Cf. SCHAMLTZ NETO, 2018, p. 89-90: “No meio ambiente espiritual, a Língua (L) se manifesta por meio de 

atos religiosos (AR), em um Povo (P) que experiência a interação fixa em um Território (T). Esse território, no 
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espiritual é uma categoria da Ecolinguística, que pode auxiliar à compreensão da interação 

ocorrida no contato linguístico das duas primeiras missas no Brasil, narradas por Caminha. 

A Ecolinguística, como campo de análise teórico, introduzido recentemente no Brasil, 

é pautada pelo estudo das relações entre meio ambiente e língua. Dessa forma, a Ecolinguística 

é a ciência interdisciplinar que se propõe a estabelecer uma relação entre as comunidades 

linguísticas e seus territórios, o que é fundamental para se compreender o período inicial da 

América portuguesa. A disciplina se estabeleceu em final do século XX: “com a publicação de 

Fill (1993) e Makkai (1993). [...] marcaram o início da ecolinguística como disciplina 

acadêmica” (COUTO, 2015, p. 82).  

Com o objetivo de estudar fenômenos que dizem respeito à linguagem e ao meio 

ambiente, a Ecolinguística contribui em nossa análise para entendermos as primeiras tentativas 

de contato linguístico ocorridas entre portugueses e indígenas, relatados por Caminha, que 

ocorrem no território litorâneo e tropical do Brasil quinhentista. É através dos ecossistemas 

linguísticos que demonstraremos como foi possível estabelecer o contato, a interação e a 

comunicação, mesmo sem a compreensão da fala.  

Ainda sobre a análise interna da Carta de Caminha, a segunda parte de nossa pesquisa, 

somamos a estes dados uma análise das implicações político-ideológicas que abordaram as 

relações entre língua e meio social no Brasil quinhentista. Analisamos também a presença e a 

participação de intérpretes oficiais na esquadra de Cabral, que aporta no Brasil, chamados à sua 

época de “línguas”, responsáveis pelo contato com povos da África, das Índias e do Oriente em 

geral.  

 Nos primeiros contatos entre portugueses e indígenas, houve a participação de um 

“língua”: Gaspar da Gama, de provável origem judaica. Gaspar da Gama integrou a frota de 

Pedro Álvares Cabral, que tinha por destino final as Índias, e tinha por função “transcrever para 

árabe as cartas que Pedro Álvares Cabral devia entregar” e “tinha sido incumbido pelo rei [D. 

Manuel I] e era, seguramente, o mais apto para desempenhar tal tarefa” (SILVÉRIO, 2000, p. 

235). Com isso, dedicamos atenção particular para seu ofício de intérprete e sua participação 

na corte portuguesa antes e depois de 1500, incluindo sua provável estadia no Brasil. 

Acreditamos que analisar o contato linguístico na Carta de Caminha, pelo viés da 

Historiografia Linguística e da Ecolinguística, é um processo de pesquisa e investigação 

interdisciplinar que necessita de aporte de outras disciplinas como a Filologia, a Crítica Textual, 

a Sociolinguística, a Linguística Histórica e a História Cultural. Essas disciplinas, suas teorias 

                                                 
entanto, é coordenado pelos limites estabelecidos pela primeira experiência – aquela estabelecida pelo sacerdote, 

pelo humano sortudo – funcionando como uma espécie de moral”.  
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e metodologias, são citadas ao longo de nossa análise apenas quando se mostram necessárias.   

A importância do texto da Carta de Caminha para a compreensão do contato linguístico 

inicial no Brasil quinhentista é patente devido a seu valor documental.  Pelo fato de que esse 

documento é um dos poucos da época, se configura como testemunho direto da expedição de 

Cabral, sendo considerado por alguns historiadores nos séculos XIX e XX, como Varnhagen e 

Capistrano de Abreu, como o texto de fundação do Brasil, ou “a certidão de nascimento do 

Brasil”, dado o seu caráter oficial (PEIXOTO, 2000, p. 247). Nesse aspecto, cumpre salientar 

além do valor histórico também um valor político ao texto e à sua recepção na construção da 

identidade nacional no Brasil.  

Assim, fundamentamos a escolha da obra A Carta de Pero Vaz de Caminha (1967), de 

Jaime Cortesão, como nosso principal corpus de nosso trabalho, devido à relevância do trabalho 

filológico e documental, com o manuscrito quinhentista. Ainda que sua obra filológica tenha 

recebido críticas de outros acadêmicos e historiadores, por suas interpretações historiográficas 

apresentarem divergências e existirem polêmicas na interpretação do documento, sua obra é 

uma das mais consagradas e difundidas, ao explorar esse documento quinhentista. Dessa forma, 

valemo-nos de sua leitura do manuscrito e edição diplomática como fonte textual para a 

compreensão do Brasil quinhentista. 

Após delimitarmos o nosso tema, debateremos, nos capítulos seguintes, algumas 

questões teóricas e metodológicas, como a inserção da obra filológica de Jaime Cortesão na 

Historiografia Linguística do Brasil. Outro tema a ser analisado será o contato linguístico inicial 

no Brasil quinhentista, sem fala, pelo viés da Ecolinguística, analisando situações de interação 

como as duas primeiras missas no Brasil em 1500. Permeando esses questionamentos, 

debateremos, outrossim, questões de Linguística Histórica, como uma busca de compreensão e 

análise do ideário linguístico da formação do Brasil. 

Por fim, encetaremos uma abordagem dos fenômenos de transformação da língua 

portuguesa no contexto do século XVI e as relações estabelecidas com as comunidades 

linguísticas incipientes no Brasil, evidenciando a correlação dos fatos linguísticos com os fatos 

históricos. Com isso, nossa abordagem busca registrar a importância da língua portuguesa como 

língua ultramarina, na era das navegações portuguesas, projeto audacioso que ganhara força nas 

últimas décadas do século XV até fins do século XVI, na época da União Ibérica.  

Nosso trabalho busca por em relevo um texto fundamental para se compreender a 

expansão da língua portuguesa em perspectiva transatlântica, a partir de uma análise de 

fenômenos históricos, culturais e linguísticos, com uma abordagem interdisciplinar. Assim, 

dialogaremos com o trabalho filológico de Jaime Cortesão, em meados do século XX, para 
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atingirmos o objetivo de compreender um documento que já foi chamado de “certidão de 

nascimento” do Brasil, o registro do escrivão Pero Vaz de Caminha em Porto Seguro, datado 

de 1º de maio de 1500. 
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2. JAIME CORTESÃO NA HISTORIOGRAFIA LINGUÍSTICA 

  

2.1. Jaime Cortesão, filólogo 

 

A biografia de Jaime Cortesão (1884-1960) apresenta elementos que nos permitem 

compreender culturalmente sua produção científica e acadêmica, durante conturbados períodos 

políticos e sociais, em Portugal e no exílio. Nesse capítulo, abordaremos sua biografia, suas 

obras e produção acadêmica, a partir do viés da Historiografia Linguística. Nosso objetivo é 

analisar e descrever o processo de edição da Carta de Pero Vaz de Caminha por Cortesão no 

século XX, que a tornou acessível aos leitores contemporâneos, como um dos principais 

documentos para a análise e compreensão do Brasil quinhentista. Para analisarmos a obra de 

Jaime Cortesão e seu trabalho como filólogo, pelo viés da Historiografia Linguística, 

descreveremos, brevemente, o percurso desta disciplina teórica e seu desenvolvimento no 

Brasil. 

A Historiografia Linguística surge no Brasil, a partir da década de 1970, com a 

publicação de textos que analisavam a relação entre os Estudos de Linguagem e a Historiografia 

(BATISTA, 2013). Desde então, diversos centros de investigação, grupos de pesquisa e 

publicações têm se desenvolvido no Brasil, neste campo, a fim de analisar a produção do 

conhecimento acadêmico da área de Estudos da Linguagem em perspectiva historiográfica. 

Internacionalmente, destacam-se pesquisadores como Konrad Koerner, Otto Zwartjes e Pierre 

Swiggers. No Brasil, atualmente, o CEDOCH da Universidade de São Paulo (USP), o Instituto 

de Pesquisas Linguísticas Sedes Sapientiae da PUC de São Paulo, o GT da ANPOLL 

Historiografia da Linguística Brasileira são os principais centros de difusão e debate da teoria 

e da metodologia da Historiografia Linguística no Brasil5, havendo grupos de pesquisa em 

diversas universidades.  

Os principais periódicos da área foram fundados a partir dos anos 70, como 

Historiographia Linguistica (1974), Histoire, Épistémolgie, Langage (1979), Beiträge zur 

Geschichte der Sprachwissenschaft (1991), Revista Argentina de Historiografia Linguística 

(2009), entre outros. No Estado do Rio de Janeiro, o Programa de Pós-graduação em Estudos 

de Linguagem da Universidade Federal Fluminense possui linha de pesquisa voltada ao tema, 

assim como grupo de pesquisa especializado e interinstitucional. 

                                                 
5 Cristina Altman, José Borges Neto, Ricardo Cavaliere, Ronaldo Batista, Marli Leite, entre outros que compõem 

o GT de Historiografia da Linguística Brasileira da Anpoll são os principais pesquisadores da área nas últimas 

décadas.  



20 
 

No âmbito nacional, o linguista Ronaldo Batista (2013) tem se empenhado em discutir 

aspectos meta-historiográficos, conceitos e a teoria que se aplicaria à Historiografia Linguística 

no Brasil. A partir de suas reflexões, debateremos, inicialmente, a inserção de Jaime Cortesão 

nos estudos filológicos e linguísticos, em contexto brasileiro. Batista define a Historiografia 

Linguística a partir da concepção teórica de Swiggers, que acentua a questão da 

interdisciplinaridade neste campo de saber. Segundo Batista, a Historiografia Linguística é um 

refletir linguístico inserido em uma perspectiva histórica, no qual se buscam diferentes 

elaborações que exploram a linguagem humana: 

 

A historiografia da linguística é o estudo interdisciplinar do curso evolutivo do 

conhecimento linguístico; ela engloba a descrição e a explicação, em termos de fatores 

intradisciplinares e extradisciplinares [...], de como o conhecimento linguístico, ou 

mais genericamente, o know-how linguístico foi obtido e implementado (SWIGGERS, 

2010 apud BATISTA, 2013, p. 48). 

 

Isso dado, nossa pesquisa tem por base a interdisciplinaridade entre os estudos 

historiográficos e os estudos sobre a linguagem. Swiggers (2013) evidencia que no momento 

em que a historiografia se utiliza da própria linguística para (des)crever a linguística faz uma 

contribuição meta-historiográfica. Ainda de acordo com Pierre Swiggers (2013), a meta-

historiografia esta conta com três principais tarefas, a saber: construtiva, crítica e metateórica. 

A primeira é a produção de um “modelo historiográfico”, somado a formação de uma 

“linguagem historiográfica”; a segunda é “a avaliação de tipos de discursos historiográfico, 

aliada à proposta de análise e apreciação das abordagens metodológicas e epistemológicas 

adotadas nos textos analisados” (SWIGGERS, 2013, p. 40); e a última, também chamada 

“contemplativa”, baseia-se na reflexão, que cabe ao historiógrafo fazer no que concerne ao 

objeto a ser estudado. Ressalta-se que a explicação dos modelos de apresentação e a 

fundamentação do que vem a ser um “fato” linguístico para esse estudioso também competem 

à tarefa meta-historiográfica. 

Dentro dos pressupostos que cabem a essa investigação, o objeto precedente a ser 

estudado é o texto6 e o objetivo fundamental que cabe ao estudioso da Historiografia Linguística 

é o de “reconstruir o ideário linguístico e seu desenvolvimento através da análise de textos 

situados em seu contexto” (SWIGGERS, 2013, p. 43). O texto A carta de Pero Vaz de Caminha 

(1967) possui, além do caráter historiográfico e valor documental, por si só, um viés filológico 

                                                 
6 Há outros objetos e métodos que são parte da Historiografia Linguística, além da pesquisa meta-historiográfica, 

todavia, nos ativemos ao texto de Cortesão, em busca desse aspecto, por motivos que condizem com o nosso 

corpus de trabalho. 
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e linguístico da pesquisa realizada por Cortesão, que pode nos levar a refletir sobre o tratamento 

com fontes documentais, que registram a história da língua portuguesa. Por isso, uma reedição 

contemporânea da Carta de Caminha pode ser analisada pelo processo de edição, crítica textual 

e trabalho filológico, de seu editor no século XX, a partir de pressupostos da Historiografia 

Linguística.   

A grosso modo, a descrição pela Historiografia Linguística é “a busca por um olhar 

interpretativo que procura entender as razões de determinado trabalho apresentar as 

características que o definem” (BATISTA, 2013, p. 51), isto é, o discurso historiográfico busca 

compreender qual concepção linguística e filológica há em cada autor ou obra estudados. Além 

do estudo direto de autores e obras que escreveram sobre a linguagem, há outros objetos de 

estudos na Historiografia Linguística, como: “que foi dito e produzido (em contextos sociais e 

históricos) a respeito das línguas e seus fenômenos” (BATISTA, 2013, p. 49). 

Por outro lado, Cristina Altman (2012) afirma que a Historiografia Linguística tem por 

pretensão não só a descrição e a explicação da história das ciências das línguas, mas também 

se volta para o exame das circunstâncias que esse conhecimento, no que diz respeito à 

linguagem e à língua, é construído. Dessa forma, a Historiografia Linguística tem como “objeto 

a história dos processos de produção e de recepção das ideias linguísticas e das práticas delas 

decorrentes [...]” (ALTMAN, 2012, p. 22). Assim, podemos compreender que o objeto de 

estudos também pode ser o saber linguístico, que foi construído historicamente e sua recepção.  

Segundo Altman, qualquer que seja a definição de objeto que o historiógrafo da 

linguística selecione para seu estudo, necessita se conscientizar que seu primeiro desafio como 

cientista “reside, pois, na explicitação dos limites do seu domínio e na enumeração dos seus 

objetos possíveis.” (ALTMAN, 2012, p. 19). No caso de nossa pesquisa, esse aspecto se 

delimita com a seleção da obra de Jaime Cortesão, para compreender a recepção da Carta de 

Caminha como fonte documental, para analisar o contato linguístico Brasil quinhentista. 

Para nossa descrição e análise da obra filológica de Jaime Cortesão com a Carta de 

Caminha, nos valemos dos princípios de pesquisa historiográfica de Koerner (1996), citados 

por Batista (2013). Os princípios de contextualização, imanência e adequação são fundamentais 

para aquilatarmos o valor da pesquisa filológica de Cortesão e contextualizá-la na produção 

científica do Brasil no século XX.  

O primeiro princípio, chamado de contextualização, refere-se: “ao estabelecimento do 

‘clima de opinião’ geral dos períodos em que as teorias se desenvolveram” (KOERNER, 1996, 

p. 60). Ou seja, devemos pensar o contexto socioeconômico, político e cultural no qual a obra 

e seu autor estão inseridos, sendo importante a biografia do autor neste caso, o momentum 
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histórico da publicação da obra e sua recepção. Descrevemos, em relação a esse princípio, além 

da obra de Jaime Cortesão, o histórico da recepção do próprio documento que data de 1500, 

mais adiante.  

Quanto à obra a Carta de Pero Vaz de Caminha de Jaime Cortesão, a primeira edição 

foi lançada em 1943, sendo reeditada em 1967 na ocasião do início da edição das obras 

completas do autor. O livro foi produzido no período em que seu autor estava exilado no Brasil, 

devido a questões políticas de seu país de origem, Portugal. Durante o exílio a releitura das 

navegações portuguesas e suas conquistas dos fins do século XV ganham relevo na produção 

científica de Jaime Cortesão. 

No sítio do Instituto Camões (TRAVESSA, 2018), há uma sucinta biografia de Jaime 

Cortesão que pode nos servir para a contextualização de sua biografia em relação à sua pesquisa 

filológica com a obra de Pero Vaz de Caminha. Nascido em Portugal, foi figura intelectual de 

relevo e testemunha da época da deposição da monarquia portuguesa, que governou o país entre 

1143 e 1910, participando ativamente nos movimentos políticos de então. 

Sua formação acadêmica se dá em contexto conturbado, em que se desenha a Primeira 

Guerra Mundial, sendo um momento político muito instável em Portugal com a Primeira 

República de 1910, a que se sucede uma ditadura militar e, em seguida a adoção do Estado 

Novo português em 1933, regido por Salazar. 

Exilou-se na Espanha e na França entre 1927 e 19407. Em seguida, banido da Europa 

pelos eventos da Segunda Guerra Mundial, permaneceu no Brasil entre os anos de 1940 e 1957, 

quando retorna a Portugal definitivamente, já consagrado como um dos mais preeminentes 

historiógrafos a analisar as relações luso-brasileiras no século XX, devido às suas diversas 

publicações acadêmicas. Apesar de ter vivido períodos de grande inconstância, no conturbado 

início do século XX, sua obra reflete uma contínua observação dos fatos históricos e 

documentais da época dos descobrimentos e navegações. 

 

                                                 
7 As relações luso-brasileiras tornam-se o principal objeto de estudos do autor e de seu círculo acadêmico: “O 

esforço de Cortesão no Brasil deve ser pensado a partir da sua integração na empreitada dos intelectuais 

portugueses reunidos em torno da revista Seara Nova a partir da década de 1920. Entendemos, grosso modo, que 

os seareiros constituíram uma estratégia de reforma cultural e política que, em vez da ruptura com o passado 

monárquico, guiava-se pela sua reativação e, nesse sentido, a criação do Brasil foi colocada, pouco a pouco, como 

a glória maior desse legado” (PEIXOTO, 2015, p. 47). 
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          Figura 1: Foto de Jaime Cortesão 

 

               Fonte: Instituto Camões, 20188. 

 

Após a contextualização da época de Jaime Cortesão, através de sua biografia, passemos 

às considerações sobre sua obra. Nossa descrição se apresenta ainda pelos princípios de Koerner 

(1995). Em relação ao princípio da imanência, segundo passo que o estudioso da Historiografia 

Linguística deve seguir, segundo Koerner (1995), analisamos o conteúdo filológico e 

linguístico da pesquisa de Jaime Cortesão. Esse processo de análise deve ser cuidadoso, a fim 

que não se desvie das informações linguísticas internas ao texto: 

  

Aproximações com visões contemporâneas do historiógrafo devem ser evitadas, em 

nome de um tratamento próximo ao filológico para o objeto de análise; em outras 

palavras, o que se pretende é compreender o objeto de análise em sua própria natureza 

e configuração social e temporal, isto é, analisar o pensamento linguístico tal como 

ele se define (BATISTA, 2013, p. 76). 

 

 Já na parte posterior do trabalho, desenvolvemos o conceito de adequação, que é o 

princípio de análise comparativa da Historiografia Linguística, com teorias contemporâneas, 

princípio também proposto por Koerner (1995). Nessa etapa, depois de realizadas as duas 

anteriores, o historiógrafo está apto para fazer suas análises e reflexões críticas, trazendo ao 

leitor contemporâneo uma releitura da obra, o que desenvolveremos em nossa análise interna 

da Carta de Pero Vaz de Caminha, na segunda parte do trabalho, com a análise pelo viés da 

Ecolinguística, mais adiante: 

 

[...] pode o historiógrafo aventurar-se a introduzir, ainda que muito cuidadosamente e 

colocando seu procedimento de forma explícita, aproximações modernas do 

vocabulário técnico e um quadro conceptual de trabalho que permita uma melhor 

apreciação de um determinado trabalho, conceito ou teoria (KOERNER, 1996, 60). 

 

                                                 
8 Disponível em: <https://www.instituto-camoes.pt/activity/centro-virtual/bases-tematicas/figuras-da-cultura-

portuguesa/jaime-cortesao>. Acesso em: novembro de 2018. 
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 Estes princípios, segundo Koerner (1995), auxiliam o estudioso a não se exceder na 

linguagem técnica, enquanto historiógrafo do pensamento linguístico. O reconhecimento destes 

três princípios busca situar-se também além da questão da metalinguagem (BATISTA, 2013), 

sendo a metalinguagem aqui entendida como a linguagem que foi utilizada para descrever as 

ideias do passado sobre a linguagem e a linguística, de maneira geral. Ou seja, estes princípios 

amparam o pesquisador da área historiográfica para integrar o passado, o texto publicado, e o 

presente, pela recepção do texto na atualidade.  

Ademais, a utilização de cada um desses princípios na análise historiográfica da obra 

produzida por Cortesão se relaciona aos parâmetros que julgamos necessários, ao nosso 

trabalho de investigação e descrição inicial. Existem dois tipos de parâmetros a serem 

analisados: os externos e os internos. Os parâmetros externos são aqueles pertencentes ao 

contexto no qual uma obra foi produzida, enquanto os parâmetros internos tratam do conteúdo 

linguístico, no que concerne a descrição e a análise (BATISTA, 2013).  

Nesta primeira parte da pesquisa, para analisarmos a obra de Cortesão, utilizamos a 

análise externa, pois a análise interna diz respeito ao contato linguístico sem fala ocorrido entre 

portugueses e indígenas, com uma investigação da própria Carta de Pero Vaz de Caminha, o 

que será debatido em momento oportuno. Para executarmos esta descrição externa nos valemos 

das etapas metodológicas propostas por Koerner e Swiggers, através da leitura de Batista 

(2013), como supracitado. 

A obra a Carta de Pero Vaz de Caminha foi publicada por Jaime Cortesão inicialmente 

em 1943, após sua chegada ao Brasil em exílio, em 1940, durante a época do Estado Novo, 

sendo sua primeira obra publicada naquela que afirmava ser a sua segunda pátria. Reimpressa 

em 1967, por ocasião do início da publicação de suas obras completas, a edição apresenta um 

estudo histórico, transcrição e exegese do documento de Caminha, divididos da seguinte forma: 

Parte I, intitulada O autor e a Obra. Esta consta de 5 capítulos, a saber: I – A Carta de Péro Vaz 

de Caminha e a literatura e viagens; II – A História da Carta; III – Caminha, cidadão do Porto; 

IV – O Descobrimento; e V –A Terra e o Homem Novo. A parte II, Transcrição e exegese da 

Carta, consta de mais dois capítulos: VI – Estudo paleográfico e a transcrição da Carta, A Carta 

de Péro Vaz de Caminha (fac-símile e transcrição); VIII – A Carta de Péro Vaz de Caminha –

Adaptação à linguagem atual. Após estas duas partes tem-se: notas, documentos e apêndice.  

Na primeira parte, Jaime Cortesão analisa a Carta de Pero Vaz de Caminha em cinco 

capítulos, analisando a questão da autoria, a relação da obra com a literatura de viagens da 

expansão pelas navegações portuguesas, a biografia de Caminha, como cidadão do Porto e, por 

fim, o marco histórico do “descobrimento” da rota marítima para atingir a nova terra. Na 
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primeira parte, o quinto capítulo versa sobre a terra descoberta e o “novo homem”, isto é, os 

povos indígenas. A interpretação historiográfica do “descobrimento” por Jaime Cortesão havia- 

-se iniciado em sua obra, de 1922, A expedição de Pedro Álvarez Cabral e o descobrimento do 

Brasil, seu primeiro texto sobre historiografia portuguesa, sendo o estudo sobre a Carta de 

Caminha a retomada do tema quando chega ao Brasil. 

A segunda parte de sua obra A Carta de Pero Vaz de Caminha é notadamente um 

trabalho filológico e linguístico de “tradução e exegese” do manuscrito quinhentista. Dividido 

em dois capítulos, seu estudo se refere a um estudo paleográfico e transcrição do texto 

manuscrito da Carta, em formato de edição diplomática, a que se segue uma “tradução” para 

linguagem atualizada. Esse trabalho filológico e linguístico permitiria que, a partir de sua 

geração, o texto da Carta de Pero Vaz de Caminha se tornasse facilmente acessível como fonte 

historiográfica para a compreensão do Brasil quinhentista, para leitores no Brasil e em Portugal. 

Uma descrição do histórico de edições da Carta de Pero Vaz de Caminha de 1500 até a 

publicação de Jaime Cortesão em 1943 é um dos meios possíveis para se analisar a imanência 

desse documento, conforme concepções de Koerner (1996) e Batista (2013) já apresentadas. 

Apresentamos a seguir uma cronologia de edições da Carta, tendo como fonte a própria obra 

de Jaime Cortesão (1967) e uma notícia do jornal A manhã que noticia a publicação da versão 

de 1943. 

 

2.2. Cronologia de edições da Carta de Caminha até Jaime Cortesão: 1500 a 1943 

 

Considerado como principal fonte para a viagem que acarreta no “descobrimento” do 

Brasil, a Carta de Pero Vaz de Caminha é um dos manuscritos sobre as navegações portuguesas 

arquivados no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Julgamos ser basilar à nossa pesquisa 

historiográfica trazer à luz aspectos concernentes à recepção do documento, até o trabalho de 

Cortesão ser publicado. Dessa forma, analisamos, outrossim, a “imanência” da Carta, enquanto 

documento histórico. Uma das maiores preocupações filológicas, em relação a documentos e 

fontes manuscritas, são a origem e autenticidade documental. 

O manuscrito da Carta de Caminha é datado, na Ilha de Vera Cruz, em 1º de maio de 

1500. É sabido que Caminha faleceu no final de 1500 em Calicute, Índia. Já Pedro Álvares 

Cabral, posteriormente em 1520; e o rei D. Manuel I, em 1521. Dado isso, os três personagens 

e testemunhas mais importantes, que sabiam detalhes e pormenores da expedição, não poderiam 

relatar mais sobre o assunto, restando os documentos da época, em que se inclui a Carta de 

Caminha, como fonte oficial para esse evento histórico.  
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Ao lado das cartas de Mestre João e a Relação do Piloto Anônimo, a Carta de Caminha 

se configura como o testemunho direto da expedição de Cabral.  A Relação do Piloto Anônimo 

é a única das três fontes que ficou conhecida durante o século XVI.  Segundo Cortesão (1967, 

p. 30-31), o desaparecimento e esquecimento dos outros documentos ocorreu porque elementos 

pragmáticos do comércio ultramarino, como a empresa dos descobrimentos, o planejamento de 

novas conquistas e a expansão de territórios apagaram o brilho das narrações acerca dos feitos 

portugueses, tornando a circulação desses documentos restrita. Nas palavras do próprio autor: 

“Preocupava-os [portugueses] mais os descobrimentos e posse dos Novos Mundos que o relato 

das suas façanhas” (CORTESÃO, 1967, p. 31). 

Três séculos se passaram antes da primeira impressão da Carta de Pero Vaz de Caminha, 

em 1817. Não obstante, uma cópia foi feita, em 1773, pelo escrivão Eusébio Manuel da Silva a 

pedido do Dr. José de Seabra da Silva, guarda-mor do Arquivo da Torre do Tombo. Depois de 

Seabra da Silva, outro nome que aparece, como pesquisador que teve acesso à Carta, é o de 

Juan Bautista Muñoz que, provavelmente: “conheceu a Carta, graças à série das disposições 

arquivísticas que a tinham erguido à categoria de cimélio entre os cimélios, de joia sem par no 

acervo riquíssimo do Arquivo” (CORTESÃO, 1967, p. 37).  

Na obra de Muñoz, não há referências ao documento elaborado por Caminha, o que 

poderia se configurar como dúvida sobre quem redescobrira modernamente primeiro a Carta 

no acervo do Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Contudo, isto não representa um problema 

a ser discutido em pormenores.  Segundo Jaime Cortesão, devemos, pois, considerar Seabra da 

Silva como o responsável pela redescoberta do manuscrito de Caminha, assim: “manda, pois, a 

verdade e a justiça atribuir a honra do descobrimento, não ao espanhol J.B. Muñoz, mas ao 

português J. de Seabra da Silva” (CORTESÃO, 1967, p. 37). 

Vale destacar que tanto o redescobrimento do manuscrito da Carta de Caminha no 

século XVIII, quanto sua publicação moderna se devem a cidadãos portugueses. Como afirma 

Cortesão: “Assim desapareceu a lenda de que tenham sido estrangeiros a descobrir e divulgar 

a Carta. Assinalou-a primeiro, com perfeita consciência do seu valor excepcional, o português 

Jose de Seabra da Silva; pela primeira vez a publicou o português Pe Manuel Aires do Casal” 

(CORTESÃO, 1967, p. 40). 

A Carta de Pero Vaz de Caminha foi impressa pela primeira vez em 1817, no livro 

Corografia Brazilica, do padre Manuel Aires do Casal, tendo sido o primeiro livro editado no 

Brasil. Corografia é um termo relacionado à descrição de regiões ou localidades, aspecto que 

se relaciona ao tema da Carta de Caminha e da Corografia Brazilica como um todo, que 

descreve as províncias do Brasil à época de D. João VI. Contudo, a obra não tinha por objetivo 
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analisar mais profundamente o manuscrito atribuído a Caminha, sendo reconhecido como um 

documento que traz o relato do escrivão portuense apenas no sentido de descrever a geografia 

do Brasil, ao lado de outros documentos, alguns coevos. 

Após essa publicação, vários outras edições e análises sobre a Carta de Caminha são 

impressas, ao longo dos séculos XIX e XX, até a edição de Jaime Cortesão de 1943, considerada 

como definitiva. Houve um interesse pelo documento que envolve os mais variados pontos de 

vista, dentre eles se destacam: o linguístico, o filológico, o histórico e até mesmo o literário, 

sendo considerado fonte fidedigna para a compreensão do Brasil quinhentista em seu estágio 

inicial.  

Para tecer posteriores comentários ao trabalho filológico e linguístico de Jaime 

Cortesão, apresentamos uma cronologia referente às edições da Carta de Pero Vaz de Caminha 

(CORTESÃO, 1967, p. 36-48): 

 

1500 – em Porto Seguro, Pero Vaz de Caminha escreve a D. Manuel I, El- Rei de 

Portugal, suas primeiras impressões sobre o “achamento” da nova terra: a Ilha de Vera Cruz, o 

texto passa ao Arquivo da Torre do Tombo;  

1773 – a pedido do Dr. José de Seabra da Silva, guarda-mor do Arquivo da Torre do 

Tombo, o escrivão Eusébio Manuel da Silva, faz um cópia “em boa letra” para melhor 

entendimento do original; 

1785 – Juan Bautista Muñoz, pesquisando documentos na Torre do Tombo, se depara 

com a Carta, mas, como supracitado, não faz qualquer referência em sua obra História del 

Nuevo Mundo (1793); 

1817 – primeira impressão da Carta, por Pe. Manuel Aires do Casal, na obra Corografia 

Brazilica o primeiro livro impresso no Brasil, a pedido de D. João VI; 

1821 – versão francesa de Ferdinad Denis, no Journal des Voyages; 

1822 – o Le Brésil ou Histoire, moeurs, usages et coutumes des habitantes de ce 

royaume reproduz a tradução francesa por H. Taunay e F. Dinis;  

1825 – a versão francesa de F. Dinis aparece no Scènes de la Nature sous les tropiques, 

em Paris;  

1825-37 – no Tomo III, da obra Coleccion de los viajes y descubrimientos que hicieron 

por mar los españoles desde fines del siglo XV, de Navarrete, é feita referência ao historiador 

castelhano J.B. Muñoz e seu conhecimento sobre a Carta; 
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1826 – a primeira edição filológica de caráter diplomático da Carta, é incluída, pela 

Academia de Ciências de Lisboa, no número III do tomo IV da Coleção de Notícias para a 

História e Geografia das Nações Ultramarinas; 

1828 – primeira versão alemã, publicada em Feliners Reisen durch Brasilien. Alexander 

von Humboldt analisou a Carta em Examen critique de l’histoire de la géographie du Noveaus 

Continent, publicado em Paris em 1836;  

1853 – primeira tradução portuguesa, para a linguagem contemporânea, feita pelo 

historiador João Francisco Lisboa, publicada no Jornal de Timon (Maranhão); 

1892 – depois de quatro séculos da descoberta das Américas, José Ramos Coelho, em 

Alguns documentos do Arquivo Nacional da Torre do Tombo acerca das navegações e 

conquistas portuguesas, publica uma versão “muito melhorada”;  

1897 – Luiz L. Dominguez, historiador argentino, publica um estudo que compara a 

Carta de Caminha com a Relação do Piloto Anônimo, de Mestre João. Este estudo foi publicado 

em La Biblioteca, Buenos Aires; 

1900 – a primeira versão em fac-símile zincogravado, acompanhada de uma versão em 

itálico no português atual, é publicada no Instituto Histórico e Geográfico da Baía, sob o título 

Carta de Pero Vaz de Caminha a El Rey D. Manuel (Baía 1900); ainda nesse ano, o polígrafo 

F. A. Pereira da Costa publica um estudo acompanhado de um texto atualizado mais um 

apêndice, Pero Vaz de Caminha – Primeiro Cronista do Brasil, na revista do Instituto 

Arqueológico e Geográfico de Pernambuco; data desse mesmo ano o longo estudo feito por 

Capistrano de Abreu intitulado Descobrimento do Brasil pelos Portugueses, com uma “versão 

libérrima da Carta, recheada, de quando em vez, com agudas e saborosas observações” 

(CORTESÃO, 1967, p. 44); 

1902 – publicação, em Lisboa, do folheto Pero Vaz de Caminha e a Primeira Narrativa 

do Descobrimento do Brasil (notícia histórica e documental), por Sousa Viterbo; 

1908 – segundo, e melhor, estudo publicado por Capistrano de Abreu: Pero Vaz de 

Caminha e sua Carta; 

1910 – primeiro estudo filológico integral da Carta, publicado no Farbordão, por João 

Ribeiro; 

1923 – consoante Cortesão (1967, p. 46) o estudo sobre o documento de 1500 só se 

enriquece nesse ano, com a publicação da História da Colonização Portuguesa do Brasil e 

acrescenta: “Dois estudos da obra monumental são de citar: a Versão em Linguagem Actual da 

Carta, acompanhada de abundantes notas filológicas por Carolina Michaëlis; e a Semana de 

Vera Cruz de C. Malheiros Dias, [...]”;  
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1932 – ano em que novas e importantes revelações são feitas sobre o portuense 

Caminha. O autor de tal feito é Artur de Magalhães e sua conferência chama-se O Porto e a era 

dos descobrimentos. 

1933 – Manuel de Sousa Pinto publica em Miscelânia de Estudos em honra de D. 

Carolina Michaëlis de Vasconcelos, revista da Universidade de Coimbra, A Carta de Pero Vaz 

de Caminha, edições e leituras; 

1934 – nova publicação de Manuel de Souza Pinto, Pero Vaz de Caminha e a Carta do 

achamento do Brasil, agora na edição da Academia das Ciências de Lisboa; 

1938 – versão inglesa da Carta, publicada na coleção da Hakluyt Society – The Voyage 

of Pedro Alvares Cabral to Brazil and India – trabalho de William Brooks Greenlee; 

1940 – nova edição, composta de texto fac-símile e transcrição “linha a linha”, de 

António Baião, em Os Sete Únicos Documentos de 1500, conservados em Lisboa referentes à 

viagem de Pedro Álvares Cabral. 

 

A cronologia feita por Cortesão (1967), que se encontra no capítulo II – “A história da 

Carta”, nos leva até 1940. Porém, no jornal A Manhã9, publicado também na década de 1940, 

encontramos uma outra cronologia que, além das datas supracitadas, vai até o ano de publicação 

da obra de Cortesão, 1943. 

 A saber: 

1941 – duas publicações são feitas: Pero Vaz de Caminha cidadão do Porto, de Antônio 

Cruz, publicado no Boletim Cultural da Câmara Municipal do Porto; e O índio na Carta de 

Pero Vaz de Caminha, estudo publicado na Revista brasileira, por Angione Costa;  

1942 – Carlos Simões Ventura publica A mais recente leitura da Carta de Caminha e 

Oliveira Pinto publica as Notas sobre as aves mencionadas por Pero Vaz de Caminha; 

1943 – Publicação de Jaime Cortesão de A Carta de Pero Vaz de Caminha, que é 

reeditada em 1967, por ocasião do início da publicação de obras completas do autor. 

 

Optamos por terminar nossa cronologia na edição de Jaime Cortesão, pois essa se 

configura como nosso corpus de trabalho, para a leitura do documento quinhentista. Pudemos 

notar que uma tradição de estudos modernos sobre o documento se inicia tanto no Brasil quanto 

em Portugal, desde fins do século XVIII até meados do século XX. Essa tradição de recepção 

filológica, linguística e historiográfica da Carta de Caminha teve como intuito sempre a 

                                                 
9 Publicado no Jornal A Manhã, de 06 de junho de 1948, (A MANHÃ, 2018). 
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interpretação do documento, considerado como texto fundamental para a compreensão do 

período inicial do Brasil quinhentista e das navegações portuguesas nas Américas.  

Vários são os aspectos e abordagens que os mais diversos autores trouxeram à tona, para 

os leitores, em sucessivas investigações sobre a Carta de Caminha: estudos sobre a fauna, a 

flora, o homem indígena, as navegações e as conquistas portuguesas. Nós optamos por colocar 

em destaque o contato linguístico, a partir de uma leitura pelo viés da Ecolinguística, que será 

desenvolvido na segunda parte desse trabalho. Analisaremos o contato linguístico por gestos 

com Bartolomeu Dias, a tentativa de comunicação do intérprete Gaspar da Gama e o registro 

das primeiras manifestações religiosas cristãs no Brasil quinhentista, com as duas missas 

celebradas pelo missionário franciscano Frei Henrique de Coimbra em 1500.  

Antes, contudo, de passarmos à segunda parte de nossa análise ecolinguística, ainda no 

contexto de análise do princípio de imanência na obra de Jaime Cortesão, debateremos alguns 

aspectos do trabalho filológico e linguístico, na edição diplomática, da Carta de Caminha. 

Jaime Cortesão utiliza a técnica de edição diplomática como forma de registrar a variante 

quinhentista da língua portuguesa empregada por Caminha e facilitar o acesso ao leitor do 

manuscrito. 

 

2.3. O trabalho filológico e linguístico de Jaime Cortesão, o clima de opinião 

 

 Jaime Cortesão publica a sua obra A Carta de Pero Vaz de Caminha em 1943, no Brasil. 

Essa era uma época muito conturbada no contexto mundial, em que a Segunda Guerra estava 

próxima ao seu final. No Brasil e em Portugal, vigorava o regime do Estado Novo, sob tutela 

de Getúlio Vargas e António de Oliveira Salazar, respectivamente. Jaime Cortesão, exilado de 

Portugal, banido da Espanha e França, chega ao Brasil em 1940, no auge do efervescer político. 

Dessa forma, o “clima de opinião” da época em que Jaime Cortesão publicou sua obra era 

referente ao nacionalismo e ao extremismo militarista, que levara o mundo à guerra, ainda em 

curso.   

 Sua escolha por reeditar a Carta de Caminha de 1500, desenvolvendo um novo estudo 

paleográfico do manuscrito e uma nova edição diplomática, pode ser compreendido nesse 

contexto de “degredo” em que se situava o intelectual portuense. A Carta de Caminha, desde 

sua publicação em 1817, na época de D. João VI, rei que transferira sua corte ao Brasil, no 

contexto das guerras napoleônicas em 1808, é um documento histórico que marca o início das 

relações interculturais luso-brasileiras em 1500. Culturalmente é um documento que pertence a 
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dois mundos em contato: a Europa e a América. Sua releitura, em épocas distintas, teve como 

intuito a renovação da identidade luso-brasileira, de que se originou o Brasil quinhentista.   

Ao mesmo tempo, a Carta de Caminha a El-Rei Dom Manuel I, o Venturoso, é uma 

fonte que registra a chegada da língua portuguesa ao Brasil, ainda que de forma descontínua na 

época, podendo, porém, evidenciar elementos que nos permitam analisar a construção social e 

política da língua portuguesa, em relação ao contato linguístico no Brasil quinhentista. Pelo fato 

de a língua portuguesa ser a língua administrativa de origem e expansão do império ultramarino 

português (1415-1580), podemos evidenciar implicações culturais de seu uso na construção de 

uma lusofonia global, iniciada no período das navegações, que culminaria ainda no uso da 

língua portuguesa em diversos países, atualmente, que compõem a CPLP (Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa): Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, 

Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste. 

Um outro fator de relevo, em relação ao contato linguístico, descrito na Carta de 

Caminha, é o registro da primeira atividade missionária no Brasil quinhentista, com a chegada 

da língua latina, em sua modalidade eclesiástica, nas duas primeiras missas celebradas pelo 

franciscano Frei Henrique de Coimbra (1465-1532), tema que analisamos mais adiante, na 

segunda parte de nossa pesquisa. Cumpre salientar que Jaime Cortesão notou a intensa presença 

de missionários franciscanos nas atividades de navegação portuguesas, acentuando a relevância 

de sua participação na construção do império ultramarino português, inclusive na ocupação 

territorial do Brasil. 

A Carta de Caminha é considerada importante documento para o início de construção 

de uma identidade nacional no Brasil quinhentista, derivada, inicialmente, das relações 

interculturais luso-brasileiras, sendo o registro do início do contato entre povos na colonização 

do qual resultou o Brasil colônia. Esse é o primeiro documento registrado em língua portuguesa 

nas Américas, o que o coloca em situação de relevo, perante outras fontes documentais. Dessa 

forma, após suas sucessivas edições chegou a ser considerado como a certidão de nascimento 

do Brasil.  

Pode-se afirmar que o ápice da narrativa de Caminha, sobre o início desse processo 

colonizador, que ocorreu nos nove dias em que ficaram aportadas as naus portuguesas no Brasil, 

são as missas de Frei Henrique de Coimbra. A descrição das missas, a preparação da cruz, a 

finalidade da expedição, o contato linguístico com os povos indígenas são fatores relatados em 

uma narrativa de viés missionário, para além de um diário de navegação, no contexto 

quinhentista. A primeira missa, realizada em abril, no dia “26, domingo de Pascoela”, quando: 

“a piedade cristã mandava realizar e ouvir o sacrifício da missa” (CORTESÃO, 1967, p. 107-
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108) foi acompanhada de perto por todos os portugueses e alguns indígenas, porém sem grande 

participação dos indígenas. Caminha sobre a primeira missa registra: 

  

Enquanto estivemos à missa e à pregação, seria na praia outra tanta gente, pouco mais 

ou menos como a de ontem, com seus arcos e setas, a qual andavam folgando. E 

olhando-nos, sentaram-se. E, depois de acabada a missa, assentados nós à pregação, 

levantaram-se muito deles [...]” (CORTESÃO, 1967, p. 234). 

 

Quanto à segunda missa, esta ocorreu na sexta-feira, 1° de maio. Diferentemente da 

primeira, contou com a participação, grosso modo, “ativa” dos indígenas: 

 

E quando veio o Evangelho, que nos erguemos todos em pé, com as mãos levantadas, 

eles se levantaram connosco e alçaram as mãos, ficando assim, até ser acabado; e 

então tornaram-se a assentar como nós. E quando levantaram a Deus, que nos pusemos 

de joelhos, eles se puseram assim todos, como nós estávamos com as mãos levantadas 

[...] (CORTESÃO, 1967, p. 253).  

 

A presença da cruz, “símbolo da religião cristã e da soberania portuguesa”, na segunda 

missa, foi talvez o que chamou a atenção dos indígenas, pois foi alçada em lugar estratégico 

para que fosse vista por todos. Como afirma Jaime Cortesão (1967, p. 111): “a Cruz devia 

assinalar também, aos que viessem depois, a excelente aguada e o lugar onde haviam ficado os 

dois degredados, para aprender a língua e os costumes da terra”. Ou nas palavras de Caminha: 

“[...] e fomos desembarcar acima do rio contra o Sul, onde nos pareceu que seria melhor chantar 

a Cruz, para melhor ser vista” (1967, p. 252). 

O trabalho filológico e linguístico de Jaime Cortesão, na leitura paleográfica e 

diplomática10 do manuscrito da Carta de Pero Vaz de Caminha, ocorre em um momento 

histórico em que o “clima de opinião” se voltava a questões sobre identidade nacional, no 

contexto do Estado Novo. Exilado no Brasil, Jaime Cortesão inicia sua produção intelectual 

nesse novo contexto, a partir de uma análise das relações interculturais luso-brasileiras. Seu 

trabalho filológico, de resgate da grafia original de Pero Vaz de Caminha e de tradução para 

leitores contemporâneos, é uma busca de estabelecer um diálogo entre o documento histórico 

português e a identidade nacional brasileira na década de 1940. Anteriormente à edição de 

Jaime Cortesão, duas obras de arte, representativas do Estado Novo, já haviam retomado o tema 

da Carta de Pero Vaz de Caminha. O músico Heitor Villa-Lobos, com sua Suíte do 

Descobrimento do Brasil, e o cineasta Humberto Mauro, com o filme O Descobrimento do 

                                                 
10 A edição diplomática registra fielmente a grafia do manuscrito, enquanto a paleográfica busca reconstituir o 

texto, analisando, inclusive as falhas do documento. A edição de Cortesão é majoritariamente diplomática, 

havendo a interpretação paleográfica em algumas passagens na leitura do manuscrito (BASSETTO, 2013, p. 60-

61).  
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Brasil, realizaram uma parceria lançando em 1937 um filme icônico, que transforma a Carta 

de Caminha em referência identitária para o Estado Novo no Brasil (TRINDADE, 2010, p. 48).  

 

Figura 2: Cartaz do filme O Descobrimento do Brasil (1937) 

 

Fonte: Banco de Conteúdos Culturais, 201811. 

 

Jaime Cortesão, ao chegar ao Brasil em 1940, se encontra em um contexto social e 

político, em que a Carta de Caminha já estava em discussão, no âmbito da identidade nacional. 

O cinema estava vinculado às políticas públicas educacionais da época, para a difusão de ideias 

e concepções de identidade nacional do Estado Novo. O círculo intelectual do Instituto Nacional 

do Cinema Educativo (INCE), fundado em 1936, tinha por estratégia desenvolver filmes de 

curta-metragem sobre temas nacionais, reconstituindo eventos históricos, destinados às escolas 

e às novas salas de cinema que eram abertas no Brasil, propagando a ideologia estatal (LOPES, 

2018). 

  Além de Humberto Mauro e Heitor Villa-Lobos, Edgar Roquette-Pinto (1884-1954), 

então diretor do INCE, Affonso de Taunay (1876-1958), diretor do Museu Paulista, buscavam 

produzir obras que reconstituíssem a fundação e a origem do Brasil, como o descobrimento 

pelos portugueses e o período de expansão territorial com os bandeirantes no século XVII. 

Nesse “clima de opinião”, de reconstituição do passado colonial, para a interpretação da 

                                                 
11 Disponível em: <http://www.bancodeconteudos.gov.br/fotos/816085> Acesso em: novembro de 2018. 
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identidade nacional, se situa a obra filológica de Jaime Cortesão com a Carta de Caminha e 

outras fontes documentais.  

Além das fontes primárias, Batista (2013), nos alerta que a Historiografia Linguística 

deve se pautar também na investigação de fontes marginais, aquelas nem sempre citadas na 

historiografia oficial: 

  

a procura por fontes consideradas marginais, em busca de uma reconstrução mais 

fidedigna possível dos eventos da História, lembrando-se de que o que ficou sem 

destaque na história reconhecida como a oficial pode ser relevante, pois o que se calou, 

uma não história, pode colocar-se também como ponto de observação (BATISTA, 

2013, p. 78). 

 

Jaime Cortesão, cuja biografia nos revela a participação em movimentos políticos 

diversos, em uma conturbada época, teve por premissa em suas obras sempre a questão da 

identidade nacional, incialmente portuguesa, e posteriormente a construção da identidade luso-

-brasileira12. Sua biografia é marcada por ativa participação política em Portugal, desde a 

violenta queda da monarquia constitucional portuguesa em 1910, durante a implantação da 

República, entre 1910 e 1926, no contexto da Primeira Grande Guerra, até o exílio na Espanha 

e na França, no período ditatorial português, que ocorreu entre 1926 e 1933, quando, por fim, 

acontece seu banimento ao Brasil em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, na época do 

Estado Novo português, que vigorou entre 1933 e 197413.  

Jaime Cortesão, segundo texto biográfico da Universidade do Porto (2018), foi Diretor 

da Biblioteca Nacional de Lisboa, entre 1919 e 1927, tempo em que se acredita ter desenvolvido 

seu conhecimento filológico para o trabalho com acervos documentais: 

  

                                                 
12 Sobre o início de sua carreira, uma biografia, publicada no sítio da Universidade do Porto, registra suas 

contribuições a diversas revistas culturais antes de iniciar sua produção historiográfica, que atinge ápice no exílio 

para o Brasil: “A sua carreira médica foi curta. Na verdade, terminou logo em 1912, no ano em que se fixou no 

Porto. Nesta cidade, lecionou História e Literatura, no ensino liceal (de 1911 a 1915), foi deputado (nas legislaturas 

de 1915 a 1917), dedicou-se à Poesia e a programas de intervenção cívica educativa e cultural, nomeadamente 

através da Renascença Portuguesa (1912), da Universidade Popular do Porto e da Revista A Vida Portuguesa 

(1912-1915), da qual foi diretor e na qual entrou em polémica com António Sérgio. Mais tarde, em 1921, associou-

-se à revista Seara Nova (1921), publicada em Lisboa, com Raul Proença e Câmara Reis, mas veio a abandonar 

este movimento tal como antes tinha feito com a Renascença Portuguesa” (UNIVERSIDADE DO PORTO, 2018).  
13 Ainda em Portugal: “Politicamente simpatizava com os ideais anarquistas e defendia o republicanismo 

democrático. Ingressou na Maçonaria, em 1911, envolveu-se no movimento revolucionário de 14 de maio de 1915 

e entrou na Guerra de 1914-1918 como voluntário do Corpo Expedicionário Português, no posto de capitão-médico 

miliciano. Nesta qualidade participou na Campanha da Flandres (1918), foi ferido em combate e alcançou a Cruz 

de Guerra. Posteriormente, escreveu um livro sobre este episódio da sua vida, intitulado Memórias da Grande 

Guerra. No Parlamento, foi deputado nas fileiras do Partido Democrático de Afonso Costa, do qual se afastou em 

1917. Lutou contra o “Sidonismo” e participou nas revoltas monárquicas de 1919. Depois da guerra, assumiu um 

posicionamento apartidário, embora mantivesse uma crítica atenta relativamente ao poder” (UNIVERSIDADE 

DO PORTO, 2018). 
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Em 1919 foi nomeado Diretor da Biblioteca Nacional de Lisboa, tendo-se então 

constituído em seu torno o “Grupo da Biblioteca”, composto por reputados 

intelectuais. Neste período deu continuidade às ações de promoção cultural e de 

doutrinação política, colaborou nas revistas Lusitânia e Seara Nova, que ajudou a 

fundar, e encontrou a sua verdadeira vocação, a de historiador. 

Em 1922 integrou a missão literária que acompanhou o Presidente da República, 

António José de Almeida, ao Brasil, publicou o primeiro trabalho histórico – A 

expedição de Pedro Álvares Cabral e o Descobrimento do Brasil – e interveio no 

Corpo de Propaganda e Ação Republicana. Em 1923 participou na União Cívica e, no 

ano seguinte, deu à estampa: Do sigilo nacional sobre os Descobrimentos, publicado 

na Revista Lusitânia. 

Na sequência da revolta militar republicana de 3 de fevereiro de 1927, em cuja direção 

participou ativamente, foi demitido do cargo de diretor da Biblioteca Nacional e 

obrigado a exilar-se em Espanha e França. Data deste período o acolhimento que 

recebeu no Porto e que, segundo alguns autores, terá influenciado o seu estudo Porto: 

uma república urbana. 

 

O trabalho filológico de Jaime Cortesão, publicado em 1943, no Brasil, buscou 

desvendar pontos obscuros da Carta de Caminha, como: i) sua autenticidade; ii) a identidade 

de seu autor; iii) a comprovação da autoria; iv) a localização onde aportaram as naves de Cabral; 

v) por fim, seu conteúdo explícito e implícito. Sua análise seria embasada, sobretudo, pela 

leitura original do manuscrito, através da ecdótica, que o levou a desenvolver a leitura 

paleográfica e a edição diplomática do manuscrito.  

Já o clima de opinião em Portugal, em 1940, em relação ao Brasil, era de cordialidade, 

com a busca de uma aproximação efetiva. No contexto de comemoração do duplo centenário, 

da fundação de 1139 e da restauração em 1640, Salazar buscava aproximar-se do regime 

brasileiro, nas comemorações de 1940: 

 

O Estado brasileiro participou dos festejos do Duplo Centenário, enviando para 

Portugal não só uma comitiva de representantes oficiais, mas tomando a iniciativa de 

edificar o Pavilhão do Brasil e a parte brasileira no Pavilhão dos Portugueses no 

Mundo, por ocasião da Exposição Histórica do Mundo Português. O objetivo era 

“demonstrar a Portugal o culto do Brasil pela tradição comum”. Desta comitiva 

fizeram parte alguns militares como o General de Divisão Francisco José Pinto, Chefe 

da Casa Militar do Presidente da República e presidente da representação brasileira, 

o coronel Tristão de Alencar Araripe, o Major Afonso de Carvalho e o Comandante 

Eugênio de Castro; representantes do Estado, como o Ministro Edmundo da Luz 

Pinto, diversos nomes da intelectualidade vinculada ao Estado Novo brasileiro, como 

Gustavo Barroso, responsável pela representação histórica do Pavilhão do Brasil, 

Osvaldo Orico, da Academia Brasileira de Letras, a quem coube a representação 

cultural, Olegário Mariano, poeta e escritor. Além do aval do Presidente Getúlio 

Vargas, os trabalhos da Comissão contaram com o apoio de dois nomes de relevo no 

cenário político brasileiro de então, Osvaldo Aranha, Ministro das Relações 

Exteriores, e o Embaixador do Brasil em Portugal, Dr. Artur Guimarães de Araújo 

Jorge (SERPA; PAULO, 2013, p. 92). 

 

Em 1941, Brasil e Portugal assinaram o Acordo Cultural Luso Brasileiro e a Faculdade 

de Letras da Universidade de Coimbra no mesmo ano passou a contar com um novo órgão, o 
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Instituto de Estudos Brasileiros (IEB), fundado na Sala do Brasil (SERPA; PAULO, 2013). O 

IEB passou a editar a Revista Brasília e buscava fomentar a cooperação entre Portugal e Brasil 

no âmbito dos estudos filológicos, culturais e historiográficos. O objetivo geral da cooperação 

cultural do instituto era encetar o alinhamento nas relações internacionais e o intercâmbio entre 

pesquisadores e acadêmicos. Nesse clima de opinião, podemos compreender a escolha de Jaime 

Cortesão pela edição da Carta de Caminha na época, em exílio no Brasil. 

 

2.4. Jaime Cortesão, à luz da Historiografia Linguística e da Filologia Românica 

 

A fim de analisar o trabalho filológico de Jaime Cortesão, convém tecer alguns 

comentários sobre a metodologia da Historiografia Linguística. O fazer historiográfico engloba 

as tarefas de selecionar, ordenar, reconstruir e interpretar, não só as fontes primárias, mas 

também o contexto em que se situam (BASTOS; PALMA, 2004; BATISTA, 2013). Swiggers 

(2013) menciona três fases: a heurística, a hermenêutica e a executiva, no processo de 

desenvolvimento metodológico de construção da narrativa analítica historiográfica e também 

meta-historiográfica. 

 Antes de elucidar e debater cada uma dessas, em relação ao trabalho filológico de Jaime 

Cortesão, vale mencionar que esses três conceitos, no aporte metodológico da Historiografia 

Linguística, constituem uma das formas de organização do trabalho crítico do historiógrafo da 

linguística. Uma das exigências, apontada por Swiggers, à narrativa historiográfica, é o 

“organograma historiográfico”: 

 

Para isso, é indispensável definir o conteúdo de três planos: o plano das realidades 

linguísticas que forma o “substrato” de atividades práticas e teóricas por parte dos que 

se podem denominar “atores” da história da linguística; e é essa história que constitui 

o objeto de análise e de descrição para a historiografia da linguística. Essa última se 

apoia, ademais, em uma documentação bibliográfica e contextual – é o que se elabora 

como epi-historiografia – e se erige, em perspectiva metodológica e epistemológica, 

sobre uma meta-historiografia (SWIGGERS, 2013, p. 44). 

 

Nosso objeto de análise, como já mencionado, é o texto, em verdade, dois textos: a Carta 

de Pero Vaz de Caminha de 1500 e a obra de Jaime Cortesão A Carta de Pero Vaz de Caminha 

de 1943, que marca a recepção da obra no Brasil contemporâneo. O texto de 1500 tem valor 

documental “epi-historiográfico” e o segundo, de 1943, tem valor “meta-historiográfico”, sendo 

um trabalho filológico que tem como fonte o documento original quinhentista.    
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Após essa breve descrição, sigamos para os três conceitos citados por Swiggers, para a 

análise historiográfica. As três fases: heurística, hermenêutica e executiva, para a análise da 

obra de Jaime Cortesão, podem ser definidas da seguinte forma: 

 

I) a fase heurística abarca o corpus em sua intertextualidade; o historiógrafo da 

linguística analisa outras fontes (textos-fontes), que influenciam o autor 

diretamente; 

II) a fase hermenêutica é a interpretação contextualizada; é o momento que se 

estabelece a comparação, “dimensão comparativa”, entre os elementos que 

permeiam a pesquisa filológica: textos, conceitos, autores e modelos; 

III) a fase executiva é a demonstração dos resultados da pesquisa e nesta intervém 

as dimensões: formato de exposição, a intencionalidade do historiógrafo e a 

dimensão do programa cognitivo.14 

 

Em relação a Jaime Cortesão, em uma análise através dos conceitos das fases heurística 

e hermenêutica, fica patente a influência de obras do historiador Capistrano de Abreu (1908) e 

da filóloga Carolina Michaëlis (1923), em sua interpretação da Carta de Caminha, sobretudo 

pela escolha de uma leitura paleográfica e de edição diplomática, com posterior tradução para 

o vernáculo contemporâneo. Nas palavras de Cortesão (1967, p. 140): 

 

Ao transcrever a Carta de Caminha, obedecemos a um critério próprio: obter uma 

transcrição, tanto quanto possível, ipsis litteris. 

Conservámos todas as grafias originais; as aglutinações de palavras. Sempre que a 

escrita as denuncia com clareza; o fraccionamento silabar de algumas; e a 

rudimentaríssima pontuação do autor e da época. 

 

E mais adiante, demonstra que suas opções na transcrição paleográfica tiveram como 

intuito facilitar o acesso ao texto, não só seguir critérios filológicos: 

 

Não ignoramos que os mestres da paleografia, eles próprios, se permitem algumas 

liberdades, em especial no desarticular palavras aglutinadas e em interpretar a 

pontuação arcaica do ponto . e do ponto e diagonal ./ por vírgula, ponto, dois pontos 

e ponto e vírgula. Fugimos a essa prática, que tem degenerado, com frequência, de 

liberdade em licença. Ao pôr este rigoroso empenho na leitura, buscámos evitar o mais 

possível uma interpretação pessoal do texto paleográfico, para o deixar intacto à 

curiosidade e estudo dos filólogos (CORTESÃO, 1967, p. 141). 

 

                                                 
14 Cf. SWIGGERS, 2013, p. 45-46. 
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Cortesão seguiu, inicialmente, as transcrições paleográficas da edição de 1892 de Alguns 

Documentos do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, como fonte metodológica e a obra de 

António Baião sobre documentos quinhentistas. Influiu muito no trabalho de Cortesão a crítica, 

à leitura de António Baião da Carta de Caminha, feita por Carlos Simões Ventura, publicada 

no primeiro volume da Revista Brasília, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 

enviada a Jaime Cortesão por Sérgio Buarque de Holanda (CORTESÃO, 1967, p. 142-144), 

justificando Cortesão não concordar com o excesso filológico de Simões Ventura. Nesse 

aspecto, a transcrição de Jaime Cortesão é considerada uma das mais equilibradas até os dias 

de hoje, sendo identificados apenas três pequenos erros em sua leitura do manuscrito 

quinhentista, como assevera António Banha de Andrade: 

 

Como justamente observou, em 1970, António Alberto Banha de Andrade, “Tanta vez 

editada, a Carta de Pêro Vaz de Caminha não aparece igual em duas edições que sejam 

fruto do labor consciencioso de paleógrafos, historiadores e filólogos”. Exemplo disso 

são as rigorosas leituras paleográficas posteriores a esse estudo, realizadas por João 

Martins da Silva Marques e por Eduardo Nunes.  

As observações críticas de Banha de Andrade permitiram-lhe observar um muitíssimo 

reduzido número de pequenos problemas (que existem sempre) na leitura paleográfica 

de Cortesão. De entre eles apenas poderão ser alvo de reparo os seguintes pontos: fol. 

I — screpuam em vez de Scpuam; xiij em vez de xiiij; fol. 7 — rrjmdo em vez de 

Rijmdo; fol. 14 —jorge em vez de jorje (GARCIA, 2010, p. 10). 

 

Suas análises culturais e históricas, assim como a questão da autenticidade, tem a 

influência da escola de filologia portuguesa, sobretudo dos escritos de Carolina Michaëlis. Por 

outro lado, a percepção de que o documento é fundamental para a descrição histórica da origem 

luso-brasileira do Brasil se relaciona às concepções das obras do historiador Capistrano de 

Abreu.  

 Em relação à fase executiva, podemos afirmar que Jaime Cortesão, ao publicar sua obra 

no contexto do Estado Novo no Brasil e em Portugal, buscaria entrelaçar a identidade nacional 

brasileira em um processo intercultural, encetando um diálogo luso-brasileiro na discussão 

nacionalista de então. A Carta de Caminha, após aporte filológico e tradutório, estaria 

disponível ao leitor de então, permitindo uma renovação de contatos e vínculos entre as duas 

realidades linguísticas geradas pela lusofonia: Portugal e Brasil, que estariam entrelaçados por 

uma história documental comum no período das navegações quinhentistas.   

 Em nossa descrição historiográfica, optamos por nos basear nos princípios de Koerner 

(1996) e nos parâmetros de Swiggers (2013)15, como supracitado. Em relação aos parâmetros 

                                                 
15 Em trabalhos anteriores (2009; 2012) Swiggers já apresentava essa proposta. 
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de Swiggers, que são definidos como cobertura, perspectiva e profundidade16, podemos afirmar 

que a obra de Jaime Cortesão se insere no contexto do Brasil, à época do Estado Novo, inserida 

na temática das relações interculturais luso-brasileiras da época, para o desenvolvimento de 

uma identidade nacional que vinculava o Brasil a Portugal. Dessa forma, o estudo de um 

documento quinhentista, através do aparato filológico e linguístico, da crítica textual e da 

interpretação historiográfica do documento, no século XX, permitiriam ao autor estabelecer um 

elo entre as duas culturas e realidades, por seu passado histórico, nas navegações transatlânticas 

do século XVI. A língua portuguesa seria o elemento de identidade comum a ser realçado. 

Tendo nascido na vila portuguesa de Ançã, no dia 29 de abril de 1884, Jaime Zuzarte 

Cortesão estudara no Porto, em Coimbra e em Lisboa, tendo-se formado em medicina pela 

Universidade de Coimbra, em 1909. Colaborou em revistas de cunho político e literário como 

Nova Silva (1907), A Águia (1910) e Renascença Portuguesa (1912), na primeira etapa de sua 

carreira, em conturbada época da queda da monarquia portuguesa. Ingressou, na carreira 

política, como defensor da democracia, mas as atividades que mais aprofundariam seu 

conhecimento filológico, linguístico e historiográfico seriam aquelas que se iniciam na década 

de 1920, quando, ainda em Lisboa, ocupou o cargo de diretor na Biblioteca Nacional de 

Portugal, como supracitado.  

Sua vida intelectual, tanto na política quanto na cultura, passa pela tradição literária, 

política, filológica e historiográfica. Jaime Cortesão conquistou a admiração, como intelectual, 

tanto em Portugal quanto no Brasil, atuando em prol de uma consciência histórica, que 

valorizava o conhecimento do passado, sobretudo o contexto intercultural luso-brasileiro. Seu 

trabalho filológico e documental, voltado para a interpretação historiográfica do Brasil colonial, 

se inicia mesmo na década de 1920, quando era diretor na Biblioteca Nacional de Lisboa: 

  

A liberdade de ação e as afinidades históricas, culturais e linguísticas com o Brasil, 

permitem-lhe, a par da atividade conspirativa e oposicionista, um aprofundamento e 

alargamento dos estudos relacionados com a história da expansão portuguesa, com 

destaque para o Brasil colonial. O interesse pela história, que se radica nos inícios da 

sua vida pública, corresponde a uma exigência cívica, alicerçada na ideia de história 

enquanto lição de moral (TAVARES, s/d.). 

                                                 
16 “Cobertura” refere-se ao período, campo geográfico e a qual temática constitui o objeto de estudo do 

historiógrafo. Nas palavras do autor “[…] el parámetro de la cobertura está en correlación con el tipo de 

documentación accesible/estudiado, con el poder explicativo de la hipótesis del historiógrafo, con el tipo de 

investigación interdisciplinaria que se impone […]”. Já a “perspectiva” pode ser interna e externa, a interna 

“analiza las ideas y prácticas lingüísticas en sí mismas (y por sí mismas)” e a externa  “se focaliza en el contexto”, 

enquanto a “profundidade” da análise é determinada não só pelo historiógrafo, mas também por seu objeto e as 

ferramentas disponíveis: “El parámetro de la profundidad no está solamente determinado por el interés, el gusto o 

la vocación más o menos teórica del historiógrafo; en muchos casos está determinado por el objeto de estudio 

elegido y por la documentación disponible.” (SWIGGERS, 2009, p. 70). 



40 
 

Ainda em relação à biografia de Jaime Cortesão, há informações de que participara 

ativamente na Revolta de Fevereiro de 1927 (SOUZA, 2010), o que lhe valeu o longo exílio de 

Portugal, indo para a Espanha e França. Após as tropas nazistas invadirem a França, emigra 

para o Brasil em 1940, produzindo três anos depois A carta de Pero Vaz de Caminha em 1943. 

Jaime Cortesão permanece no Brasil até 1957 quando regressa a Portugal definitivamente, 

vindo a falecer em 1960.  

Sua atividade como historiógrafo no Brasil gira em torno de pesquisas sobre a América 

portuguesa e a formação territorial do Brasil, tendo, inclusive, ministrado palestras no 

Itamaraty, o Ministério de Relações Exteriores do Brasil. Assim, ao analisar a Carta de 

Caminha, Jaime Cortesão acentua elementos culturais como a “descoberta” de “uma raça nova, 

habitando um mundo novo”, sendo essa também uma alusão à ideia de Estado Novo 

(CORTESÃO, 1967, p. 119). Nesse aspecto é relevante notar a situação política e cultural 

portuguesa e brasileira, em meados do século XX, que viviam nessa época o Estado Novo de 

Salazar e de Getúlio Vargas. Essa situação luso-brasileira de ambos os regimes permitiam a 

construção de uma identidade luso-brasileira nessa época, em que Jaime Cortesão se inseriu, 

formando o clima de opinião de seu trabalho filológico e linguístico, como supracitado. 

Por seu caráter luso-brasileiro, a obra de Jaime Cortesão dialogaria com a obra de dois 

historiadores que debatiam a identidade nacional tanto no contexto português quanto no 

contexto brasileiro, de um lado, António Baião, célebre historiador das navegações portuguesas 

no século XX, e, de outro, Sérgio Buarque de Holanda, que analisou o Brasil colonial 

profundamente, em busca da construção de uma visão da civilização brasileira. Desse modo, a 

obra de Cortesão buscava equilibrar a visão nacionalista de ambos os contextos em uma 

percepção intercultural das navegações. A obra de Jaime Cortesão situava-se entre esses dois 

mundos, como se escrita em um entrelugar nas relações interculturais transatlânticas luso-

brasileiras, apresentando a dualidade de um intelectual português exilado no Brasil. 

Historiadores de outras nacionalidades, como o castelhano Juan Bautista Muñoz, o argentino 

Luís L. Dominguez, também são citados em sua obra17. 

Seu trabalho filológico com o manuscrito da Carta de Caminha buscava pôr em relevo 

a importância da origem portuguesa do Brasil, demonstrando a língua e a grafia original da 

Carta. Jaime Cortesão, a partir da leitura paleográfica e diplomática buscou reconstituir da 

forma mais próxima o possível a narrativa daquele momento inicial do descobrimento, 

buscando restaurar, inclusive, a grafia original de Caminha. Por isso, seu texto se dirigia aos 

                                                 
17 Cf. CORTESÃO, 1967, p. 36-48 
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portugueses e aos brasileiros contemporâneos, demonstrando que compartilhavam muito mais 

que a língua, e sim uma identidade cultural comum, sendo a época dos descobrimentos um 

momento histórico em que ambas identidades se encontravam. 

Em sua exegese da Carta apresenta um sofisticado aparato crítico, apresentando o 

documento em etapas, até a sua tradução para a língua portuguesa contemporânea, de maneira 

que tanto portugueses quanto brasileiros consigam compreender o documento original, na 

mesma língua. Dessa forma, em sua edição há uma preocupação para que o documento reafirme 

o seu papel enquanto elo de formação de uma identidade cultural luso-brasileira. Assim, Jaime 

Cortesão apresenta Pero Vaz de Caminha como um cidadão do Porto, uma descrição que 

poderia passar desapercebida se não analisássemos sua biografia e as duas revoluções que 

ocorreram no Porto no século XX, uma que ele ao menos presenciou e a segunda que integrou. 

Na cidade do Porto, ocorreram, em 1919, uma revolução monarquista e, em seguida, outra 

revolução, contrária à ditadura militar, em 1927, esta última que rendeu o exílio a Cortesão. 

Essa identificação de Pero Vaz de Caminha como cidadão do Porto denota um aspecto 

biográfico de Jaime Cortesão, na sua situação de exilado político. Sua percepção da identidade 

portuguesa nacionalista se expandiu em uma visão luso-brasileira, de um “novo homem”, 

exilado no Estado Novo no Brasil. O método histórico-cultural de análise do documento 

quinhentista contribuiu para que sua obra sobre a Carta de Caminha se tornasse um marco 

identitário para o Brasil, a partir da década de 1940.  

Jaime Cortesão encerra, em sua obra, o trabalho de confirmação de autoria de Pero Vaz 

de Caminha da Carta de 1500, embasado em critérios filológicos, sobre a autenticidade daquela 

que viria a ser reconhecida como a certidão de nascimento do Brasil. Confirma, pois, que, de 

fato, Pero Vaz de Caminha, é o autor da Carta a El- Rei D. Manuel I, utilizando-se de critérios 

de comparação de grafia e da assinatura de outros documentos, localizados também em 

Portugal. Dessa forma, sua pesquisa estreita os vínculos entre instituições científicas em 

Portugal e no Brasil, com o tema comum da época colonial, visto sob a imagem do “Novo 

Mundo”.  

Culturalmente, Cortesão descreve o Brasil quinhentista, a Terra de Vera Cruz, 

relacionando-o à ideia de Novo Mundo: “Verdadeiramente é na Carta de Caminha que alvorece 

o conceito do Novo Mundo. Do Novo Mundo, na sua parte mais transcendente – a humana.” 

(CORTESÃO, 1967, p.126). Segundo Cortesão, com efeito, é sob a pena de Caminha, que o rei 

de Portugal se depara com aspectos topográficos, botânicos e etnográficos que ninguém a sua 

época conhecia: “[...] ele viu, na realidade, os caracteres etnográficos que faziam dos indígenas 

de Vera Cruz uma raça nova, habitando um meio novo” (CORTESÃO, 1967, p. 119, grifo 
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nosso). A ideia de Novo Mundo é uma marca de identidade culturalmente relacionada ao clima 

de opinião do Estado Novo.  

Jaime Cortesão, ao longo de sua análise, reitera sua ideia de Brasil como uma terra nova, 

um novo território, um novo continente. Assim, temos em suas palavras: “Eis as razões que nos 

levam a crer que o conceito de Novo Mundo foi inicialmente formulado, não por Vespúcio, 

mas pelos tripulantes da armada de Cabral, e encontrou em Caminha o seu primeiro e mais 

elevado intérprete” (CORTESÃO, 1967, p. 128). A exaltação é traço característico do autor, 

que enaltece as relações luso-brasileiras pela descoberta territorial. 

A partir da análise, pela imanência do texto de Cortesão, como aporte para nossa 

descrição, pelo viés da Historiografia Linguística, podemos entrever como a abordagem 

filológica e linguística do português quinhentista se pautava no estabelecimento do clima de 

opinião das relações luso-brasileiras no período do Estado Novo, no Brasil e em Portugal. A 

etapa da imanência, segundo Koerner (1996) e Batista (2013), busca lançar luz ao texto, 

evidenciando aspectos históricos que convergem para a análise de determinada pesquisa sobre 

a linguagem. Como a obra de Jaime Cortesão sobre a Carta de Pero Vaz de Caminha de 1500 é 

considerada como a edição contemporânea definitiva do texto, antes de analisá-lo internamente, 

sobre a questão do contato linguístico, convém descrever o processo de edição filológica 

adotado pelo autor.  

Quando trazemos à tona os aspectos metodológicos e teóricos, para fazermos uma 

reflexão no que diz respeito ao trabalho historiográfico, utilizado, como aporte metodológico 

no nosso objeto de estudo, encetamos reflexões de caráter meta-historiográfico também, pois, 

em relação ao saber meta-historiográfico, é importante fazermos uma reflexão que estabeleça 

os “conceitos operativos” da narrativa historiográfica (SWIGGERS, 2009).  

Nesse sentido, a obra de Jaime Cortesão é importante por demonstrar como o tratamento 

filológico e linguístico, com um manuscrito quinhentista, pode transformar esse texto, um 

registro de navegação, em um documento oficial e texto de fundação de identidade nacional no 

século XX. O uso da filologia, da ecdótica e da crítica textual como técnicas reconstitutivas da 

língua portuguesa no contexto quinhentista possibilitou validar o texto e reapresentá-lo a uma 

nova recepção. Ao atestar a autenticidade, permitir ao leitor ver na edição diplomática a grafia 

de Caminha, e após isso, traduzir para a língua vernácula corrente, Jaime Cortesão realiza uma 

comunicação entre o passado da língua com a sociedade contemporânea, tratando o documento 

como um elemento de herança cultural comum a duas comunidades linguísticas distintas, o 

Brasil e Portugal no século XX.  
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 Valendo-se da língua portuguesa como elemento de identidade comum, nas relações 

luso-brasileiras, Jaime Cortesão insere a Carta de Caminha em um circuito mais amplo de 

textos. A Filologia Românica, que abarca os estudos sobre a transformação medieval do latim 

vulgar em língua portuguesa, serve-nos para a descrição da formação de uma “Nova România”, 

em que se inserem as Américas portuguesa e espanhola. Logo, nesse contexto de inserção no 

mundo românico e neolatino, podemos compreender a Carta de Caminha como um documento 

que registra a chegada da língua portuguesa ao Brasil. 

 

2.5. A Carta de Pero Vaz de Caminha (1967) e o método filológico 

 

Nessa seção do capítulo, debatemos ainda alguns aspectos da biografia de Jaime 

Cortesão e sua atuação como filólogo, além de historiógrafo, que se debruçou, incansavelmente, 

sobre registros documentais, literários e cartográficos luso-brasileiros do século XVI. 

Comentamos algumas de suas principais obras, no entanto, nossa exposição tem por objetivo 

central analisar a obra A Carta de Pero Vaz de Caminha, publicada, inicialmente, em 1943, na 

qual ele apresenta ao leitor aspectos relativos à chegada da língua portuguesa às Américas. 

A publicação de duas obras marca o seu percurso na análise historiográfica das relações 

luso-brasileiras: História da Colonização Portuguesa do Brasil (Porto, 1921-1924) e A 

Expedição de Pedro Álvares Cabral e o Descobrimento do Brasil (Lisboa, 1922) (OLIVEIRA, 

2014). Essas duas obras são exemplos que corroboram o interesse de Cortesão pelo Brasil como 

tema central de suas obras, o que se desenvolve mais proficuamente no exílio em terras 

brasileiras, ao longo de quase vinte anos.  

Dado isso, sabemos que seu trabalho incorreu, inicialmente, pela historiografia, como 

já demonstramos. Posteriormente, para embasar a sua descrição historiográfica das relações 

luso-brasileiras, adota o método filológico na edição da Carta de Caminha. O trabalho 

filológico de Jaime Cortesão se insere na recepção da Filologia Românica na tradição 

universitária portuguesa. Seu pai António Augusto Zuzarte Cortesão foi também filólogo e 

Jaime Cortesão estudara grego, no início de sua formação acadêmica.  

A filologia moderna, considerada como uma ciência de difícil conceituação, pode-se 

assim evidenciar: “La philologie est, de toutes le branches de la connaissance humaine, celle 

dont il est le plus difficile de saisir le but et l’inité”18 (RENAN apud BASSETTO, 2013, p. 36), 

a grosso modo a filologia é antes um método de crítica textual do que uma teoria fixada.  O 

                                                 
18 “A filologia é, de todos os ramos do conhecimento humano, aquela que é mais difícil de definir a finalidade e o 

começo” (Tradução nossa). 
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método filológico foi o caminho optado por Cortesão para estudar o manuscrito da Carta de 

Pero Vaz de Caminha.  

A Filologia Românica, ou Linguística Românica, surgiu no bojo do movimento 

filológico moderno, entre o final do século XVIII e o início do XIX, ao lado da Filologia 

Germânica, anteriormente à Linguística moderna, constituindo-se como método científico, a 

partir do estudo e análise pelo método histórico-comparativo das línguas, inicialmente as indo-

germânicas, e, posteriormente as que são oriundas do latim, as românicas. O estudo 

comparativo nasce na Alemanha após a publicação de Über die Sprache und die Weisheit der 

Inder (Sobre a língua e a sabedoria dos hindus), de Friedrich Schlegel (1767-1845), que 

contribuiu de forma expressiva para o surgimento da comparação moderna de línguas. Em sua 

obra, é debatido o parentesco do sânscrito com o grego, o latim e o germânico. Schlegel pauta 

sua tese nas semelhanças existentes tanto nas bases lexicais quanto nas estruturas referente às 

gramáticas (FARACO, 2006, p.133). 

Oito anos após a publicação de Schlegel, Franz Bopp publica, em 1816, seu livro Über 

das Conjugationssystem der Sanskritsprache in Vergleichung mit jenem der griechischen, 

lateinischen, persischen, und germanischen Sprache (Sobre o sistema de conjugação da língua 

sânscrita em comparação com o da língua grega, latina, persa e germânica). Com isso, 

comprova, de forma efetiva e valendo-se da morfologia verbal, o parentesco existente entre 

essas línguas. Tanto Schlegel quanto Bopp pautam seus estudos sem levar em conta as 

influências temporais e históricas, a diacronia, o que os levou a estabelecer apenas “as 

correspondências sistemáticas” entre as línguas. Somente em 1819, com a publicação do livro 

Deutsche Grammatik (Gramática alemã), de Jacob Grimm, que o fator tempo passa a ser peça 

chave no estudo das relações entre as línguas, surgindo a concepção de diacronia, assim: “A 

partir dos estudos de Grimm, ficou claro que a sistematicidade das correspondências entre as 

línguas tinha a ver com o fluxo histórico e, mais especificamente, com a regularidade dos 

processos de mudanças linguísticas” (FARACO, 2006, p. 136). 

Entre as décadas de 1830 e 1840 Friedrich Diez, considerado o pai da Filologia 

Românica, publica Grammatik der romanischen Sprachen (Gramática das línguas românicas) 

se valendo do método histórico-comparativo de Bopp, com o estudo das línguas indo-europeias, 

e de Grimm, com o estudo das línguas germânicas (BASSETTO, 2013, p. 32). A filologia passa 

a se voltar aos estudos relacionados à Idade Média, com o intuito de analisar a formação das 

línguas nacionais, a partir do estudo dos documentos mais antigos que registram essas línguas 

vernáculas. Jaime Cortesão, ao estudar as relações luso-brasileiras no século XX, daria o mesmo 
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valor aos documentos da época quinhentista que os filólogos do século XIX deram aos 

documentos medievais, como textos de fundação de uma identidade nacional.  

Isso dado, entendemos que a Filologia Românica se constituiu como o estudo histórico-

-comparativo das línguas oriundas do latim, sua difusão pelo continente europeu e fixação 

territorial. Dessa forma, o método histórico-comparativo recebeu contribuições significativas 

da Filologia Românica que, consoante Faraco (2006, p. 131), se configura como: “o estudo de 

textos antigos com o objetivo de estabelecer e fixar sua forma original”. Se os estudos de 

Filologia Românica visavam à descrição da Romania, os domínios antigos do Império Romano 

que mantiveram o uso de uma língua neolatina, a chegada dos portugueses, e da língua 

portuguesa, às Américas, compunham uma Nova Romania quinhentista. Nesse aspecto, é que 

podemos analisar a Carta de Pero Vaz de Caminha como documento de fundação do Brasil, 

em uma perspectiva cultural luso-brasileira. 

Saussure, ao definir a filologia moderna, ressalta o caráter de crítica textual da disciplina 

no Cours de Linguistique Générale de 1916, o que se coaduna com o trabalho filológico 

empreendido por Cortesão, com o manuscrito da Carta: 

 

A língua não é o único objeto da filologia, que quer, antes de tudo, fixar, interpretar, 

comentar os textos; este primeiro estudo a leva a se ocupar também da história 

literária, dos costumes, das instituições, etc.; em toda parte ela usa seu método próprio, 

que é a crítica. Se aborda questões linguísticas, fá-la sobretudo para comparar textos 

de diferentes épocas, determinar a língua peculiar de cada autor, decifrar e explicar 

inscrições redigidas numa língua arcaica ou obscura (SAUSURRE, 2006, p. 6-7). 

 

Jaime Cortesão investiga com rigor filológico o manuscrito quinhentista da Carta de 

Pero Vaz de Caminha, ocupando-se em sua obra em analisar, comparar e classificar o texto 

presente na obra do escrivão da esquadra de Cabral, utilizando sequencialmente os métodos 

filológicos de crítica textual e ecdótica. O principal aspecto da obra é reconstituir o texto, 

esclarecendo aspectos como a autoria, o contexto de produção da Carta, e como ponto central, 

encetando uma tradução para a língua portuguesa contemporânea.  

Em A Carta de Pero Vaz de Caminha (1967), Cortesão utiliza os princípios científicos 

de Crítica Textual, para demonstrar a importância do documento de 1500, tanto no seu valor 

literário quanto histórico. Ao analisar o documento, com a finalidade de aproximar seu texto ao 

manuscrito, Jaime Cortesão, fornece ao leitor o fac-símile do manuscrito e a transcrição 

paleográfica e diplomática. A Crítica Textual pode ser compreendida no domínio da Ecdótica 

para o trabalho filológico: 
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[...] é, essencialmente, a atividade filológica de um grupo mais amplos de atividades 

definido como Ecdótica. Na verdade, a Ecdótica trata de todo o processo de 

preparação e realização da edição de um texto, inclusive por meio de processos 

mecânicos, que incluem também a preparação desse material para a publicação 

(AZEVEDO FILHO, 2007). 

 

 Como é pressuposto no trabalho filológico, conforme elenca Bassetto (2013, p. 43 e 

seguintes), Jaime Cortesão inicia seu trabalho pela recensio, que equivale ao levantamento de 

dados referentes ao texto a ser estudado e publicado. Cortesão traz informações sobre textos 

anteriores que também possuem como foco os escritos de Caminha:  “Da comparação que 

fizemos com outros documentos contemporâneos, dos quais possuímos cópia fotográfica [...]” 

(CORTESÃO, 1967, p. 149), dentre eles:  Os sete únicos documentos de 1500, conservados em 

Lisboa, referentes à viagem de Pedro Álvares Cabral e História da Colonização Portuguesa, 

de António Baião. Serviu-lhe de comparação também os escritos sobre a documentação do 

Brasil quinhentista, publicados na Revista Brasília, órgão do Instituto de Estudos Brasileiros, 

da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.   

Jaime Cortesão utilizou, dessa forma, documentos quinhentistas de “tradição direta”, 

para analisar o Brasil quinhentista. A tradição direta se configura na utilização de manuscritos 

ou edições impressas originais da obra. No caso, o manuscrito de Pero Vaz de Caminha, 

localizado no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, é autógrafo, isto é, feito pelo próprio 

Caminha, autor da carta. Cortesão para evitar quaisquer dúvidas que ainda pudessem subsistir 

sobre a identidade do autor, descreveu no capítulo III de sua obra, intitulado Caminha, cidadão 

do Porto, elementos que comprovam a cidadania portuense do autor, o caráter social e político 

que marcam sua influência na sociedade portuguesa quinhentista. Por ser cidadão e escrivão do 

Porto, Caminha participou ativamente da Câmara da cidade, conforme atesta Cortesão (1967). 

Jaime Cortesão seguiu a tradição da obra de Magalhães Bastos (1932), quanto à 

autenticidade da Carta, revelando que há inúmeras assinaturas de Caminha em documentos 

oficias. Ao mesmo tempo, Cortesão registrou uma investigação feita nas atas dos livros do 

Arquivo Municipal do Porto, pesquisando registros dos anos de 1488 a 1498, para a certificação 

da assinatura de Pero Vaz de Caminha. Portanto, há diversos indícios que comprovam, de modo 

irrefutável, que o signatário da Carta e o cidadão portuense são a mesma pessoa, Pero Vaz de 

Caminha (CORTESÃO, 1967, p. 57-58). 

No processo de edição crítica, ao optar por trabalhar diretamente com o manuscrito 

disponível no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Jaime Cortesão, utilizou a chamada 

collatio codicum. Essa fase do trabalho filológico consiste na seleção do manuscrito que melhor 

traz contribuição ao registro do texto (BASSETTO, 2013). Havendo apenas uma fonte 
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manuscrita, o trabalho de collatio codicum se daria também, continuamente, na leitura e 

comparação de transcrições do manuscrito. Para desenvolver esse trabalho, Cortesão investigou 

as sucessivas edições e traduções ao longo do tempo, a fim de proceder à tarefa de transcrever 

fielmente o manuscrito.  

Em seguida, em seu trabalho filológico, após a identificação e separação do manuscrito, 

a próxima etapa da pesquisa de crítica textual é a recensio, fase fundamental para a execução 

da estemática. O filólogo José Pereira da Silva assim define essa etapa: 

 

A estemática consiste em estabelecer o parentesco dos testemunhos não eliminados, 

através da colação deles, conforme uma teoria, segundo a qual, as cópias feitas por 

pessoas diferentes, em lugares e em épocas diferentes, dificilmente teriam o mesmo 

erro independentemente. Assim, as cópias que tiverem o mesmo erro, seguramente 

provêm da mesma fonte. (SILVA, 2011, p. 11). 

 

Essa etapa se faz importante no livro de Cortesão, porque ele apresenta ao leitor 

informações sobre as traduções e as cópias encontradas do documento, assim como critica 

algumas dessas edições, que não são fiéis ao manuscrito que data de 1500. A exemplo, que 

podemos destacar, citam-se os trabalhos de Ferdinand Denis, que fez uma publicação em 

francês da Carta em 1821, também a primeira tradução para o português contemporâneo de 

João Francisco de Lisboa (1853), seguida de uma versão “melhorada” de 1892 feita por José 

Ramos Coelho e, por fim, o primeiro estudo filológico sólido feito por João Ribeiro, em 1904. 

Logo, em seus relatos sobre a transmissão e recepção do texto, Cortesão se apropria desses 

dados para demonstrar que o seu estilo de transcrição da Carta de Caminha ocorreu de modo 

vertical, ou seja, a leitura do documento foi por fonte direta, a partir de seu “arquétipo” textual, 

pois seu estudo tem como objeto o próprio manuscrito.   

Ao valer-se da tradição filológica da crítica textual, iniciada por Karl Lachmann (1793-

1850) no século XIX, Jaime Cortesão demonstra que da mesma maneira que filólogos 

trabalharam com documentos medievais na época do Romantismo, já no século XX, textos do 

período colonial serviriam para a construção de uma identidade luso-brasileira, estando, a 

grosso modo, o estudo do período de navegações e descobrimentos portugueses vinculado a 

área de estudos da Filologia Românica. O estudo de Jaime Cortesão sobre a Carta de Caminha 

vai além da filologia e da crítica textual, ao analisar aspectos históricos, estilísticos e literários 

na obra.  

Segundo Bassetto (2013), a crítica histórico-literária busca desvendar os pontos 

inextricáveis de uma obra, desfazendo os hiatos que se encontram na percepção de dados que 

se tem a respeito de um texto. Os conceitos relacionados a este tipo de crítica, que acreditamos 
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ser de importância para nossa descrição historiográfica do trabalho de Cortesão, são: a 

autenticidade, a datação, as circunstâncias, a sorte, a linguagem do texto e a avaliação crítica. 

Alguns desses itens já foram tratados, mas cumpre ressaltar que são complementares ao trabalho 

filológico e convém descrever o processo pelo qual Cortesão organizou sua obra e pesquisa 

com o manuscrito. 

Iniciemos pelo item que “diz respeito à autoria do texto”, a autenticidade (BASSETTO, 

2013). Quando o filólogo está diante de um texto que não se tem certeza se pertence a um 

determinado autor, cabe ao investigador resolver essa “pendência”, para então avançar nos 

estudos filológicos ou declarar o texto como apógrafo. A Carta a El-Rei D. Manuel, que durante 

três séculos ficou resguardada no Arquivo da Torre do Tombo, é atribuída a Pero Vaz de 

Caminha. Todavia, um questionamento vez ou outra é levantado se realmente o texto é original 

e o documento autógrafo é realmente de Pero Vaz de Caminha, escrivão real quinhentista.  

Jaime Cortesão, ao buscar responder essa questão, iniciou sua descrição com um relato 

biográfico sobre Pero Vaz de Caminha, um trabalho dificultado pelo lapso temporal de séculos 

e a carência de documentos oficiais. De uma família de escrivães – seu pai, Vasco Fernandes 

foi escrivão da corte e aprendeu tal ofício com Pedro Anes, também escrivão – Vaz de Caminha, 

nas palavras de Jaime Cortesão: “foi, na mais elevada acepção da palavra, um cidadão do 

Porto” (1967, p. 50). 

Sobre seu local de seu nascimento nos atemos ao fato que em 1451 Pêro Anes declarou 

que seu sucessor fora Vasco Fernandes, sendo que este exerceu o cargo de Mestre da Balança 

da Moeda da cidade do Porto até seu falecimento em 1479. Por ser um trabalho que exigia 

residência no Porto, a cidade natal de Caminha não poderia ser outra. Quanto a data de seu 

nascimento, nos reportamos as informações que datam de 1500, ano da descoberta do Brasil, 

que nos diz que àquela época “como é sabido, já tinha um neto e deveria orçar pelos cinquenta 

anos” (CORTESÃO, 1967, p. 52).  

Antes de ser designado para a frota de Cabral, Caminha já prestara seus serviços a D. 

Afonso V (1438-1481) e a D. João II (1481-1495); com isso não podemos pensar que com D. 

Manuel fosse diferente.  

 

Já sabemos [...] que D. Afonso V lhe fez mercê, em certas condições, do cargo de 

Mestre da Balança da Moeda do Porto, que deve ter exercido, pelo menos, desde de 

1479. Em 1496, D. Manuel, que havia subido recentemente ao trono, confirmava-o 

no exercício do cargo; e pela carta respectiva [...] ficamos sabendo que também D. 

João II já ratificara a nomeação paterna (CORTESÃO, 1967, p. 55). 
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Vasco Fernandes não nomeara seu filho para seu sucessor, porém, o rei português D. 

Afonso V o nomeia para tal cargo, tendo como principal motivo os serviços que, 

provavelmente, Caminha prestara na batalha do Toro (1476). Assim, segundo o raciocínio de 

Cortesão, nota-se que o escrivão da frota cabralina já estava habituado a ser indicado para 

assuntos relacionados à corte e do interesse do rei, estando entre os mais ilustres súditos 

portuenses à coroa portuguesa. Chega-se assim à conclusão de que participava e opinava nas 

sessões da Câmara, tanto que em 1497 foi eleito ao lado de João Sanches, Lopo Rebelo, João 

de Oliveira, João Carneiro, João Martins Ferreira, Juzarte Lobo e João Rodrigues, redator da 

Câmara (CORTESÃO, 1967).  

Historiadores como Sousa Viterbo, Capistrano de Abreu, Magalhães Basto e o próprio 

Jaime Cortesão, valeram-se dessas informações para ratificarem que a Carta para El- Rei de 

1500 fora de fato escrita por Pero Vaz de Caminha. A autenticidade baseia-se nas várias 

assinaturas em atas da Câmara, que datam do final do século XV, que são compatíveis com 

aquela que temos no final da redação da carta, na assinatura do manuscrito. Dessa forma, o 

caráter oficial do documento quinhentista é inegável, e só comprovado por critérios filológicos 

de análise. 

Realizando pesquisa em áreas interdisciplinares, Jaime Cortesão utilizou técnicas 

náuticas e topográficas para comprovar o lugar e a data em que a frota de Cabral aportou em 

solo brasileiro. No capítulo V, intitulado A terra e o homem novo, Cortesão demonstra como 

sua pesquisa geográfica auxiliaria na interpretação do documento quinhentista, analisando 

elementos que comprovem o locus em que a esquadra aportou. Para tal empreitada segue a 

descrição, inicialmente, de João Capistrano de Abreu, que determina que a localidade é próxima 

à Baía Cabrália. Ainda seguindo esse raciocínio, para legitimar as palavras de Abreu, utiliza, 

em seu texto, referências como Aires Casal, Mouchez e Salvador Pires, que já haviam analisado 

o tema.  

Não satisfeito com os argumentos utilizados pelos estudiosos e historiadores, 

supracitados, Cortesão empreende uma pesquisa em busca de qual teria sido a possível 

localidade em que teria aportado Pedro Álvares Cabral. Remete-se ao próprio Caminha que na 

carta dá “pistas”, como distâncias, sobre o lugar em que aportara em 1500: 

  

E, velejando nós pela costa, acharam os ditos navios pequenos, obra de dez léguas do 

sítio donde tínhamos levantado ferro, um recife com um porto dentro, muito bom e 

muito seguro, com uma mui larga entrada. E meteram-se dentro e amainaram. As naus 

arribaram sobre eles; e um pouco antes do sol-posto amainaram também, obra de uma 

légua do recife, e ancoraram em onze braças (CORTESÃO, 1967, p. 225). 
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Cortesão envereda pelos ilhéus e pelas costas que Caminha vai descrevendo e, 

consequentemente, vai guiando o leitor na sua investigação.  Encontra, na Carta da Marinha 

do Brasil, mais indícios que comprovem que os primeiros europeus que aqui estiveram pisaram 

no ilhéu de Porto Seguro e na Coroa Vermelha. Em uma de suas notas afirma: “Conhecido o 

lunário de 1500 e o estabelecimento do porto na enseada da Coroa Vermelha, poder-se-ia 

calcular aproximadamente a hora e a força da baixa-mar, em 25 e 26 de Abril de 1500, [...]” 

(CORTESÃO, 1967, p. 109). 

E continua: 

 

Ora, a 28 de Abril de 1500, foi lua nova: por consequência, a 26, estava-se a ante-

véspera da baixa-mar extrema das águas-vivas e, como, segundo a Carta da Marinha 

Brasileira, o estabelecimento do porto em Santa Cruz é de 3h. e 44m., podemos 

calcular grosso modo que a baixa-mar, na noite de 25, seria cerca de 19h. e meia e na 

manhã do dia seguinte, cerca das 8h horas (CORTESÃO, 1967, p. 225). 

 

Com isso, o polígrafo português faz uso da datação, critério de pesquisa filológica, 

histórica e geográfica, em sua interpretação do documento, para comprovar a época que a carta 

foi escrita, com precisão. Dessa maneira, o leitor passaria a ter uma maior compreensão do seu 

conteúdo e de seus aspectos históricos e culturais. Ao mesmo tempo, comprova o valor de 

verdade no discurso do escrivão portuense do século XVI.   

O item seguinte, circunstâncias, tomando a definição de Bassetto (2013, p.53), diz 

respeito a “situar um documento em seu contexto histórico, cultural, social e político [...]” com 

o intuito de tornar as informações contidas no texto passível de uma melhor compreensão; assim 

como “esclarecer tópicos e alusões”. Para tal efetuação saber o local em que o documento foi 

escrito ou o local onde viveu o autor, são medidas elementares para o desenvolvimento do 

trabalho filológico.  

Acerca do local em que a Carta foi escrita já fizemos uma sucinta análise no tópico da 

datação e sobre a localidade do autor já foi esclarecido que Caminha é portuense. Isto posto, 

passamos para o contexto de produção, que aqui nos interessa, a sociedade portuguesa do final 

do século XV.  

Com a expansão marítima na África, no início do século XV, mais especificamente a 

partir da conquista de Ceuta em 1415, Portugal começa seu projeto de expandir seu território 

para além da Europa, tendo, à época, por rei D. João I, Mestre de Avis, cujo reinado perdurou 

de 1385 a 1433, e no comando das navegações D. Henrique, juntamente com seus irmãos. Em 

especial, se destaca a política africana de D. Afonso V, cujo longo reinado perdurou de 1438 a 

1481, que firmou a presença portuguesa nas práticas náuticas, firmando sua identidade como 
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potência naval. Dessa forma, há a manutenção em seu reinado dos mesmos propósitos de seus 

antecessores: a expansão ultramarina.  

Na segunda metade do século XV, na Europa continental, destaca-se o reinado de D. 

João II, que reinou de 1481 a 1495, em Portugal. A expansão ultramarina, em sua época 

apresentava uma nova proposta: chegar às Índias, contornando a África. Sob seu comando, com 

transformações políticas em Portugal, ocorrem acontecimentos históricos relevantes para a 

expansão ultramarina, que culminaria na descoberta da rota às Américas e ao Brasil. 

Destacamos dois desses acontecimentos: a descoberta das Américas (1492) e o Tratado de 

Tordesilhas (1494). A sucessão do “Príncipe perfeito”, sua alcunha, se deu de forma 

conturbada, pois sem herdeiros diretos, abdica em favor de seu primo e cunhado, D. Manuel.  

É durante o reinado de D. Manuel I, entre 1495 e 1521, que, finalmente, a tão esperada 

descoberta do caminho marítimo para as Índias ocorre em 1498, sob o comando de Vasco da 

Gama. Com a intensão de conquistar mais territórios, a favor da cristandade, D. Manuel 

convoca uma nova expedição às Índias em 1500, agora sob o comando de Pedro Álvares Cabral. 

O próprio Vasco da Gama indicara o caminho que aquele deveria seguir, para apoderar-se da 

rota, tendo em vista que a Espanha já iniciava também sua marcha expansionista. A competição 

entre os reinos incentivou a autorização do rei para o empreendimento da navegação, o que 

descreve Cortesão:  

 

Os que sumariamente ajuízam da política de D. Manuel, ou dalguns dos monarcas que 

lhe sucederam, por certos silêncios ou carência de escritos, esquecem que o monarca 

àquela data [1500] tinha o maior interesse em lançar poeira nos olhos da Espanha para 

assim protelar, como protelou, o conflito das soberanias do novo mundo 

(CORTESÃO, 1967, p. 34-35). 

 

Ainda sobre o contexto das navegações no continente Africano, como projeto de 

construção de um império ultramarino, podemos entender a fala de Caminha acerca da 

descrição etnográfica do novo povo encontrado nas Américas: “A feição deles é serem pardos, 

maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos”19. Essa descrição se 

configura como um contraste às ideias etnográficas que ele, como outros cidadãos do Porto, já 

tinha conhecimento acerca das populações da África, ou por terem testemunhado ou, 

simplesmente, por terem ouvido falar das diferenças étnicas entre as populações dos três 

continentes: Europa, África e América, marcadas tanto no texto de Caminha quanto de Cortesão 

                                                 
19 Cf. CORTESÃO, 1967, p. 226. 
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que segue o mesmo padrão de registro identitário. Nesse contexto, podemos compreender a fala 

de Jaime Cortesão: 

 

A primeira frase da descrição etnográfica dos dois mancebos, que, no dia 24, foram 

trazidos à presença de Cabral, contém desde logo alguns elementos de comparação 

com o negro. [...]. Aqui o contraste na cor, na forma do rosto e, principalmente, do 

nariz, é com o negro de maçãs salientes, beiços grossos e proeminentes e sobretudo 

do nariz, largo e chato (CORTESÃO, 1967, p. 119). 

   

Ainda na fase do trabalho que envolve a crítica histórico literária, encontramos no texto 

de Cortesão o item sorte. Ao longo do livro ele lista autores que estudaram a carta de Caminha 

fazendo cópias, como a realizada pelo escrivão Eusébio Manuel da Silva, na Torre do Tombo, 

em 1773; a impressão feita por padre Manuel Aires Casal, em 1817; o estudo feito por 

Capistrano de Abreu, que data de 1908, e a obra coletiva de 1932, feita pelo próprio Cortesão 

e Carlos Malheiro Dias – historiador português – editada por Carolina Michaëlis de 

Vasconcelos, assim como a versão em inglês, publicada em 1938 (coleção Hakluyt Society) por 

William Brooks Greenlee com o título The Voyage of Pedro Alvares de Cabral to Brazil and 

India20. Essas versões vão registrar variantes na leitura do manuscrito que, posteriormente, em 

1943 auxiliariam Jaime Cortesão a organizar a sua obra.  

O item seguinte, para continuarmos na ordem apresentada em Elementos de Filologia 

Românica: história externa das línguas românicas (BASSETTO, 2013), é a linguagem do 

texto. Esta é importante no trabalho do filólogo porque, consoante Bassetto (2013), distingue o 

autor de modo particular. É a partir da análise da linguagem que, o estudioso que se debruça 

sobre o texto, adquire ciência sobre as influências recebidas pelo autor, isto é, seu estilo.  

Cortesão apropriando-se dessa definição traz, no capítulo VII – A Carta de Pero Vaz de 

Caminha adaptação à linguagem atual, informações que dialogam como o capítulo anterior, 

intitulado Estudo Paleográfico e transcrição da carta. Comecemos pelo capítulo VI. Nesse 

capítulo, Cortesão busca explicar a importância de o leitor estar atento, por exemplo, ao tipo de 

letra, as abreviaturas escolhidas pelo escrivão, a quantidade de linhas que contém cada página 

do manuscrito, sua marginação e os espaçamentos entre as palavras. Dessa forma, em suas 

palavras:  

 

Estas considerações são indispensáveis para fundamentar o nosso critério na 

transcrição da Carta. E desde já convém assinalar que o correntio da letra de Caminha, 

a regularidade do alinhamento, a elegância de marginação, e, por forma geral, o tipo 

                                                 
20 Cf. CORTESÃO, 1967, cap. II. 
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acentuadamente processal da escrita denunciam, a nosso ver, hábitos profissionais de 

escrivaninha [...] (CORTESÃO, 1967, p. 135). 

 

Se ainda havia algum resquício de dúvidas sobre a profissão e a importância de Caminha 

na sociedade em questão, é através da linguagem do texto, que estas vão se dissolvendo. As 

referências na obra permitem ao filólogo reconstituir também o léxico do contexto social e 

histórico do autor, que escrevia uma carta endereçada ao rei, na alta corte de Portugal.   

Jaime Cortesão, enquanto filólogo, preocupado em manter a natureza fidedigna do 

documento, traz em seu livro um fac-símile, acompanhado da transcrição diplomática e uma 

adaptação à linguagem atual. Esta corresponde ao capítulo VII e traz informações como o 

cuidado que Cortesão teve em manter determinadas sequências na ortografia, explicadas no 

capítulo anterior a esse. O objetivo central era de ilustrar a língua portuguesa quinhentista, para 

que não se perdessem as características próprias de Caminha, seus traços estilísticos, não se 

afastando o documento de sua reconstituição (CORTESÃO, 1967). 

Essa preocupação na reconstituição demonstra o quanto o trabalho filológico presente 

em A carta de Pero Vaz de Caminha de 1943 é específico, se constituindo como um trabalho 

de análise e transcrição do manuscrito palavra por palavra. Tanto Caminha quanto sua Carta 

possuem valores culturais a serem analisados, sendo assim que o polígrafo português apresenta 

sua avaliação crítica, último item de crítica textual aqui por nos listado.  

Concluído seu trabalho filológico inicial, Jaime Cortesão nos fornece o Estudo 

paleográfico e a transcrição da Carta, que consta de trabalho minucioso, que corresponde à 

edição paleográfica e diplomática, com a transcrição do manuscrito, antes apresentado em fac-

-símile, a fim de salientar suas particularidades linguísticas e tornar o texto legível. Essa edição 

tem por intuito, dentre outros, identificar a redação primitiva e os vários tipos de pormenores 

caligráficos de Caminha, enquanto escrivão quinhentista, assim como os tipos de grafia, 

empregados no texto, e suas configurações.  

É esse o tema que encontramos logo no início do capítulo VI de A carta de Pêro Vaz de 

Caminha (1967). Cortesão começa a discorrer sobre a letra cursiva e a escrita encadeada21 que 

se encontram nas sete folhas de papel do manuscrito, tendo cada uma delas quatro páginas, 

totalizando: “vinte e sete de texto e uma de endereçamento” (CORTESÃO, 1967, p. 133). 

Cortesão analisa a média de linhas por laudas e a marginação, até chegar aos espaçamentos 

entre as palavras. Para um simples estudioso da Carta, esses elementos passam despercebidos, 

no entanto para o olhar refinado do filólogo português esses dados contribuem para a transcrição 

                                                 
21 Cf. CORTESÃO, 1967. 
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do documento e para a comprovação, mais uma vez, do ofício de Pero Vaz de Caminha. 

“Profissionalmente, Caminha era escrivão, o que até certo ponto equivale a dizer escritor” 

(CORTESÃO, 1967, p. 136). 

Ainda nesse capítulo, o autor expõe seu método de trabalho acerca da transcrição ipsis 

litteris, na qual conserva ao máximo as grafias originais, a pontuação e as abreviaturas, por 

exemplo, o que caracteriza uma edição diplomática. E justifica, dessa forma, seu critério de 

transcrição: “Ao pôr este rigoroso empenho na leitura, buscámos evitar o mais possível uma 

interpretação pessoal do texto paleográfico, para o deixar intacto à curiosidade e estudo dos 

filólogos” (CORTESÃO, 1967, p. 141).  

Sobre o método utilizado por Cortesão, se pode afirmar que a filologia e a crítica textual 

servem como elementos de validação do aspecto documental e oficial da Carta de Caminha, 

cuja comprovação histórica serve de contraponto a uma interpretação meramente literária do 

texto. Jaime Cortesão, considerado um polígrafo, comparou o texto de Caminha com outras 

fontes documentais, que datam dos fins do século XV, e também com documentos coevos ao 

autor. para demonstrar o alto valor documental, comprovado por aparato filológico na edição 

do documento. Dessa forma, a Carta de Caminha é revalidada, em sua releitura de 1943, como 

documento legítimo sobre o início das relações interculturais luso-brasileiras. Logo, a Carta 

registra a primeira tentativa de contato linguístico dos portugueses nas Américas também.  

No capítulo subsequente – A Carta de Pero Vaz de Caminha adaptação a linguagem 

atual –, Cortesão também expõe seu método próprio para traduzir o documento. Sem 

desmerecer antecessores, como a filóloga Carolina Michaëlis de Vasconcelos, mediadora entre 

a cultura alemã e portuguesa, cuja transcrição da Carta de Caminha fora publicada no segundo 

volume da História da colonização portuguesa do Brasil, e o historiador António Baião, autor 

de Os sete únicos documentos de 1500, Jaime Cortesão afirma que o leitor contemporâneo 

precisa estar diante de um texto que seja compreensível, sem, contudo, desfazer a qualidade 

estilística da escrita de Caminha. Em outras palavras: 

 

Conservar o mais possível a contextura e o ritmo da linguagem de Caminha [...] 

afigurou-se-nos não só o dever de probidade e bom gosto literário mas de piedade e 

respeito pela alma que a compôs.  

Em obediência a estes princípios, evitámos o mais possível imiscuir na versão 

palavras ou expressões contemporâneas, que destoassem da linguagem quinhentista; 

e conservámos muitos modismos arcaicos, alguns dos quais típicos na pena de 

Caminha (CORTESÃO, 1967, p. 214-215). 

 

Por fim, se demonstra a preocupação do filólogo e historiógrafo português, com a 

precisão de sua pesquisa, ao fornecer aos leitores, no final do seu livro, notas explicativas e 



55 
 

gerais. Essas notas contribuem para que os leitores não se sintam desorientados quanto aos 

aspectos culturais que circundam o escrivão portuense e sua carta, símbolo da identidade luso-

-brasileira quinhentista e agora reeditada no contexto do Estado Novo. O trabalho filológico 

realizado por Jaime Cortesão é considerado definitivo, em relação ao manuscrito quinhentista. 

Sua análise preza elementos que vão desde a estrutura até ao caráter documental, 

perpassando por atributos culturais e históricos da escrita de Caminha. Seu trabalho filológico 

não esgota os mais variados assuntos e temas, que têm como fonte o texto de Caminha, devido 

à complexidade que encontramos no mesmo, todavia, nos auxilia em desenvolver uma análise 

contemporânea a respeito do primeiro documento escrito em língua portuguesa nas Américas. 

Pode-se considerar como uma das principais fontes para a análise do contato linguístico no 

Brasil quinhentista, o que desenvolvemos na segunda parte do trabalho, com a análise interna 

da Carta.  

Nesse aspecto, nosso próximo passo é abordar a chegada da língua portuguesa em 

contextos ultramarinos, sobretudo, o Brasil, analisando, pelo viés da Ecolinguística as tentativas 

de contato linguístico. Em nosso trabalho historiográfico, essa etapa é a de adequação, segundo 

os pressupostos de Koerner (1996), em que o objeto é analisado por uma teoria contemporânea. 

Ademais, analisamos também a chegada do latim ao Brasil quinhentista, no contexto 

missionário franciscano, buscando demonstrar que o contato linguístico foi fundamental para a 

formação do império ultramarino português. Assim, a análise do registro dessa tentativa de 

contato linguístico, na navegação inicial de 1500, é uma forma de se compreender a expedição 

cabralina e o relato de Pero Vaz de Caminha. 
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3. O CONTATO LINGUÍSTICO NA AMÉRICA PORTUGUESA 

  

3.1. Contato linguístico: uma análise ecolinguística 

 

Para entrarmos em aspectos concernentes à língua portuguesa e sua importância para as 

navegações do final do século XV e início do século XVI, voltamos nosso olhar para o contato 

linguístico que ocorreu nos nove dias em que a frota portuguesa esteve aportada na costa 

brasileira. A expedição de Pedro Álvares Cabral às Índias, que se deteve na costa brasileira, foi 

registrada na Carta de Pero Vaz de Caminha. As primeiras tentativas de contato linguístico, 

nesse ecossistema linguístico formado durante nove dias na Ilha de Vera Cruz, foram 

registradas e nos dão ideia do processo pelo qual posteriormente a colônia viria a se constituir. 

Alguns personagens são fundamentais nesse processo de análise do contato linguístico: os 

navegadores Bartolomeu Dias e Nicolau Coelho, o língua Gaspar da Gama e o missionário 

franciscano Frei Henrique de Coimbra. Além desses, os dois degredados, abandonados na costa 

brasileira, um deles nomeado na Carta: Afonso Ribeiro, foram pioneiros no contato com os 

povos indígenas. 

A fim de analisarmos o contato linguístico, nesse ecossistema linguístico da Ilha de Vera 

Cruz, utilizamos a teoria pertencente à Ecolinguística, para nos auxiliar nessa parte do trabalho, 

pois acreditamos que essa abrange os aspectos necessários para esclarecermos pontos como, 

por exemplo, o contato linguístico sem fala ocorrido nas manifestações religiosas. 

Consideramos que, para abordarmos essa questão, é necessária uma breve elucidação sobre o 

que vem a ser a Ecolinguística, e qual será nossa abordagem referente a essa corrente 

linguística.  

A Linguística ainda é uma ciência que contém muitas formas de organização e de 

posicionamento, perante seu objeto de estudos, não só por suas ramificações (estruturalismo, 

gerativismo, sociolinguística, funcionalismo, sociocognitivismo entre outros), como também 

pelos objetivos aos quais se propõe estudar. Grosso modo, a Linguística, parafraseando 

Martelotta (2013), se debruça cientificamente sobre o estudo da linguagem que é qualquer 

processo de comunicação. Ao tomarmos tal definição levamos em consideração que nosso 

trabalho não está voltado para os estudos formalistas22, volta-se, porém, para um estudo que 

                                                 
22 Os estudos formalistas, a entender o Estruturalismo e o Gerativismo, em especial, voltam-se para as relações 

internas da língua. Essas correntes linguísticas excluem fatores externos e pregam o estudo imanente da língua. 

Em função disso, como veremos no decorrer do trabalho, não se configuram como dados essenciais a serem 

discutidos em nosso exposto, em que analisamos o documento da Carta de Caminha.   
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preza a interação entre os falantes. Demonstramos que essa interação humana pode ocorrer em 

qualquer lugar ou contexto social e histórico, mesmo não havendo a possibilidade de fala, dessa 

forma, optamos pela Ecolinguística. 

A Ecolinguística engloba não só a linguística como também a ecologia, isto é, o estudo 

das relações entre língua e meio ambiente (COUTO, 2007), fator fundamental para 

compreender o início de contato linguístico na América portuguesa quinhentista. A primeira 

ciência é definida como o estudo científico da linguagem humana; a segunda estuda as relações 

dos seres vivos entre si e com o mundo externo. Ambas contribuem para que apreendamos a 

que se tenciona esse tipo de abordagem interdisciplinar. 

Assim, como podemos afirmar que a Ecolinguística estuda as relações entre língua e 

meio ambiente, ao mesmo tempo permite compreender o meio ambiente como mediador entre 

culturas diferentes no contato linguístico, o que ocorre com os indígenas e os portugueses, como 

veremos mais adiante. Todavia, por ser uma área de conhecimento que envolve dimensões ou, 

como veremos em momento apropriado, ecossistemas, avaliamos ser basilar alguns 

esclarecimentos para uma maior compreensão dessa área de pesquisa.  

Iniciamos nossa análise buscando elucidar termos, conceitos, objetivos entre outros 

aspectos, que aqui julgamos significativos sobre a Ecolinguística e a Linguística Ecossistêmica, 

a saber: “A linguística ecossistêmica é uma variante da ecolinguística que, como o próprio 

nome já sugere, tem no ecossistema seu ponto de partida” (COUTO, COUTO; BORGES, 2015, 

p. 91, grifo dos autores). Couto ainda define que a Análise do Discurso Ecológica (ADE) se 

relaciona ao contexto da Linguística Ecossistêmica, porém, com uma visão mais crítica em 

relação a critérios sociais e históricos, por esse motivo, também é conhecida como a Linguística 

Ecossistêmica Crítica (LEC).  

A Ecolinguística é uma ciência recente no debate científico dos estudos de linguagem, 

pois só se inicia como disciplina no meio acadêmico a partir da década de 1990, com Fill (1993) 

e Makkai (1993). Voltada para estudar qualquer fenômeno linguístico, tendo como base a 

ecologia, a Ecolinguística não deve ser confundida com a sociolinguística, por exemplo. A 

Sociolinguística variacionista, a título de exemplo, está relacionada ao sistema, isto é, seus 

estudos demonstram que a língua é sistemática mesmo com aspectos do meio social inseridos 

em suas análises. A partir de uma visão ecolinguística, é possível afirmar que a Sociolinguística 

estaria vinculada ao ecossistema social, assim sendo, ela seria parte da Ecolinguística que se 

configura como um “arcabouço geral para se estudar todo e qualquer fenômeno relativo à 

linguagem” (COUTO, 2013, p. 282). 

Edward Sapir foi um dos primeiros a relacionar língua e meio ambiente. Para este autor: 
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“a língua sofre materialmente a influência do quadro ambiental em que se acham os seus 

falantes” (SAPIR, in: COUTO, 2016, p. 37). No entanto, a primeira definição só aparece com 

Haugen (1972). Einar Haugen utiliza os termos language ecology e ecology of language para 

definir a ecologia da linguagem como o “estudo das interações entre qualquer língua e seu meio 

ambiente” (HAUGEN, in: COUTO, 2016, p. 58). No mesmo texto de 1972, Haugen esclarece 

que o “meio ambiente” da língua é a sociedade que a utiliza. Logo, o meio ambiente não é fixo: 

ele é composto pelo povo, ele é uma comunidade de falantes, é um locus.  

Ainda sobre essa definição de Haugen, Couto (2015) chama a atenção para o fato de 

que as interações ocorrem não só no meio ambiente específico da língua, “língua e seu meio 

ambiente”, mas também ocorrem entre língua e qualquer ambiente. E complementa afirmando: 

“Como ecologicamente língua é interação, a maneira mais adequada de defini-la [a 

Ecolinguística] é dizendo que se trata das interações verbais que se dão no seio do ecossistema 

linguístico” (COUTO, 2015, p. 81). Com relação aos ecossistemas linguísticos, esses serão 

discutidos mais adiante.  

Ressaltamos que a ecologia é o “centro” dessa teoria e que os termos “linguística 

ecológica” e “ecologia linguística” possuem aspectos diferentes. Se falarmos em linguística 

ecológica, em que ecologia é adjetivo do substantivo linguística, estaremos nos referindo a uma 

ramificação da Linguística, tal como a Sociolinguística; mas ao colocarmos a linguística como 

adjetivo de ecologia inferimos a ideia de que aquela é uma ramificação desta. Em verdade, 

consoante Couto (2013, 2015, 2016), o que está no centro é a macroecologia. Afinal, o território 

precede à sua ocupação humano e serve como elemento e suporte para a interação entre os 

fazeres culturais. 

Em relação à Carta de Caminha, a Ilha de Vera Cruz não é uma mera paisagem do 

século XVI, mas elemento imprescindível para a interação entre indígenas e europeus naquele 

momento histórico. Desde os pontos de ancoragem de navios, próximos a atual Porto Seguro, 

a paisagem litorânea da atual Santa Cruz de Cabrália, em que a segunda missa ocorreu, podemos 

perceber que o meio ambiente foi elemento fundamental no contato linguístico estabelecido, 

para a formação desse ecossistema linguístico.   
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Fonte: Retirada de Couto (2013, 2015). 

 

Diante da exposição da imagem vemos que a Ecolinguística, assim como as outras 

ciências interdisciplinares, de matriz ecológica e social, como a Ecologia Filosófica, Ecologia 

Biológica, Sociologia Ambiental, Antropologia Ecológica, Psicologia Ambiental, fazem parte 

de um domínio mais amplo, a macroecologia, isto é, o estudo da interação entre o ser humano 

e o meio ambiente. Dado isso, não se deve pensar a Ecolinguística como sendo uma metáfora 

de ecologia apenas. O que há é uma correspondência ao se pensar como a ecologia é definida, 

uma analogia e interação entre os sistemas: linguístico e ecológico, como se um dependesse do 

outro no campo da Ecolinguística.  

Em relação ao contato linguístico na Carta de Caminha, devemos pensar que o meio 

ambiente e o território, o litoral da América portuguesa, a navegação transatlântica, com navios 

que partiram de Portugal, as ilhas em Porto Seguro, as aldeias indígenas tupis da costa, são tão 

importantes para o contato linguístico como os próprios sistemas linguísticos das línguas 

indígenas e europeias. Sem esse território de contato, chamado na Carta de Ilha de Vera Cruz, 

que viria a ser o Brasil, teria sido impossível a interação entre indígenas e europeus naquela 

situação específica.    

Para evidenciarmos melhor essa interação e o modelo teórico ecolinguístico: 
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Figura 4: Ecossistema linguístico 

 

Fonte: Nossa 

 

Se há um ecossistema na ecologia composto por organismos, habitat, interação; há 

também um ecossistema linguístico que parte da Ecolinguística: “O equivalente do ecossistema 

biológico no estudo dos fenômenos da linguagem é o ecossistema linguístico” (COUTO, 2015: 

92, grifo do autor). Assim passamos a entender porque a Linguística Ecossistêmica é uma 

variante da Ecolinguística: “é uma espécie de ecolinguística radical, no sentido de ir à raiz da 

ecologia, ou melhor, de partir da raiz da macroecologia” (Id., ibid., p. 88, grifo do autor). E, 

consequentemente, depreendemos que seus objetos de estudo são os ecossistemas linguísticos. 

 

Figura 5: Santa Cruz de Cabrália na Bahia, atualmente. 

 

Fonte: Coconut experience, 201823. 

                                                 
23 Disponível em: <https://www.coconutexperience.com.br/santa-cruz-cabralia/> Acesso em: novembro de 2018. 
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O ecossistema linguístico divide-se em três espectros: natural, social e mental. Por essa 

razão, nessa parte de nosso trabalho optamos por explicar de forma objetiva como cada um 

deles converge para o ecossistema integral da língua, pois posteriormente veremos como esses 

conceitos nos auxiliam na análise feita na Carta de Caminha.   

Não obstante, começamos por uma definição do que vem a ser ecossistema, para tal 

valemo-nos das palavras de Hildo Honório Couto, referência nesse campo no Brasil: 

 

O ecossistema é definido como sendo constituído pelas interrelações, ou interações, 

entre os organismos de uma determinada área e seu habitat, meio, meio ambiente, 

biótopo, entorno ou território, dependendo do ponto de vista e até das preferências do 

investigador. Essas interações podem se dar tanto entre os organismos vivos e o seu 

meio (interação organismo-mundo) quanto entre quaisquer dois organismos 

(interação organismo-organismo) (COUTO, 2016, p. 211-212). 

 

É a partir das interrelações que compreenderemos como cada um destes ecossistemas 

têm papel fundamental no entendimento desse modelo científico e como povo, território e 

língua desempenham uma função dentro de cada ecossistema de interações.  

 

 

                                

 

 

 

              ---------------  
                                          Fonte: Retirada de Couto (2015, 2016)24.  

 

 

Iniciemos pelo ecossistema natural da língua. Poderíamos nomeá-lo também como 

ecossistema real, porque temos uma língua (L) que é falada por um grupo de indivíduos (P) em 

um determinado ambiente/ território (T). Há uma totalidade entre estes três elementos, todavia 

sublinhamos o fato de que P e T são considerados o locus da interação; assim, deverão ser vistos 

como “entidades físicas, naturais” e L como “relações concretas” (COUTO, 2015, 2016). 

                                                 
24 A figura representa as relações entre Povo (P), Território (T) e Língua (L), presentes nos ecossistemas (natural, 

mental, social e fundacional). 

P 

L T 

Figura 6: Interações: Povo –Língua -Território 
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Quando o lugar deixa de ser o território e passa a ser o cérebro25, temos o ecossistema 

mental da língua. Nesse ecossistema, formado pelo povo e pelo território, há uma ligação, uma 

espécie de conexão, entre língua e território que é mediada pelo povo. No entanto, a atenção 

está voltada para a língua, que no cérebro de cada indivíduo se forma, se armazena e se processa 

(COUTO, 2016).  

Depois nos deparamos com o ecossistema social da língua. Diferentemente do que 

ocorre no ecossistema mental da língua, que a individualidade está presente através da mente 

de cada indivíduo, esse ecossistema preza a coletividade (a interação ocorre na coletividade). 

Aqui os organismos (= indivíduos) estão em uma totalidade de maneira que se organizam 

socialmente. Assim: “coletividade mais sociedade constituem o meio ambiente social da 

língua” (COUTO, 2015, p. 94, grifo do autor).  

A totalidade dos membros da comunidade se configura em coletividade, o locus é a 

sociedade. Concluindo: “[...] a língua como fenômeno social se relaciona com a sociedade [...] 

por intermédio da coletividade de indivíduos sociais [...] que a constituem” (Id., ibid., p. 96, 

grifo do autor). 

Esses três ecossistemas linguísticos não estão soltos e não são independentes. São, em 

verdade, interdependentes, pois convergem no quarto ecossistema, o ecossistema integral da 

língua (COUTO, 2015) - também chamado ecossistema fundacional ou fundamental. Em sua 

definição, deparamo-nos com uma informação importante que chama atenção para o fato de 

que povo (aquele que medeia língua e território) e território são vistos de “modo geral e 

abstrato”. Eles constituem o “mundo”, isto é, tem-se “povo em determinado território”, não 

“um povo em um território”.  

A partir dos conceitos até aqui apresentados vimos que língua pode ser um “conjunto de 

relações naturais”, um “aspecto mental”, uma “realidade social”. Couto (2015) nos previne que 

ao estudar a língua de maneira isolada (aspecto natural, mental ou social) o fazemos de maneira 

fragmentada. Assim, se registra, em suas palavras: 

 

[...], são parciais praticamente todos os modelos teóricos que têm sido propostos para 

estudar a língua. [...]. Alguns se restringem a questões filosóficas fundamentais. 

Outros consideram-na um fenômeno apenas mental. Outros, por fim, veem nela algo 

exclusivamente social. Na verdade, a língua é tudo isso. Ela é uma realidade 

biopsicossocial (COUTO, 2015, p. 98, grifo do autor). 

 

E acrescenta: 

                                                 
25 O cérebro aqui é entendido como lugar onde ocorrem as interações, onde a língua se forma, é armazenada e 

processada (cf. Couto 2016). 
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“Pelo contrário, ela [a língua] é vista como uma rede de interações (naturais, mentais, 

sociais). Enfim, a língua não tem por função a comunicação, ela é comunicação” (Id., ibid., p. 

98, grifo nosso). 

Através de tais elucidações percebe-se que a língua precisa ser estudada de forma 

holística e se faz necessário buscar um entendimento global, que vai além dos estudos que 

envolvam os fenômenos natural, mental e social. Perscrutar o saber integral ao se estudar a 

língua é uma tarefa árdua a qual se propõem os estudantes e adeptos da Ecolinguística e da 

Linguística Ecossistêmica. 

Em nosso trabalho foi dito que é preciso pensar nas interações. Em vista disso, não 

poderíamos passar para outro ponto sem antes esclarecermos que as interações podem ocorrer 

de duas maneiras: a primeira é chamada de significação ou referência, a interação ocorre entre 

povo e território; a segunda, aquela que ocorre entre povo e povo na qual existe uma relação 

entre os indivíduos, é intitulada de comunicação. Não podemos deixar de aclarar também o 

outro nome pelo qual conhecemos o ecossistema integral da língua, comunidade.  

A comunidade está dividida em comunidade de língua e comunidade de fala. Se 

pensarmos em países como Alemanha, Áustria, Suíça temos uma comunidade de língua alemã 

que a veem através de uma perspectiva que coloca em pauta a potencialidade das interações. 

Esse “bioma linguístico” vê a língua de maneira abstrata, porque nem sempre países que fazem 

parte de uma comunidade de língua falam realmente essa língua. Como por exemplo, o Timor 

Leste, que faz parte da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), porém não é 

utilizada como L1, por maioria da população26.  

A comunidade de fala, de uso concreto, se pauta em interações reais. Uma interação real 

ocorrera na Ilha de Vera Cruz, da América portuguesa quinhentista, durante os nove dias de 

estadia de Pedro Álvares Cabral no litoral brasileiro. De âmbito linguístico local está dividida 

em comunidade de fala mínima, que poderíamos sintetizar em “duas pessoas que interagem 

comunicativamente em um diálogo” e comunidade de fala máxima que coincide com a 

comunidade de língua (abarca um território: país, região, cidade, bairro). 

Evidenciados estes e outros pontos, passaremos para um assunto que vem sido estudado 

pela chamada Escola Ecolinguística de Brasília, nascida na Universidade de Brasília, que tem 

como principal defensor o professor Hildo Honório Couto. A Ecolinguística possui aparato 

                                                 
26 A Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), que mantém sítio eletrônico: https://www.cplp.org; 

(acesso em: dezembro de 2017), é responsável pela busca da formação de um bloco de cooperação entre os países 

lusófonos e debate essa questão atualmente. Acerca dessa questão, o linguista Carlos Alberto Faraco (2016) 

também é assertivo, como debate a questão do Timor, recentemente, no item 6 do capítulo II do livro História 

Sociopolítica da Língua Portuguesa.  
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teórico, que pode auxiliar na análise de documentos coloniais, pois o território é fator 

fundamental para a análise desses documentos iniciais.  

A Análise do Discurso Ecológica (doravante ADE) tem por nome alternativo 

Linguística Ecossistêmica Crítica (doravante LEC). Como o próprio nome sugere ela é a visão 

crítica da Linguística Ecossistêmica, conquanto tenha sua alusão na análise do discurso crítica. 

Fazemos uma pausa em nosso estudo sobre a Ecolinguística e voltemo-nos de maneira concisa 

para a Análise do discurso, campo teórico que auxilia a percepção do discurso de Pero Vaz de 

Caminha além da análise meramente documental e filológica. 

A análise do discurso (AD)27 tem seu início na década de 1960 (mais precisamente em 

1969), na França, com Michel Pêcheux. Ele propõe uma análise de discurso que vai contra o 

formalismo linguístico -  em vigência até então - no qual o objeto de estudo deixa de ser a frase 

e passa a ser o discurso. A análise do discurso francesa ou meramente AD, nascida no contexto 

dos anos 1960, possui dois tipos de intervenção: uma científica e outra política. Fruto de 

diferentes áreas (materialismo, filosofia, psicologia, sociologia entre outras) essa nova maneira 

de ver e estudar a linguagem traz à luz discussões sobre os mais diversos e novos (antigos 

também) conceitos, como por exemplo: ideologia, formação discursiva, sujeito social e 

historicidade.  

A Análise Crítica do Discurso (ACD) que tem como principal nome Norman 

Fairclough, surge na década de 1970 com uma proposta diferente da AD. Ela defende o caráter 

social do discurso e a participação ativa da linguagem como meio de ingerência na sociedade. 

Por isso: 

 

o princípio norteador da ACD sustenta-se na noção de que o discurso constitui e é 

constituído por práticas sociais, sobre as quais se podem revelar processos de 

manutenção e abuso de poder, por isso é função do analista crítico do discurso difundir 

a importância da linguagem na produção, na manutenção e na mudança das relações 

sociais de poder e aumentar a consciência de que a linguagem contribui para a 

dominação de uma pessoa sobre a outra, tendo em vista tal consciência como o 

primeiro passo para a emancipação (MELO, 2009: p. 9). 

 

Logo, não podemos (nem devemos) colocar em um mesmo “patamar” a ACD e a 

ADE/LEC. Pois a primeira vê a necessidade de se compreender o discurso como objeto cultural 

(FIORIN, 1990) que preza por uma determinada classe/ ordem social; já a segunda possui um 

comprometimento para com os ecossistemas que se relacionam e que estão presentes na 

                                                 
27 A Análise do Discurso possui grandes nomes além de Pêcheux. Jean Dubois, Louis Althusser, Dominique 

Maingueneau são importantes dentro desta corrente linguística. Em nosso país temos uma forte tradição da Escola 

Francesa de Análise do Discurso, no qual nomes como o de Eni Orlandi se sobressai. Mesmo não se configurando 

como tema central de nosso trabalho, dialogamos com a AD de origem francesa.  
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linguagem.  

Novamente trazemos à tona termos que poderão causar ambiguidade. A Análise do 

Discurso Ecológico28 refere-se à discursos ambientalistas; já a Análise do Discurso Ecológica 

(ADE) possui uma visão ecológica de mundo. Ou seja, prega o respeito para com as outras 

espécies (= pessoas de grupos étnicos, países e comunidades diferentes) (COUTO, 2015, 2016). 

Para compreender o ecossistema linguístico intercultural em que se insere a Carta de Caminha, 

como documento que registra o contato linguístico, interessa-nos a ADE/LEC. 

Se a ACD29 é aquela que se volta para as relações de poder e possui um 

comprometimento para com a sociedade, porém, está dirigida para os “problemas” tais como 

as desigualdades (de gênero, racial, politicossocial), a ADE vem como contraponto; porque sua 

visão está direcionada para o lado positivo, ela defende a vida. Aqui nos deparamos com a 

diferença que julgamos essencial entre a ACD e ADE/LEC, no posicionamento crítico do 

linguista. 

Esses foram motivos que nos fizeram destacar em nosso trabalho três fontes de estímulos 

para ADE/LEC, a começar pela visão ecológica de mundo, que se apresenta em como o mundo 

é visto. É preciso olhá-lo de modo diferente, de um ponto de vista ecológico. O próximo 

conceito é intitulado Análise do Discurso Positiva, para sua definição tomemos as palavras de 

Couto (2015, p.131): “Como se vê em Martim (2004), a ACD é ‘necessariamente negativa’. 

Por isso, ele sugere que se assuma uma atitude mais ‘positiva’, no seio de fazer do mundo um 

lugar melhor.” Aqui nos deparamos “sutilezas” sobre as ideologias políticas e as relações de 

poder que estão presentes na ACD.  A última fonte, aqui por nós assinalada, é a que preza por 

uma responsabilidade social, ou seja, a sociedade precisa resolver os problemas nos quais está 

envolta, para continuar (sobre)vivendo, a está dá-se o nome de ecologia social. 

Outros elementos muito particulares da ADE/LEC são suas dimensões, que na 

Linguística Ecossistêmica são conhecidas como ecossistemas linguísticos. Para relembrarmos, 

estes – natural, mental e social – ao se fundirem dão origem ao quarto ecossistema, o 

fundacional da língua. Não obstante, na ADE/LEC, Couto (2015) nos indica, além das três, 

chamadas por ele nesse ponto como dimensões, uma quarta nomenclatura, a dimensão 

espiritual, que veremos mais adiante na análise do relato das duas primeiras missas no Brasil, 

que registram a chegada do Latim eclesiástico, oficialmente, à América portuguesa. 

                                                 
28 Couto (2015, 2016) chama a atenção para a expressão “analysis of ecological discourse” utilizada por Michael 

Zukosky em um contexto que sobressaiam estudos de antropologia linguística, ecologia política e etnografia da 

tecnologia e da ciência. 
29 Análise do Discurso/ Análise do discurso crítica. 
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A partir de uma visão ecolinguística podemos inferir que se a língua não está, ou não é 

explicada, em uma dimensão natural, mental ou social, está em uma dimensão espiritual ou 

metafísica. Nesse aspecto, analisaremos a utilização litúrgica do Latim eclesiástico, na mística 

franciscana, para o contato linguístico que ocorre nas missas registradas na Carta de Caminha. 

Tal dimensão pode parecer, e talvez o seja, muito “abstrata”, mas é aspecto fundamental para 

compreender esse evento singular descrito na obra de Caminha. A ideia de uma dimensão 

espiritual, na análise ecolinguística, não é compartilhada por todos os teóricos da linguística 

ecossistêmica, por não ser um elemento quantificável, ao tratar de uma interação metafísica.  

Porém, esse elemento não pode ser descartado; pois, em muitas culturas a 

espiritualidade, como os de grupos que praticam o animismo, por exemplo, tem papel cultural 

significativo, o que é patente também no contexto das navegações portuguesas dos séculos XV 

e XVI, que possuíam vocação missionária, além da questão econômica e social. A visão de 

análise ecolinguística permite que a situação de interação linguística seja analisada além dos 

padrões racionais da comunicação humana, possibilitando a descrição de uma dimensão 

espiritual.  O investigador, mesmo que não compartilhe de nenhuma espiritualidade, em seu 

estudo científico, poderá levar em consideração tal fator, se as fontes assim o permitirem 

(COUTO, 2015).  

 

 

Figura 7: Pedra do Descobrimento em Porto Seguro/BA 

 

             Fonte: Arquitetura na estrada, 201830. 

                                                 
30 Disponível em: < http://www.arquiteturanaestrada.com.br/2015/12/19/porto-seguro/> Acesso em: novembro de 

2018. 
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 O efêmero ecossistema linguístico, a que Pero Vaz de Caminha chamou de Ilha de Vera 

Cruz, resultante do contato entre europeus e indígenas, na navegação transatlântica de Cabral 

ao Brasil, durou nove dias, de 22 de abril a 01 de maio de 1500, conforme o registro do escrivão 

portuense. Podemos analisar em diversos aspectos o contato linguístico desenvolvido e 

relatado, entretanto cumpre salientar que o ato simbólico central da narrativa de Caminha é a 

realização das duas missas no território recém-descoberto para a “cristandade”. Aqui, 

chamamos a atenção para o fato de que a dimensão espiritual possa ser pensada, em nossa 

análise, também como uma dimensão cultural, afinal práticas espirituais são também práticas 

culturais, com um relevo místico-religioso. A dimensão espiritual, em seu aspecto cultural, será 

fundamental para a nossa análise das primeiras missas celebradas na Terra de Vera Cruz e que 

são descritas na Carta de Pero Vaz Caminha, dentro do âmbito do contato linguístico. 

A Carta de Caminha é um importante documento histórico sobre a chegada dos 

portugueses à Terra de Vera Cruz, servindo como fonte consagrada para a historiografia até os 

dias atuais. Nela encontramos relatos minuciosos sobre a viagem da escolta de Cabral em 1500 

e um relato do território aqui encontrado. Nossa análise está pautada, como já dito, na primeira 

parte do trabalho, na obra filológica de Jaime Cortesão (1967), sobre a Carta. Cortesão foi um 

autor que se dedicou a esclarecer diversos pontos sobre esse primeiro documento – em Língua 

Portuguesa – escrito nas Américas. 

 O texto de Cortesão destaca alguns pontos como o contexto de produção da Carta, a 

expansão portuguesa, o autor da carta e as implicações do descobrimento, pontos que já foram 

debatidos anteriormente. Como notável documento textual, a Carta de Pero Vaz de Caminha 

nos propicia elementos para análise do início do processo de colonização da América 

portuguesa, pelo reino absolutista português quinhentista, e dados sobre as interações 

linguísticas, em perspectiva de contato intercultural entre indígenas e europeus. Esses fatores 

também contribuíram para nossa escolha do texto, a fim de analisar o contato linguístico, pois, 

o relato de Caminha mostra o início desse processo de interação entre falantes de português e 

povos indígenas no Brasil, além de ser o primeiro registro da língua latina, em terras brasileiras, 

na sua modalidade medieval eclesiástica, para uso litúrgico.  

Ressaltamos que o contato de línguas, frequentemente mencionado pelos ecolinguistas, 

também faz parte dos estudos de Haugen, que se debruça sobre esse tema a partir de uma visão 

ecológica, quando apresenta seu conceito de language ecology e ecology of language 

(SAVEDRA, GAIO, NETO, 2015). Outro nome que impulsiona a aproximação entre ecologia 

linguística e o contato de línguas é o de William F. Mackey, que defende que o contato de 

línguas faz parte dos estudos da Ecolinguística (BASTARDAS, in: COUTO, 2016). 
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Como foi abordado no início do capítulo, a ecologia da língua como interação entre 

língua e qualquer ambiente, dialoga com os conceitos de contato de língua que, para Thomason 

(2001), é quando se utiliza mais de um idioma em um mesmo ambiente simultaneamente. E 

para Weinreich (1953), se dá nos indivíduos (na mente do falante). Como veremos nos 

fragmentos por nós escolhidos não são as línguas que entram em contato, mas sim seus falantes, 

logo o contato se dá entre os povos, sendo o território elemento de mediação.  

Sabido isso, é importante mostrarmos a utilização dos conceitos de uma dada teoria em 

seu contexto de análise, o texto, em nosso caso, como afirma Fill: 

  

Algum trabalho teórico tem sido conduzido, mas falta a sua aplicação. Primeiramente, 

falta mostrar como uma abordagem ‘holística’ para a linguagem pode ser conseguida 

e quais métodos podem ser empregados para mostrar a inter-relação entre língua, 

humanos e natureza (FILL, 2015, p. 9). 
 

Por isso, vejamos alguns fragmentos da Carta de Caminha, brevemente, para 

exemplificarmos melhor a ecolinguística e suas “variantes”, a entender Linguística 

Ecossistêmica e ADE/LEC. Esclarecemos, primeiramente, que os excertos da Carta de Pero 

Vaz de Caminha serão citados em português arcaico e numeração da folha, seguido da 

adaptação à linguagem atual, por Cortesão, e, por último, apresentamos nossas observações 

acerca de cada fragmento selecionado. 

Nos fragmentos abaixo, demonstramos que o contato linguístico inicial ocorreu sem 

fala, pelo relato de Caminha, o que levou à interação inicial de Nicolau Coelho e Bartolomeu 

Dias, dois navegantes integrantes da armada de Cabral, a partir da comunicação gestual. Nesses 

aspectos, os indígenas tupis da costa do Brasil, que travaram contato com os portugueses, 

segundo o relato de Caminha, reagem à comunicação gestual, iniciando um processo que 

duraria nove dias, desde 22 de abril de 1500. O intérprete oficial da esquadra portuguesa era 

Gaspar da Gama, cuja biografia e participação na empreitada do descobrimento do Brasil 

debateremos no próximo capítulo. 

Gaspar da Gama, de provável origem judaica, intérprete nas Índias e na África para 

Portugal, desde a navegação de Vasco da Gama, em 1498, se valia do hebraico, árabe e línguas 

semíticas para a comunicação no Oriente. Em contato com os povos indígenas nas Américas, 

não conseguiu estabelecer comunicação. Vejamos os relatos das tentativas iniciais. 
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Figura 8: Desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro em 1500, Oscar Pereira da Silva, 1900 

 

Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural, 201831. 

 
pardos  

todos nuus sem nhuũa cousa que lhes cobrisse suas 

vergonhas. traziam arcos nas maãs esuas see 

tas. vijnham todos rrijos perao batel e nicolaao co            (folha 1v.) 

elho lhes fez sinal que posesem os arcos. e eles os 

poseram. aly nom pode deles auer fala nẽ entẽ 

dimento que aproueitasse polo mar quebrar na 

costa. 

 

Eram pardos, todos nus, sem  

coisa alguma que lhes cobrisse suas  

vergonhas. Nas mãos traziam arcos  

com suas setas. Vinham todos rija-               (CORTESÃO, 1967, p. 224) 

mente sobre o batel; e Nicolau Coelho  

lhes fez sinal que pousassem os arcos.  

E eles os pousaram. 

Ali não pôde deles haver fala,  

Nem entendimento de proveito, por o  

mar quebrar na costa. 

 

A primeira ocorrência que destacamos é a interação. Essa ocorre entre povo – povo. 

Existe uma relação entre os indivíduos, que a ecolinguística como vimos, chama de 

comunicação. Nicolau Coelho criou as condições necessárias (ao pedir/ ao assinalar para que 

“pousassem os arcos”) para que seus interlocutores, os índios, interpretassem sua intenção. 

                                                 
31 Disponível em: < http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra6248/descoberta-do-brasil-desembarque-de-pedro-

alvares-cabral-em-porto-seguro-em-1500> Acesso em: novembro de 2018.  
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Sendo a comunicação uma ferramenta de interação, tendo por objetivo a transmissão de uma 

mensagem de um emissor para um receptor – mesmo que seja sem fala: “Ali não pôde deles 

haver fala, Nem entendimento de proveito, por o mar quebrar na costa” (CORTESÃO, 1967, p. 

224) – percebemos que seu objetivo foi alcançado mesmo não sendo proferida nenhuma 

palavra. A desculpa de Caminha de uma interferência do ruído do mar na comunicação é 

extremamente simbólica. O mar, como território, que separava ambos os povos, agora os unia 

pela navegação, mas a distância entre os sistemas linguísticos impediria a compreensão pela 

fala. 

Quando Nicolau Coelho, através do simples gesto de pedir que os indígenas baixassem 

suas armas com as mãos, se aproxima do litoral, estabelece o primeiro contato, em um circuito 

ininterrupto de acontecimentos de interação que duraria mais alguns dias. Gaspar da Gama não 

teria conseguido se comunicar. Dessa forma, o contato linguístico seguiria um protocolo de 

gestos e silêncios, alternados por poucas situações de fala. A troca de presentes simbólicos, os 

gestos contidos e a própria presença de um povo perante o outro, mesmo em silêncio, marcaram 

o início dessa interação. Nesse contexto, o silêncio poderia ter um valor de discurso. 

Tal informação nos atenta para o fato de que: “A ADE, por ser parte da linguística 

ecossistêmica, dá preferência ao próprio processo de produção de discursos” (COUTO, 2015, 

p. 139). Assim, compreende-se como a Ecolinguística analisa elementos que compõem a 

maneira como o discurso é produzido e como se volta para a língua pensando em sua totalidade, 

pensando a língua de maneira holística. Não é apenas a cadeia da fala o suficiente para analisar 

os primeiros discursos de contato linguístico. 

 Outro trecho que dialoga com essa questão da integração ocorre em: 

 

estauam 

na praya quando chegamos obra de lx ou 

lxx sem arcos e sem nada. / tamto que che 

gamos vieramse logo peranos sem se esqj 

uarem. / e depois acodiram mujtos que se                           (folha 9v.) 

riam bem jie todos sem arcos. / e mestura 

ramse todos tanto com nosco que nos aju 

dauam deles aacaretar lenha e meter nos 

batees e lujtauam cõ os nosos e tomauam 

mujto prazer. 

 

Estavam na praia, quando chega- 

mos, obra de sessenta ou setenta sem  

arcos e sem nada. Tanto que chega 

mos, vieram logo para nós, sem se es- 

quivarem. Depois acudiram muitos,                             (CORTESÃO, 1967, p. 245)   
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que seriam bem duzentos, todos sem  

arcos; e misturaram-se todos tanto  

connosco que alguns nos ajudavam a  

acarretar lenha e a meter nos batéis.  

E lutavam com os nossos e tomavam  

muito prazer.   

 

Neste trecho, destaca-se a “praia” como locus, território ocupado por indivíduos (índios 

e portugueses). Estes encontram-se em uma totalidade social e os índios ao se “misturarem”, ao 

“ajudarem” os portugueses afirmam essa totalidade, que se configura como “um conjunto de 

indivíduos organizados socialmente” (COUTO, 2015, p. 93). Essas interações, povo-povo 

(comunicação) e povo-território (significação) – aqui surgem as duas interações – apontam para 

a importância do território, em que se conforma a sociedade, na composição do ecossistema 

linguístico.  

Os indígenas auxiliam os portugueses a carregar lenha para os batéis. Mesmo sem uma 

palavra, a interação se dava pelo contato físico, na execução do trabalho. Essa cena se repetiria 

inúmeras vezes no século XVI na extração de pau-brasil, e no escambo nas primeiras feitorias 

estabelecidas. Sem a necessidade de se comunicar pela fala, essa comunidade linguística 

incipiente se comunicava e executava em conjunto tarefas já com valor econômico para o início 

da colônia. 

Atentamos também para o fato de que povo mais território formam o meio ambiente 

social da língua. Outro aspecto relevante diz respeito ao fato de que há, indiscutivelmente, um 

contato entre a língua dos nativos da Terra de Santa Cruz e os portugueses: 

 

era 

ja aconuersaçam deles com nosco tanta 

que casy nos toruauam ao que aviamos               (folha 9v.) 

defazer./ 

 

Era já a conversação deles conosco 

tanta, que quase nos estorvavam no                    (CORTESÃO, 1967, p. 246)   

que havíamos de fazer 

 

Note-se nesse excerto que os indígenas falavam entre si, não havendo uma interação 

entre os grupos, senão pelo gesto. Dessa forma, isso corrobora que o contato face a face é 

fundamental para a compreensão intercultural de povos que não possuem uma língua em 

comum: “Language contact most often involves face-to-face interactions among groups of 

speakers, at least some of whom speak more than one language in a particular geographical 
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locality”32 (THOMASON, 2009, p. 3), o que legitima o que foi dito sobre a importância do 

território e da totalidade social, nesse ecossistema linguístico descrito na Carta de Pero Vaz de 

Caminha. 

Além de os indígenas compartilharem refeições, visitarem os navios, chegando a dormir 

neles, além de terem degredados portugueses visitado as aldeias indígenas, entre outras 

situações de interação, há o contato linguístico feito pela música e pela dança em diversos 

momentos. Um gaiteiro toca gaita e dança o “salto real” na presença dos indígenas, o que os 

leva à situação de riso, segundo o cronista: 

  

pasouse emtam aalem do rrio   

diego dijz alx.e  que foy de sacauem que he home(m)   

gracioso edeprazer elevou comsigo huu[m] ga   

yteiro noso cõ sua gaita e meteose cõ eles   

adançar tomandoos pelas maãos e eles folga   

uam e rriam e amdauam cõ ele muy bem     (folha 7v.) 

ao soõ dagaita. despois de dançarem fezlhe   

aly amdando no chaão mujtas voltas lige   

iras e salto rreal deque se eles espantauam   

e rriam e folgauã mujto. e com quanto os   

cõ aquilo muito segurou e afaagou.   

 

Passou-se então além do rio, 

Diogo Dias, almoxarife que foi de Sacavém, que é homem 

gracioso e de prazer; e levou consigo 

um gaiteiro nosso com sua gaita.  

E meteu-se com ele a dançar, toman- 

do-os pelas mãos; e eles folgavam e   (CORTESÃO, 1967, p. 240) 

riam, e andavam com ele muito bem 

ao som da gaita. Depois de dançarem, 

fez-lhes ali, andando no chão, muitas 

voltas ligeiras e salto real, de que eles 

se espantavam e riam e folgavam  

muito. 

 

A precariedade da comunicação, sem ao menos o estabelecimento de um pidgin, ou 

língua de contato, inicialmente, permitira apenas a interação gestual, musical, a troca de 

mercadorias e a partilha de refeições, entre indígenas e portugueses. O contato linguístico se 

estabeleceu sem fala nesse ecossistema linguístico inicial que Caminha descreve como a Ilha 

de Vera Cruz. A relação intercultural dos povos, com o território comum, permite o 

estabelecimento desse contato inicial, que se dá na interação com a terra, desde a coleta de 

                                                 
32 “O contato linguístico muito frequentemente envolve interações face a face entre grupos de falantes, ao menos 

alguns desses falantes falam mais do que uma língua em uma localidade geográfica particular” (Tradução nossa). 
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madeira até a partilha de refeições.  

Os pontos teóricos, por nós aqui levantados, sobre a Ecolinguística e sua variante, a 

Linguística Ecossistêmica, demonstram que a fala não necessita necessariamente ser ponto 

substancial para uma análise do contato linguístico. Em seu contexto de desenvolvimento de 

análise, a Linguística Ecossistêmica Crítica, ora chamada Análise do Discurso Ecológica, 

evidencia a complexidade das interações humanas, que se desenvolvem com o suporte 

territorial e em muitas vezes em função desse mesmo território. Os conceitos e definições da 

ADE/LEC servem para a descrição do contato linguístico inicial narrado por Pero Vaz de 

Caminha em sua Carta sobre o “descobrimento” do Brasil, e mais adiante analisamos, por esses 

pressupostos, a descrição das duas missas no Brasil, situação central da narrativa de Caminha. 

 Ao esclarecermos que a ecologia da linguagem não é a linguagem da ecologia 

expusemos elementos que se configuram como precedentes para o entendimento dessa 

disciplina. A correlação entre os sistemas ecológico – organismo/habitat/interação – e 

linguístico – povo/território/língua –, facilitou a percepção dos ecossistemas natural, mental e 

social da língua. No próximo capítulo, analisaremos a presença do intérprete Gaspar da Gama, 

o “língua” quinhentista, na esquadra de Cabral, e mais adiante a narrativa das duas missas 

oficiadas por Frei Henrique de Coimbra, com a construção da cruz, por portugueses e indígenas. 

 Ao analisar a Carta de Pero Vaz de Caminha, através da teoria ecolinguística, encetamos uma 

reflexão metalinguística sobre a disciplina, ao aferir que o seu modelo de análise preza pelo 

meio ambiente de interação, além da análise da linguagem (MÜHLHÄUSLER, in: COUTO, 

2016). Assim, a Ecolinguística permite uma análise da língua de maneira holística, o que auxilia 

a compreender o documento de 1500, no que concerne à comunicação intercultural. No próximo 

capítulo, analisaremos a biografia e o trabalho do língua Gaspar da Gama no século XVI, a fim 

de evidenciar como se dava institucionalmente esse processo de contato linguístico nas 

navegações, que consolidaram o império ultramarino português, demonstrando como as 

Américas diferiam do processo empregado na África e na Ásia.   
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4. GASPAR DA GAMA: UM LÍNGUA DO SÉCULO XVI 

 

Após descrevermos e analisarmos como se deu o contato linguístico entre portugueses 

e indígenas em 1500, a partir de relatos da Carta de Caminha, no ecossistema linguístico de 

contato, nomeado pelo escrivão de Ilha de Vera Cruz, debateremos o processo oficial de contato 

linguístico da armada portuguesa, através de intérpretes, chamados à época de línguas. O 

império ultramarino português tinha uma vasta extensão, atingindo a costa da África, a Ásia e 

as Américas, tendo surgido da conquista de Ceuta, em 1415, e terminado com a União Ibérica 

em 1580. A descoberta do Brasil em 1500 marca o apogeu de Portugal em sua marcha 

expansionista pelos mares. 

Com a instituição do Padroado português, acordo entre a Santa Sé e o reino de Portugal, 

a expansão ultramarina portuguesa se tornava também uma política missionária para a 

conversão de povos, na fundação de colônias e o estabelecimento de um comércio global na 

época do Renascimento. Esse fundo cultural nas navegações e na política missionária influiria 

no modus operandi das viagens e na interação entre povos. Nesse contexto, os línguas 

participam do processo intercultural de estabelecimento de um contato linguístico, sendo o mais 

conhecido deles, Gaspar da Gama, que integrou a frota de Cabral. Para alguns, Gaspar da Gama 

é considerado o primeiro judeu a pisar em solo brasileiro e a sua biografia marca o 

multiculturalismo da época das navegações. 

Partindo dessas questões culturais, destacamos a importância e o papel dos línguas na 

expansão e manutenção do império multicultural ultramarino português. Ao analisar as tarefas 

executadas por estes “profissionais linguísticos”, o nome que aparece em destaque é o de 

Gaspar da Gama, por ter participado ativamente de momentos cruciais nas navegações 

portuguesas. Por isso, nesse capítulo debateremos e analisaremos alguns relatos acerca desse 

personagem, que teria a missão de comunicar-se com os indígenas no Brasil, mas, devido às 

profundas diferenças linguísticas, não conseguiu estabelecer o contato linguístico pela fala. Ao 

fim do capítulo, mostraremos as diferenças que possam existir entre o língua dos séculos XV e 

XVI e o intérprete atual. 

Existem várias versões e biografias, acerca da vida de Gaspar da Gama, o primeiro judeu 

a pisar em terras brasileiras. Sua alcunha na Índia era Xabandar do Sabaio de Goa (SILVÉRIO, 

2000, p. 226-228), relativo ao cargo que ocupava como chefe do porto entre os indianos. É 

assim que é conhecido em seu primeiro encontro com Vasco da Gama, na sua chegada à Índia. 

Dessa forma, essa figura inusitada começa a aparecer nas crônicas portuguesas, sendo descrito 
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como um língua que atua da época da primeira viagem à Índia até integrar a esquadra de Pedro 

Álvares Cabral, em 1500. 

 

 

Figura 9: Theatrum Orbis Terrarum, Abraham Ortelius, 1570 

 

Fonte: Gallerix, 201833. 

 

Sabe-se que quando o capitão-mor, Vasco da Gama, regressa da Índia, em 1499, o rei 

D. Manuel I envia uma carta a D. Jorge da Costa – Cardeal Protetor de Lisboa na Cúria Romana 

(LIPINER, 1987, p. 79). Sem citar o nome do Xabandar, o rei destaca não só suas habilidades 

linguísticas, mas também habilidades que seriam aproveitadas em seu projeto de expansão 

marítima: 

 

E sobretudo [trouxeram os homens da Gama] um outro que era judeu e já agora cristão 

tornado, homem de grande discrição e engenho, nascido em Alexandria, grande 

mercador e lapidário, o qual havia 30 anos que tratava na Índia e sabe assim 

esmiuçadamente toda e quanto nela há, e assim todas as terras da cerca e cousas delas 

desde Alexandria para lá, e da Índia para o sertão e Tartária até o mar maior, que bem 

se mostra achar-se aquela terra por grande mistério de nosso Senhor, para seu santo 

serviço e bem da cristandade, pois logo com isso ordenou de se nos trazer este homem, 

que a vemos acerca por tanto como todo al, porque sem ele vir estivera ainda muitos 

anos todo o achado por se saber tão cumprida e intrinsicamente como agora de nós é 

sabido, Deus seja louvado. Este homem sabe falar hebraico, caldeu, arábico e alemão, 

fala também italiano misturado com espanhol tão claro que se entende como um 

português, nem ele menos os nossos (LIPINER, 1987, p. 79-81). 

                                                 
33Disponível em: < https://en.gallerix.ru/album/Antique-Maps/pic/glrx-618065625> Acesso em: novembro de 

2018. 
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Gaspar da Gama valia-se do hebraico, do caldeu, do árabe, do alemão, do italiano e do 

espanhol para se comunicar como língua. Sua habilidade de comunicação o permitia inserir-se 

em comunidades linguísticas do norte da África e da Índia, principalmente pelo domínio de 

línguas semíticas, mas não o permitiu comunicar-se com os povos indígenas das Américas em 

1500. Não existem muitos relatos contemporâneos que citam o nome do judeu. Sabe-se, porém, 

que é com D. Vasco da Gama que a sociedade portuguesa conhece o Xabandar do Sabaio de 

Goa, que mais tarde se tornaria Gaspar da Gama, como veremos.  

De origem semítica “nascido provavelmente no leste da Europa. Deslocou-se para 

Jerusalém e Alexandria e chegou à Índia, tornando-se grande conhecedor dos mercados 

orientais” (FARACO, 2016, p. 68). Teve seus serviços utilizados pelo rei de Portugal, na 

expansão comercial do reino lusitano: 

 

Foi um dos mais destacados línguas do começo do século XVI: acompanhou a 

segunda frota da Carreira da Índia, comandada por Pedro Álvares Cabral em 1500 e, 

depois, voltou à Índia na segunda viagem de Vasco da Gama em 1502; e acompanhou 

ainda o vice-rei, Francisco de Almeida, em 1505 (FARACO, 2016, p. 68). 

 

Sua importância nas navegações e nas relações interculturais, não só linguísticas, como 

também administrativas, tanto sociais quanto econômicas, entre portugueses e os povos 

descobertos foi imprescindível, fato que o levou a ser “o língua nomeado mais vezes por João 

de Barros, aparecendo referências a ele entre 1499 e 1510 em sete momentos diferentes” 

(ROCHA, 2011, p. 79). Estas interações interculturais são fatos que condizem com o ofício de 

um língua, ou intérprete. Ofício este que era ora conquistado por recomendação: “sua 

competência tinha de ser reconhecida, ou na altura da nomeação, ou após terem prestado 

serviços semelhantes a outras pessoas, que os recomendariam” (ROCHA, 2011, p. 101); ora 

passado de geração para geração: “É conhecida a tentativa que Gaspar da Gama, língua do 

primeiro vice-rei da Índia, Francisco de Almeida, faz de passar a sua função ao filho Baltasar 

da Gama” (ROCHA, 2011, p. 116).  

Gaspar da Gama teve de converter-se ao cristianismo em Portugal, tornando-se assim 

cristão-novo. O converso tinha o conhecimento de diversas línguas e culturas, como citado, mas 

sua origem foi motivo de controvérsia, desde os primeiros cronistas. Assim, os pontos que serão 

levantados sobre seu trabalho como língua/intérprete na esquadra de Cabral serão analisados 

concomitantemente com os principais relatos de cronistas da época. As características 

pertencentes à sua função nas navegações e descobrimentos são elementos que se somam à sua 

história e identidade, Gaspar da Gama representa o multiculturalismo das navegações globais 

dos séculos XV e XVI. Desde seu encontro com Vasco da Gama, em Angediva, até sua 
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participação como conselheiro do vice-rei, é uma figura que retrata a identidade multicultural e 

cosmopolita da época do Renascimento. 

Apresentamos alguns relatos historiográficos de antigos cronistas sobre Gaspar da 

Gama, a fim de caracterizar seu trabalho como língua, consoante a pesquisa desenvolvida por 

Elias Lipiner (1987). Para nossa análise da identidade multicultural de Gaspar da Gama, 

selecionamos os cronistas Gaspar Correia, Fernão Lopes de Castanheda, João de Barros, 

Damião de Góis e D. Jerônimo Osório, que retratam a expansão marítima de Portugal nos 

séculos XV e XVI.   

Em Lipiner (1987), também são citados os nomes de Américo Vespúcio e Álvaro Velho, 

como cronistas que registraram as ações de Gaspar da Gama. Não nos deteremos nestes dois 

últimos nomes, porque o primeiro narra apenas os conhecimentos do Xabandar, não sua origem 

e o segundo tem seu relato semelhante ao de João de Barros e ao de Castanheda. A única 

diferença notável entre o relato de Álvaro Velho e os outros relatos, que serão elencados por 

nós, é que a confissão do judeu ocorre na volta da armada de Vasco da Gama para Portugal, 

não em Angediva, como veremos adiante, ao longo de nossa exposição.  

 

4.1. Relato de Gaspar Correia (1496-1563) 

 

Gaspar Correia percorreu, pessoalmente, lugares que são cenários das conquistas 

portuguesas. Sua narração conta que o judeu apareceu nas naus portuguesas quando estas 

estavam ancoradas na ilha de Angediva em 1498: 

  

[...] um dia de 1498, estando a armada de Vasco da Gama ancorada na ilha de 

Angediva, a doze léguas da cidade de Coa, um ‘homem velho, todo branco, grande de 

corpo e de grande barba’, aproximou-se em sua fustinha às naus portuguesas, e 

chegando a uma distância que o podiam ouvir, saudou-as com fala castelhana [..] 

(LIPINER, 1987, p. 83). 

 

O primeiro contato feito pelo “homem velho, todo branco, grande de corpo e de grande 

barba” se deu em castelhano, isso já começa a demonstrar o quanto o judeu era versado em 

outras línguas.  O judeu disse que estava há 40 anos preso em Angediva e que se sentia feliz 

em ver navios da Espanha que era sua terra.  

Vasco da Gama que já tinha sido advertido sobre possíveis emboscadas desconfia do 

hóspede e manda prendê-lo e açoitá-lo, a fim de descobrir suas verdadeiras intenções. Depois 

de apanhar ele confessa sua origem judaica, seu desterro de Granada e porque fora nomeado ao 

alto cargo de capitão-mor da armada do senhor de Goa (LIPINER, 1987, p. 84). Não tendo 
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como escapar dos portugueses, indica onde estão escondidos os navios que serviriam de ataque 

à armada de Portugal. Depois que destrói os navios, Vasco da Gama dá ordens para regressarem 

e poupa a vida do judeu levando-o consigo.  

Assim termina o relato de Gaspar Correia. Destacamos que o cronista foi: “[...] o único 

entre os historiadores quinhentistas que não silenciou propositadamente sobre a identidade 

judaica de seus personagens, [...]” (LIPINER, 1987, p. 88). 

 

4.2. Relato de Fernão Lopes de Castanheda (1500-1559) 

 

Assim como Correia, Castanheda esteve na Índia e conta que os portugueses viram um 

homem que aparentava ter uns 40 anos e vestido de “pano de algodão que lhe chegava até o 

artelho, na cabeça tinha uma touca enrolada em volta caprichosamente, à maneira de turbante 

mourisco, e um terçado na cinta” (1987, p. 89). O homem se apresentara como cristão que fora 

trazido à Índia, quando era criança. Por causa da presença dos mouros, participava da religião 

destes, contudo era na verdade cristão. Esse motivo o levou até as naus portuguesas, pois 

acreditava que se tratava de cristãos, gente da mesma fé que ele.  

Castanheda narra que depois que falou isso, o Xabandar pediu um queijo com a desculpa 

de que precisava levar a um companheiro, como um sinal de que estava tudo bem. 

Posteriormente a esse pedido, o irmão de Vasco da Gama, Paulo da Gama percebera o engodo: 

“informando-se entrementes da qualidade de seu hóspede com algumas pessoas da terra, que aí 

estavam, descobriu tratar-se de um capitão que estava preparando um ataque contra os 

portugueses” (LIPINER, 1987, p. 89). 

Preso e sob “tormento”, o judeu confessa ser espião do Samorim de Goa. Vasco da 

Gama, em seguida, parte para Portugal, por temor de ser atacado. É com Fernão Lopes de 

Castanheda que temos a narrativa do batismo e da adoção do nome de Gaspar da Gama pelo 

intérprete: 

  

se tornou depois cristão, e Vasco da Gama que foi seu padrinho, lhe pôs nome Gaspar 

à honra dum dos três Reis Magos, e deu-lhe o seu apelido de Gama, e depois se disse 

que este Gaspar da Gama era judeu por ser achar que fora casado com uma judia que 

morava em Cochim (LIPINER, 1987, p. 90). 

 

4.3. Relato de João de Barros (1496-1570) 
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João de Barros não esteve nos locais em que se passaram as conquistas portuguesas, 

mas seus relatos são significativos mesmo que encubram detalhes que passem pela maldade e 

tortura cometidas pelos portugueses contra Gaspar da Gama: 

  

João de Barros costumava salientar nas suas crônicas o lado épico das navegações 

portuguesas, e quiçá seus aspectos místicos. Colocava sempre em evidência a 

dignidade na atitude de seus biografados. Foi historiador de gabinete que nunca esteve 

na Índia, e nunca tinha visto o que descrevia, compensando, porém, essa falha com 

estilo prudente e aprimorado e com linguagem rica e precisa. Por escrúpulo 

humanista, evitava no relato dos episódios os pormenores de crueldade e vileza, 

contornando-os ou adoçando-os (LIPINER, 1987, p. 90).  

 

Com isso, sua versão sobre o encontro entre Vasco da Gama e aquele que viria a ser seu 

afilhado não conta com a parte da tortura. Outro diferencial em seu relato é a insinuação feita 

por Gaspar da Gama sobre “o aspecto messiânico ou missionário das façanhas dos navegantes 

portugueses” (LIPINER, 1987, p. 90). 

No início de sua fala, Barros, segundo Lipiner (1987), fala do Sabaio de Goa, que 

mantinha entre mercenários árabes, persas e turcos, alguns renegados do levante. O Samorim 

convoca um “alto funcionário de sua administração”: o judeu. Dessa forma sabe-se da 

participação que Gaspar da Gama exercera em Goa.  

Questionado sobre quem seria aquela gente, o Xabandar esclarece que eram 

portugueses e diz ao Sabaio que era interessante mantê-los a seu lado, pois eram “guerreiros 

leais”. Uma forma de dizer que serviriam aos interesses do Samorim. Nas palavras de Lipiner 

(1987, p. 91): “Respondeu-lhe o judeu que se chamavam portugueses, e, segundo sempre ouvira 

falar, eram guerreiros e leais ao senhor que serviam, pelo que convinha ao consultante atraí-los 

a seu serviço ‘porque com tais homens se podiam fazer grandes conquista’”. 

Por ordem do senhor de Goa, o judeu parte para estabelecer contato; sobe em uma colina 

e mostra uma cruz de pau. Artifício utilizado para impressionar os recém-chegados, que ele 

sabia que eram cristãos. Gaspar da Gama era perspicaz e sua estratégia “para captar os 

portugueses para o serviço do Sabaio passava por uma abordagem amigável, que lhe permitisse 

espiar o armamento e equipagem das naus” (SILVÉRIO, 2000, p. 229). 

O capitão da frota portuguesa fica comovido ao ver a cruz; no entanto, pede informações 

aos nativos daquela terra sobre o homem. Aconselhado pelos indígenas, Vasco da Gama diz 

que o judeu poderia entrar em suas naus, porém este percebe a intenção do capitão: 

 

O cativo pediu que o não mandasse castigar, dispondo-se a revelar toda a verdade 

acerca de sua missão, e a aderir mesmo à grandiosa empresa marítima portuguesa, 
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cujo aspecto missionário passou a salientar. Pois parecia-lhe – disse – que não era 

somente para salvar a alma dele que os portugueses apareceram na Índia, mas em 

benefício das milhares de almas dos gentios da região (LIPINER, 1987, 91; 94, grifo 

nosso).  

 

Isto está em consonância com o que foi dito sobre o caráter missionário português e com 

o que afirma Lipiner (1987, p. 81): “[...] a doutrina em voga naquele tempo [final do século 

XV] – entre os autores eclesiásticos principalmente – de que Deus dava proteção e assistência 

milagrosa aos portugueses, portadores de mandato divino para a obra mística de propagar a fé 

nos territórios do Ultramar.” 

O judeu exalta os portugueses nos mistérios da fé e narra a eles sua história:  

 

[...] no ano de Cristo de 1450, el-rei da Polônia mandara lançar um pregão por todo 

seu reino que quantos judeus nele houvesse dentro de 30 dias se fizessem cristão, ou 

se saíssem de seu reino; e, passado este termo de tempo, os que achassem fossem 

queimados. Donde se causou que a maior parte dos judeus se saíram fora do reino 

para diversas partes, e nessa saída foram seu pai e sua mãe, que eram moradores de 

uma cidade chamada Bosna [Posna]. Os quais vieram ter a Jerusalém, e daí se 

passaram à cidade Alexandria, onde ele nasceu (LIPINER, 1987, p. 94). 

 

 Não há relatos sobre o que se passou quando chegou criança à Índia, mas Gaspar da 

Gama diz que depois de adulto ofereceu seus conhecimentos ao Samorim e este o mandara até 

as naus portuguesas para persuadi-los, a fim de integrarem seu exército.  

 Utilizando artifícios que pregavam a fé e apelando para o lado cristão de Vasco da 

Gama, consegue a “piedade” do capitão-mor; promessas são feitas sobre uma nova vida em 

Portugal e depois desse episódio, retorna Vasco da Gama à sua terra.  

  

4.4. Relato de Damião Góis (1502-1574) 

 

 Seu relato se inicia em descrever como era a ilha de Angediva: “pequena, de muitos 

arvoredos, abundante de pescados do mar e mariscos, [...]. Situada junto de terra firme, onde 

Vasco da Gama mandou espalmar as naus” (LIPINER, 1987, p. 95). 

 Discorre sobre o criado do senhor de Goa e do próprio Sabaio. Sobre este diz que era 

“bom cavaleiro” e que “estimava muito os homens estrangeiros”34. Continua afirmando que 

como homem sábio, ele tinha por intento fazer amizade com os portugueses e para isso enviara 

um mensageiro. Nas palavras de Damião Góis o mensageiro “desviou-se” do recado e, assim, 

levantou suspeitas por parte de Vasco da Gama que o mandou prender.  

                                                 
34 Cf. LIPINER, 1987, p. 95. 
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 Preso, confessa que o senhor de Goa “o mandara para ver que gente havia nas naus e a 

ordem delas, para com este aviso as mandar cometer, e a eles se os pudesse tomar, ter por seus 

soldados” (LIPINER, 1987, p. 97). O mensageiro diz ao capitão português ser cristão e fala 

sobre sua fé em Jesus Cristo. Tudo isso acontece em uma variedade linguística proveniente da 

Itália. Esse aspecto é interessante na narrativa de Góis, porque não há nos relatos acima menção 

em qual língua fora feita a confissão do “ex-judeu”. Só encontramos, em Correia, alusão sobre 

a saudação que Gaspar fizera aos portugueses em castelhano35. Entretanto, Silvério (2000, p. 

228) afirma: “Os vários relatos deste encontro referem que o judeu falou com Vasco da Gama 

em castelhano ou em italiano”.   

Com o “tormento” confessa sua origem judaica natural da Polônia, da cidade de Posna36. 

A exposição de Góis termina como as outras, i.e., sabido as intenções do Samorim, Vasco da 

Gama parte para Portugal, levando consigo o judeu.  

  

4.5. Relato de D. Jerônimo Osório (1506-1580) 

 

 Chegamos, por fim, à última narrativa sobre o encontro entre Gaspar da Gama e o 

capitão-mor das naves portuguesas. A crônica De rebus Emmanuelis Regis, está escrita em 

língua latina. Por ser inspirada na obra de Damião Góis, não há novos detalhes sobre o encontro 

ocorrido em Angediva; e assim como este, Osório diz que a saudação inicial fora feita em língua 

italiana37: 

 

[...] do gesto deste homem, da formosura de sua frase italiana e do bom aviso com 

que correspondia a propósito a quanto lhe perguntavam, lhe inqueriu qual era a sua 

pátria, que ele disse ser a Itália; e que indo à Grécia com seus pais, o cativaram 

corsários na viagem, e de desastre em desastre viera a miséria tal que, perdidas as 

esperanças de revinda, lhe foi forçoso servir com o príncipe maometano (LIPINER, 

1987, p. 99, grifo nosso).  

 

Aspecto relevante, na exposição do cronista, é a informação que depois de batizado 

Gaspar da Gama serviu ao rei D. Manuel I em várias incumbências, além das navegações e o 

trabalho como língua e intérprete, o que debateremos em momento oportuno. Note-se que o 

contato linguístico era corrente nas navegações ao Oriente, o que os portugueses não 

conseguiriam reproduzir na Ilha de Vera Cruz em 1500. 

                                                 
35 Cf. LIPINER, 1987, p. 83. 
36 Damião Góis, era o único historiador que conhecia a terra ancestral de Gaspar da Gama (LIPINER, 1987, p. 95). 
37 Cf. LIPINER, 1987, p. 99. 
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Os relatos acima sobre o encontro entre Vasco da Gama e o língua possuem, como 

podemos constatar, pontos convergentes e divergentes. Cada cronista, a seu modo, nos 

apresenta o criado de confiança do Samorim de Goa que fora preso, açoitado e levado – à força 

– a Portugal. O judeu, depois de batizado, como cristão-novo, e tendo como padrinho aquele 

que em Angediva fora seu carrasco, passa não só a ter um novo nome, mas também uma nova 

vida. Gaspar da Gama ou Gaspar da Índia conquista uma posição de destaque na sociedade e 

na expansão ultramarina portuguesa e seu nome aparece em diversos relatos que datam no início 

do século XVI, como vimos. Sua participação como intérprete na viagem de descobrimento do 

Brasil é resultante de sua complexa inserção no comércio ultramarino português. 

 

4.6. A expedição de Pedro Álvares Cabral (1500-1501) 

 

Depois das boas notícias trazidas por Vasco da Gama, em sua busca pelo caminho das 

Índias em 1498, o rei de Portugal empenhado em seu projeto de conquistar os mais longínquos 

lugares e de estabelecer um comércio sólido e hegemônico na Índia, prepara uma nova 

expedição: “dessa vez sob o comando de Pedro Álvares Cabral, escolhido por D. Manoel para 

a transcendente missão” (LIPINER, 1987, p. 105). 

Gaspar da Gama participou ativamente dos preparativos da expedição de Cabral. 

Devido ao seu conhecimento sobre o comércio local e suas habilidades linguísticas, pois sabia 

falar hebraico, caldeu, arábico, alemão e italiano misturado com espanhol38, como supracitado, 

além das habilidades de navegação, D. Manuel I determina que o ex-cativo faça parte da 

expedição comandada por Cabral, não só como língua, mas também como conselheiro. Gaspar 

da Gama era um dos principais conhecedores do Oriente da corte portuguesa. A expedição de 

Cabral: 

 

Composta por 13 embarcações e cerca de 1.500 homens de armas e cavaleiros 

fidalgos, frades, vigários, capelães, físicos e cosmógrafos, a grande e imponente 

armada que ia sulcar o caminho marítimo recém-aberto por Vasco da Gama, partiu 

numa segunda-feira, 9 de março de 1500, tendo por objetivo principal a 

monopolização do comércio do Oriente (LIPINER, 1987, p. 106). 

 

No principal documento de 1500, que traz informações sobre esta expedição, a Carta 

de Pero Vaz de Caminha, não há referência direta ao nome de Gaspar da Gama, todavia, outros 

                                                 
38 Cf. LIPINER, 1987, p. 81; SILVÉRIO, 2000, p. 229. 
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textos posteriores a este, comprovam sua participação na frota cabralina. Nas palavras de 

Correia, que Elias Lipiner (1987, p. 106) reproduz, tem-se: 

 

El-rei entregou ao capitão-mor [Cabral] Gaspar da Gama, o judeu – [...] – porque sabia 

falar muitas línguas, a que el-rei deu alvará de livre e forro, e de sua comédia em terra 

dez cruzados cada mês, muito lhe encomendando que o servisse com Pedro Alvarez 

Cabral, porque se bom serviço lhe fizesse, lhe faria muita mercê; e porque sabia as 

cousas da Índia sempre bem aconselhasse ao capitão-mor o que fizesse, porque este 

judeu tinha dado a el-rei muita informação das cousas da Índia e mormente de Goa.  

 

 Não nos deteremos agora nos acontecimentos ocorridos nessa primeira parte da 

expedição, que é o descobrimento do Brasil, em que Pero Vaz de Caminha faz um relato 

detalhado em sua Carta, tema que já foi objeto de capítulos anteriores e ao qual retornaremos 

no capítulo seguinte para descrever, pelo viés ecolinguístico as primeiras missas no Brasil. 

Oficialmente, a esquadra de Cabral teria por objetivo chegar às Índias orientais, sendo a 

passagem pelas Américas, apenas um contratempo de nove dias, que o escrivão Pero Vaz de 

Caminha registra.  

Após a saída de Portugal, seguindo-se o “descobrimento” do Brasil, quando a esquadra 

se “apartou” do caminho original, Pedro Álvares Cabral retorna ao seu objetivo inicial: 

assegurar relações na Índia. A esquadra comandada por Cabral passa por Moçambique, Quíloa, 

Melinde e chega a Calecute, seu principal alvo. Em todas as estadias da frota portuguesa, Gaspar 

da Gama participara de maneira influente, seja quando se disfarça de mouro para avisar a Cabral 

sobre os planos do rei de Calecute39, seja quando aconselha o capitão sobre o reino de Cochim, 

depois do fracassado acordo entre Cabral e o Samorim de Calecute40. Mesmo sem a total 

confiança de seu capitão, o língua consegue convencê-lo a ir para Cochim e lá estabelecer 

relações comerciais. Só depois do sucesso alcançado nessa nova rota, Gaspar ganha a confiança 

de Cabral e mais “entusiasmo” por parte de D. Manuel I.  

 

4.7.  Gaspar da Gama na segunda armada do almirante D. Vasco da Gama (1502-1503)  

 

 Depois de incidentes com Pedro Álvares Cabral, o rei D. Manuel I, em 1502, envia 

novamente frotas para a Índia, entretanto, dessa vez, o comando da armada portuguesa estava 

com o “Almirante dos mares do Oriente”, isto é, com Vasco da Gama que recebera o título 

                                                 
39 Cf. LIPINER, 1987, p. 110 
40 Cf. LIPINER, 1987, p. 111. 
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antes da partida. E, novamente quem o acompanha é seu afilhado, Gaspar da Gama ou, como 

preferiam alguns, Gaspar da Índia41. 

 Não cabe em nosso relato descrever as ações comerciais de que estava encarregado 

Vasco da Gama. Por isso, elencamos, de forma objetiva, as principais atuações do língua Gaspar 

da Gama, nessa expedição, com a finalidade de ilustrar como ocorria o contato linguístico 

oficial na expansão ultramarina portuguesa: 

 

• Em Sófala, Gaspar da Gama estabeleceu um acordo de comércio e paz com o Xeque 

local42;  

• em Quíloa serviu de intermediário entre o Xeque e Vasco da Gama. O almirante 

português exigia do chefe de Quíloa o pagamento de tributo e vassalagem para com o 

rei de Portugal. Como o Xeque se negou, o capitão fez ameaças ao seu povo. Por medo, 

o Habrahem cedeu às pressões43;  

• nos mares, em ataques sofridos por corsários, ele aconselhava o Almirante nas decisões 

a serem tomadas;  

• em terra, nos tratados comerciais, intervinha sempre, sem nenhuma cerimônia.  

 

4.8. Gaspar da Gama na expedição de D. Francisco de Almeida, vice-rei (1505-1509) 

 

 Outro período importante na história das navegações portuguesas, tendo por rei D. 

Manuel I, no qual há menção e participação do converso Gaspar da Gama como língua, é a 

partida de D. Francisco de Almeida – como governador e vice-rei – para a Índia. Sobre essa 

época existem três cartas, escritas pelo próprio Gaspar da Gama, na qual são registrados relatos 

sobre seus serviços prestados a Almeida44. A dinâmica do vice-reinado na Índia diferia 

grandemente da dinâmica das operações marítimas nesse período nas Américas, apenas a título 

de contraste e de atuação dos línguas no contato linguístico oriental, apresentamos as 

informações a seguir, antes de retornarmos nossa análise da Carta de Pero Vaz de Caminha. 

Faremos uma listagem com suas principais atuações como língua, seguindo os relatos 

de Lipiner (1987): 

 

                                                 
41 Cf. ROCHA, 2011, p. 81. 
42 Cf. LIPINER, 1987, p. 146; SILVÉRIO, 2000, p. 238. 
43 Cf. LIPINER, 1987, p. 147-148. 
44 Cf. LIPINER, 1987, p. 160. 
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• Participou da cerimônia de posse do novo rei, Maomé Ancon, de Quíloa: 

  

E, acompanhado de muitos mouros que iam a pé, vestidos mui ricamente, foi levado 

por toda a cidade, e Gaspar ia adiante, dizendo por aravia aos mouros com alta voz: 

Este é o vosso rei, obedecei-lhe e beijai-lhe os pés. Este há de ser sempre leal a el-rei 

de Portugal nosso senhor (LIPINER, 1987, p. 164); 

 

• atuou como intérprete nas negociações de paz em Mombaça; 

• na sua ida a Melinde, consegue mantimentos para toda a frota;  

• ainda em 1505 chega a Angediva. Recordamos que foi na ilha que Gaspar da Gama 

tivera anos antes seu primeiro encontro com Vasco da Gama e fora feito refém. 

Assim como em Quíloa, por conselho do ex-judeu, D. Manuel I pedira ao vice-rei 

para que fosse construída uma fortaleza:  

 

D. Francisco de Almeida tinha por regimento construir quatro fortalezas antes de 

poder intitular-se vice-rei da Índia, [...], a de Angediva foi planeada por D. Manuel I 

por influência de Gaspar da Índia, que defendeu a sua importância estratégica [...]. 

Assim, depois de terminada a fortaleza em Angediva, D. Francisco de Almeida partiu 

para Cananor onde foi calorosamente recebido pelo rei (SILVÉRIO, 2000, p. 243). 

 

• em Cananor, Gaspar da Gama, negociou o preço da pimenta com os mercadores 

mouros que ali viviam. Negociou, com o rei, servos como mão-de-obra na 

construção de uma fortaleza. Também neste local tem notícias de seu filho e na 

primeira carta que envia ao rei de Portugal o menciona e assegura a D. Manuel que 

este o servirá de bom grado: 

 

E mais Senhor [...] louvado seja Deus para todo o sempre, neste porto [de Cananor] 

achei novas de meu filho, como chegou em este porto a cinco dias de fevereiro no ano 

de 1503, e logo entrou em nossa santa fé. [...]. Por isso beijo as mãos de Vossa Alteza 

que vos lembreis dele que é muito bom homem, e mancebo de boa condição para 

servir a Vossa Alteza em todas as cousas que Vossa Alteza mandar (LIPINER, 1987, 

p. 167); 

  

• a pedido de D. Francisco de Almeida, intervém em Cochim e consegue restaurar os 

acordos que visavam o fornecimento das especiarias45;  

                                                 
45 Cf. LIPINER, 1987, p. 167. 
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• trabalhou em registrar os portos da costa, fazendo mapas dos lugares em que 

Portugal mantinha relações comerciais: 

 

Há notícia de um livro-roteiro provido de mapas, composto pelo próprio Gaspar, e 

dedicado ao rei D. Manoel, contendo informações importantes acerca das terras do 

Oriente. Tal obra, em manuscrito, ao que parece, sob o título Relatio Gasparis judei 

indici, cuius itinerarii liber regi Portugallie mandatus est atque descriptus (LIPINER, 

1987, p. 169). 

 

 Gaspar da Gama, o converso das navegações portuguesas do início do século XVI, 

zelava pelos interesses da coroa nos negócios da Índia, por conta disso em sua segunda carta 

enviada na época ao rei D. Manuel I relata as irregularidades em “assuntos aduaneiros”. Nas 

atividades de contrabando, ele aponta os nomes dos envolvidos e se cerca de inimigos46. 

Temendo sofrer algum tipo de represália por parte destes, termina a sua segunda carta 

lembrando sua lealdade ao rei e dizendo: “porventura alguns homens digam mal de mim diante 

Vossa Alteza, ou escrevam, saiba Vossa Alteza que eles falam por amor que não quero consentir 

seus furtos e suas maldades contra o serviço de Vossa Alteza” (LIPINER, 1987, p. 173). 

 O tom da terceira carta, nesse momento histórico, já é outro. Encontramos um Gaspar 

da Gama sem “poder” persuasivo sobre D. Manuel I. Aparecem questionamentos por parte do 

língua sobre as decisões do rei português, a saber: sobre a construção de uma nova fortaleza 

que, segundo o cristão-novo, seria em local inapropriado para o aproveitamento estratégico e 

comercial; e também indagações acerca da venda de mercadorias47.  

 Pode-se afirmar que: “Aparentemente, o teor das cartas parece indicar que Gaspar da 

Índia trazia por ofício e mandado régio fiscalizar o comportamento dos portugueses e 

estrangeiros ao serviço da Coroa nessas paragens” (SILVÉRIO, 2000, p. 247). Devido as 

questões políticas que se seguiram na Índia, a principal delas o conflito entre D. Francisco de 

Almeida e Afonso de Albuquerque, alguns outros fatores na vida da corte portuguesa 

contribuíram para o declínio do intérprete. Gaspar da Gama ficara ao lado do vice-rei que 

derrotado voltara para Lisboa deixando o ex-judeu na Índia48. Sem que tivesse quem o 

protegesse, em 1510, o língua escreve ao rei de Portugal pedindo permissão para retornar ao 

reino. 

Não se tem relatos sobre a resposta de D. Manuel I, o que se tem conhecimento é que: 

“Entre 1510 e 1516, tanto Gaspar como Baltazar [seu filho] terão contribuído com os seus 

                                                 
46 Cf. LIPINER, 1987, p. 170-171. 
47 Cf. SILVÉRIO, 2000, p. 175. 
48 Cf. SILVÉRIO, 2000, p. 249-251. 
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conhecimentos para o projecto do governador, já sem qualquer posição de destaque” 

(SILVÉRIO, 2000, p. 251) e que: “seu nome não volta a surgir nas crónicas e nos registros 

relativos ao governo do terribil, até 1515, data em que pai e filho terão regressado a Portugal, 

conforme parece indicar um documento emitido por ordem do governador”  (SILVÉRIO, 2000, 

p. 250-251). 

Diante dos relatos, poucas, se de fato ainda existirem, são as dúvidas sobre suas 

competências linguísticas. Uma vez que: “o domínio da língua não era suficiente, era necessário 

ser versado nos modos e costumes” (SILVÉRIO, 2000, p.103), estes aspectos pertenciam ao 

ex-judeu que conhecia profundamente aquilo que dizia respeito ao Oriente. Se não conseguiu 

comunicar-se com os povos indígenas na Ilha de Vera Cruz, isso se deu devido à grande e 

profunda diversidade linguística que só seria estudada detalhadamente séculos mais tarde. 

 

4.9. Língua ou intérprete: um trabalho intercultural 

  

 Os séculos XV e XVI consagraram o uso em língua portuguesa do termo o “língoa”, ou 

“língua”, como substantivo do gênero masculino para se referir aos intérpretes na expansão 

ultramarina portuguesa. O termo é uma metonímia, de uma parte do corpo, utilizada para a 

comunicação, o que se refere ao uso da fala para a comunicação desse oficial, que poderia ser 

alguém raptado em alguma aldeia, ou um marinheiro treinado. A formação de um língua era 

empírica. Na política africana lusitana do século XV, os serviços de intérpretes foram muito 

úteis para a comunicação com novos reinos africanos e permitiu o estabelecimento de relações 

comerciais duradouras, assim como a colonização. Já na América portuguesa, nenhum língua 

conseguiu sucesso no contato linguístico inicial em 1500. 

  Para analisarmos o papel desempenhado pelo Xabandar do Sabaio de Goa, é preciso 

esclarecer o que vem a ser um língua. Depois de apadrinhado por Vasco da Gama, o Xabandar 

teve seu novo nome, Gaspar da Gama, mencionado em diversos relatos sobre as navegações 

portuguesas do final do século XV e início do XVI. O trânsito entre culturas era uma das 

principais características de um língua. Sua atuação não se dava apenas como intérprete, mas 

antes era um intermediador no processo de estabelecimento de comércio entre culturas 

diferentes e distantes. Atuava antes como um diplomata.  

Consoante Carlos Castilho Pais, no artigo intitulado Nomear o Intérprete – Língua 

(2002, s/p): 
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O termo língua, ele é dominante em toda a época da Expansão e Descobrimentos 

Portugueses. O termo refere não só o intérprete, com competências comunicativas 

através do uso de duas ou mais línguas, mas também aquele que fornece aos 

portugueses informações sobre a geografia, gentes, costumes e riquezas das zonas 

‘descobertas’. 

 

 Pais (2002) utiliza os vocábulos língua e intérprete49. Sobre ser um intérprete, há 

determinados critérios, por isso, acreditarmos ser basilar algumas reflexões sobre o que vem a 

ser um intérprete, sua função e características inerentes a esse tipo de profissional, a fim de 

diferenciar do língua, especialista em contato linguístico no período das navegações.  

 Para falarmos destes critérios utilizamos informações da Associação Internacional de 

Intérpretes de Conferência50. A AIIC determina que intérprete é aquele que torna possível uma 

comunicação multilíngue. Esses especialistas: “aprendem a saber ouvir de forma activa o que 

é dito na língua de origem, ie: a compreender a mensagem na íntegra; no contexto em que é 

proferida; qualquer que seja o tema versado” (AIIC, s/d).  

 Para ser um língua no século XVI era preciso não só “conhecer um idioma e saber falá-

-lo”51; era preciso estar atento ao contexto e ter conhecimentos sobre a cultura dos povos que 

estavam em contato, além de ter a capacidade de imiscuir-se nessa cultura, pois a interação 

diferia do processo meramente tradutório52. Tal assertiva dialoga com o que encontramos no 

site da AIIC sobre ser intérprete: “É preciso ter competências linguísticas e uma sólida cultura” 

(s/d).  

Ainda destacamos outros aspectos relevantes que marcam a igualdade de tarefas:  

a) ênfase em diferenciar os profissionais que trabalham com a palavra escrita e quase 

não têm contato com o autor e os leitores do texto (tradutores) dos profissionais que “trabalham 

a oralidade e precisam de transmitir o significado, da melhor forma possível” (AIIC, s/d) – 

intérpretes;  

b) estar em total crescimento no processo de comunicação; isto é, comunicar como um 

elemento primordial na tarefa do língua;  

c) ter a consciência do que significa interpretar: “compreender o significado que o 

orador quer dar no contexto daquele encontro e comunicar essa mensagem aos ouvintes tendo 

em conta as diferenças culturais e linguísticas” (idem, s/d). 

                                                 
49 Em nossa exposição língua e intérprete serão utilizados como sinônimos. 
50 As informações contidas no site da Associação Internacional de Intérprete de Conferência relacionam-se não 

apenas há profissionais contemporâneos. Suas especificações condizem com as tarefas executadas pelos 

línguas/intérpretes do século XV e XVI. Tais dados estão disponíveis em: <https://aiic.net/page/2040/> Acesso 

em: 22 de janeiro de 2018.  
51 Cf. ROCHA, 2011, p. 68. 
52 Para Weinreich (1953), o contato se dá nos indivíduos (na mente do falante), pois não são as línguas que entram 

em contato, mas sim seus falantes.  
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 Quanto ao ato de interpretar, este pode ser analisado sob algumas perspectivas, a saber: 

antropológicas, socioprofissionais e institucionais (ROCHA, 2011). Em relação aos trabalhos 

executados por Gaspar da Gama, podemos dizer que ele se valeu de tais funções: i) 

antropológica, quando percebemos seu papel como língua na história da civilização 

portuguesa na época em que atuou – final no século XV e início do XVI –; ii) socioprofissional, 

porque após ser levado por Vasco da Gama a Portugal foi designado para integrar diversas 

frotas, entre elas, como citado, a de Pedro Álvares Cabral (1500). Seu papel foi não só o de 

conselheiro, mas também de intérprete; em outras palavras, desempenhou a função de língua, 

pois recebia por este serviço: 

  

Por honra de tão proveitosa viagem [segunda viagem de Vasco da Gama, 1502-1503], 

D. Manoel concedeu a D. Vasco da Gama e a todos os demais participantes da 

expedição grandes mercês e pagamentos. A Gaspar da Gama, que desde o regresso de 

D. Vasco de sua primeira viagem já ganhara as graças do rei, recebendo dele mercês 

e vantagens, foram concedidos agora novos favores (LIPINER, 1987, p. 153). 

 

E ao servir de “bom grado” à coroa portuguesa: “Gaspar tinha ascendido de sua posição 

de cativo ao alto cargo de conselheiro do rei em assuntos de conquista e administração” 

(LIPINER, 1987, p. 160), faz uso da última perspectiva: a institucional. 

O ex-judeu cumpre bem seu papel de mediador na expansão e nas conquistas 

portuguesas: 

 

É incluído como língua na expedição de Pedro Álvares Cabral, em 1500; faz parte da 

comitiva de Vasco da Gama na sua segunda viagem à Índia, em 1502; e desempenha 

funções de língua ao serviço do vice-rei Francisco de Almeida, em 1505, e de Afonso 

de Albuquerque e do Marechal D. Fernando Coutinho, em 1510 (ROCHA, 2011, p. 

77-78). 

 

  Isso se deve ao fato de apresentar características inerentes de um língua: clareza, estilo, 

fluência, ritmo, entoação, precisão e fidelidade53. Fatores que integram a importância de se 

conhecer a cultura de um povo54 em que o intérprete irá transmitir, de maneira imparcial, pois 

não pode interferir na comunicação da mensagem, nem no texto da língua fonte (ou de partida) 

para a língua alvo (ou de chegada).  

                                                 
53 Cf. Rocha, 2011, p. 75. 
54 Para ser língua/intérprete, consoante, Sara Maria Milreu Casais de Almeida Rocha (2011, p. 83), é preciso ter 

conhecimentos que perpassam questões linguísticas. Em suas palavras: “o conhecimento de uma língua estrangeira 

não é suficiente para um bom língua, é necessário, aliás imprescindível na maioria das vezes, também ser versado 

nos modos e costumes para desempenhar essa função com eficácia”. 
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Como vimos anteriormente, Gaspar da Gama fora levado por Vasco da Gama na 

expedição de 1498. Suas habilidades linguísticas somadas aos seus conhecimentos sobre a Índia 

são os principais aspectos que o levaram a se converter no principal língua da coroa portuguesa, 

tendo aprovação de D. Manuel I, inicialmente. Depois de uma maior organização administrativa 

por parte do império colonial ultramarino português, a partir de 1498, a escolha dos línguas 

passaria a incluir conhecimentos sobre a língua dos nativos, em um período que antecedia a 

presença dos jesuítas na colonização das Américas: 

 

Não esqueçamos que nesta época diversas línguas eram utilizadas na comunicação 

entre os povos europeus. Por um lado temos a língua franca, o latim, e por outro as 

línguas vernaculares com maior expressão que incluíam, para além do português, o 

castelhano e o italiano, misturando-se por vezes num idioma amalgamado que, ainda 

assim permitia a comunicação. Era usual, portanto, os língua não dominarem 

completamente o português, mas mesmo assim fazerem-se entender com os 

portugueses e servirem de intérpretes ao seu serviço (ROCHA, 2011, p. 78). 

 

Por outro lado, a questão da diplomacia e a manutenção da paz era tarefa urgente do 

contato linguístico bem sucedido, sobretudo em regiões muito afastadas da Europa: “conhecer 

e entender os traços culturais do Outro de modo a respeitar os costumes e exercer uma efectiva 

e eficaz acção intermediária que permitisse a consecução dos objetivos diplomáticos 

pretendidos” (ROCHA, 2011, p. 78). 

Para ser um língua era preciso ser capaz, dentre outras coisas, de se adaptar não só as 

circunstâncias, como também a cultura dos povos. A exposição às mais variadas culturas, em 

sociedades heterogêneas dos séculos XV e XVI, fizeram de Gaspar da Gama um homem 

intercultural e cosmopolita por ofício. Suas habilidades serviram a D. Manuel I, durante mais 

de uma década, mesmo que, nos últimos anos, de seus serviços prestados à coroa portuguesa, 

já não tivesse tanta influência sobre as decisões do rei.  

A consolidação da expansão marítima portuguesa teve sua abertura em 1415 e, como 

debatemos, este processo ocorreu ao longo do século em questão, até 1580 na União Ibérica. 

Iniciou-se com D. João I, ao conquistar Ceuta; passa por D. Afonso V, que continua com o 

propósito de ampliação de territórios em África; e chega ao “Príncipe perfeito”. Com D. João 

II, novas medidas na expansão ultramarina portuguesa são tomadas, como o incremento da 

atividade missionária, considerada uma das finalidades da expansão marítima. A cruz e a espada 

eram sinal de “expansão” do cristianismo, ao mesmo tempo que representavam o processo de 

globalização dos reinos europeus absolutistas pela navegação por todo o orbe.  
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É no reinado de D. João II, que durou de 1481 a 1495, que alguns dos mais importantes 

acontecimentos aconteceram no mundo ocidental: a descoberta das Américas, em 1492 e o 

Tratado de Tordesilhas, em 1494, que passam a conectar os continentes pelo mar. D. João II 

deixa o legado do desejo da construção de um grande império português para seu primo. É D. 

Manuel I, “O Venturoso” – último rei de Portugal do século XV –, aquele que alcança, através 

de seu capitão-mor, Vasco da Gama, o tão sonhado caminho para as Índias. Ainda em seu 

reinado ocorre a descoberta do que Jaime Cortesão (1967), chama de novo mundo, no sentido 

humano55: a descoberta do Brasil.  

No Brasil, o cristão-novo Gaspar da Gama, intérprete oficial da esquadra portuguesa, 

não conseguiu efetivamente manter comunicação com os povos indígenas. Não podendo atingir 

a fala dos povos das Américas, não conseguiu detalhar mais o contato para o escrivão Pero Vaz 

de Caminha. Dessa forma, para marcar a chegada ao território, outro membro da expedição 

entraria em ação, para estabelecer contato linguístico em outra dimensão comunicativa. 

Frei Henrique de Coimbra celebra as duas primeiras missas no Brasil, fato que narrado 

por Pero Vaz de Caminha será analisado no próximo capítulo. Essa narrativa é o ápice da Carta 

de Caminha, seu registro remonta à espiritualidade peregrina franciscana, iniciada em período 

medieval, anterior às navegações. As duas missas registradas no Brasil, além de valor simbólico 

e cultural, remontam à dimensão espiritual que a ecolinguística permite analisar. Nesse aspecto, 

podemos analisar a chegada da língua latina ao Brasil, em sua modalidade eclesiástica, assim 

como o primeiro registro da liturgia do rito romano cristão na Ilha de Vera Cruz. 

 

  

                                                 
55 Cf. CORTESÃO, 1967, p. 126. 
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5. AS PRIMEIRAS MISSAS NO BRASIL E A CHEGADA DO LATIM 

 

Nessa segunda parte de nosso trabalho, fazemos uma análise ecolinguística das 

primeiras manifestações cristãs na Terra de Vera Cruz, as duas missas celebradas por Frei 

Henrique de Coimbra (1465-1532), no contexto da viagem narrada por Pero Vez de Caminha 

em sua Carta. Para analisar esses eventos de contato linguístico, que estão no contexto 

missionário da expansão ultramarina portuguesa e no contexto peregrino franciscano, além das 

questões linguísticas e culturais, é necessária uma reflexão sobre a dimensão espiritual e 

simbólica das duas missas oficiadas, em latim, em 1500. 

Se a tentativa do contato linguístico inicial se dera em língua portuguesa, e, 

possivelmente, com as outras línguas faladas pelos intérpretes da armada, será com o latim 

eclesiástico, em seu uso litúrgico, que as missas encetarão o primeiro contato dos povos 

indígenas da América portuguesa com o cristianismo romano. Ressaltamos que com as missas 

em latim celebradas por Frei Henrique de Coimbra, ocorre o primeiro registro da língua latina 

no Brasil. Nas palavras do latinista Ernesto Faria (1959): 

 

Ao aportarem, em 1500, as primeiras caravelas portuguesas à América, quando Pedro 

Álvares Cabral tomou posse da terra em nome de D. Manuel, o Venturoso, Frei 

Henrique de Coimbra, que fazia parte da expedição cabralina, rezou a primeira missa 

no Brasil. Assim podemos dizer que o latim, sob a forma do latim eclesiástico, chegou 

à América portuguesa ao mesmo tempo que seus descobridores (FARIA, 1959, p. 81). 

 

Cultural e simbolicamente, essas primeiras missas de 1500 representam, em aspecto 

teológico, a extensão da tradição judaico-cristã, do pensamento greco-romano e da identidade 

neolatina às Américas, integrando o novo continente a um processo de interação com o Velho 

Mundo, a Europa, a África e a Ásia. Os indígenas e europeus, que vivenciaram esse momento 

de contato, foram pioneiros no sentido de compartilhar e permitir a chegada de elementos 

simbólicos e identitários, que marcariam a América latina e o Brasil desde então, conferindo à 

Terra de Vera Cruz, um território de contato, que perdurou nove dias, a dimensão espiritual, em 

uma modalidade específica, a mística franciscana. 

São Francisco de Assis fundou a Ordem dos Frades Menores (Ordo Fratrum Minorum), 

no ano de 1209, ainda na Idade Média, que, posteriormente, se dividiu em outros ramos e 

comunidades de leigos, sempre fundamentados nos conceitos de pobreza, castidade e 

obediência, para a evangelização, sobretudo dos pobres. O movimento franciscano teve, em 

Portugal, a figura de Santo António de Lisboa como seu representante inicial. Durante a Idade 

Média e até o início do Renascimento, a peregrinação de frades franciscanos permitiu a 
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expansão da ordem por vários domínios, nos três continentes do Velho Mundo, até chegarem 

às Américas em 1493: 

 

Presente em todas as regiões da Itália no primeiro decênio (1209-1217) e, 

sucessivamente, a partir de 1217, nas principais nações da Europa: França e Espanha 

(1217), Dalmácia e Hungria (1219-1221), Alemanha (1221) e Inglaterra (1224), e nas 

primeiras regiões missionárias da Palestina - Síria e Constantinopla (1217-1220) e em 

Marrocos (1221-1225). Em seguida, partindo principalmente da Alemanha, a Ordem 

penetrou nas outras regiões do centro e norte europeu: Países Baixos (1228), 

Dinamarca e Países Escandinavos (1223-1228), Polônia (1237), Letônia (1238), 

Prússia (1239). Estendeu-se, também, às outras regiões missionárias: em toda a faixa 

mediterrânea da África (1219-1274), chegando, aos poucos, no final do século XIII, 

com seus Vicariatos missionários ao Mar Negro e ao médio e extremo Oriente – 

Pérsia, Índia, Mongólia e China (1293). No século XIII, com renovado espírito 

missionário e seguindo orientações pontifícias, intensificou-se o apostolado no 

Oriente europeu: na Rússia e Lituânia, na Bósnia e em toda a península Balcânica, 

antes e durante a invasão turca do século XV. Em seguida, houve a expansão nas terras 

de nova descoberta: África (1404) e América (1493) (DI FONZO et al., 1997, p. 64, 

apud IGLESIAS, 2010, p. 82). 

 

A experiência dos franciscanos auxiliou as navegações portuguesas nos séculos XV e 

XVI. Para o trato com os povos indígenas do Brasil quinhentista, que encontramos na Carta de 

Caminha, podemos notar que os colonizadores seguem as instruções da Regula Bullata de 1223 

de São Francisco de Assis, sobretudo as indicações do capítulo terceiro, cujo título é “Sobre o 

divino ofício e o jejum, e de que modo os frades devem ir pelo mundo (Caput III - De divino 

officio et ieiunio, et quomodo fratres debeant ire per mundum): 

 

Clerici faciant divinum officium secundum ordinem sanctae Romanae Ecclesiae 

excepto psalterio, ex quo habere poterunt breviaria. [...] Consulo vero, moneo et 

exhortor fratres meos in Domino Jesu Christo, ut, quando vadunt per mundum, non 

litigent neque contendant verbis, nec alios iudicent; sed sint mites, pacifici et modesti, 

mansueti et humiles, honeste loquentes omnibus, sicut decet. [...] In quamcumque 

domum intraverint, primum dicant: Pax huic domui (cfr. Lc 10,5).  

(Façam os clérigos o divino ofício, segundo a ordem da santa Igreja Romana, exceto 

o Saltério, além do que poderão ter breviários. [...] Aconselho, em verdade, admoesto 

e exorto a meus Irmãos em Nosso Senhor Jesus Cristo que, ao irem pelo mundo, não 

discutam, nem porfiem com palavras, nem façam juízo de outrem, mas sejam mansos, 

pacíficos, modestos, afáveis e humildes, tratando a todos honestamente, assim como 

convém. [...]. Ao entrarem em qualquer casa, digam antes: Paz a esta casa!) 

(DIRECTORIO FRANCISCANO, 2018, tradução nossa).  

 

Dessa forma, as duas missas celebradas no Brasil em 1500 participavam de um contexto 

cultural mais amplo do que apenas o “descobrimento” da terra, o que o escrivão Pero Vaz de 

Caminha narra em sua Carta ao rei Dom Manuel I. Tratava-se da inserção daquela nova porção 

de terra agora conhecida no orbe e nos mares, pelos quais os portugueses navegavam. Essa nova 
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terra estaria, por assim dizer, conectando-se com os três outros continentes que formavam o 

Velho Mundo.   

Utilizaremos, em nossa análise dos excertos da Carta de Caminha, sobre as duas missas, 

aspectos da pesquisa descritiva, na qual analisaremos e correlacionaremos fatos do documento 

de 1500 com o contato linguístico. Para auxiliar nossa análise, recorreremos a conceitos da 

Ecolinguística, sobretudo em relação à dimensão espiritual e o uso da música, pela voz entoada 

nas missas.  

Novamente, esclarecemos que, primeiramente, os excertos da Carta de Pero Vaz de 

Caminha serão citados em português arcaico, seguindo-se a adaptação à linguagem atual56, de 

Jaime Cortesão, e, por último, apresentamos nossas observações acerca de cada fragmento 

selecionado.  Cumpre salientar que nossa análise ecolinguística tem por escopo evidenciar 

como as duas missas podem ser consideradas como pertinentes em relação ao contato 

linguístico no Brasil quinhentista. 

 

 

 

Figura 10: A Primeira Missa no Brasil, Cândido Portinari, 1948 

 

Fonte: Portal do Instituto Brasileiro de Museus, 201857.  

 

 

                                                 
56 Tanto a transcrição do fac-símile – que se encontra na Torre do Tombo – quanto a adaptação para a linguagem 

atual foram retiradas de Cortesão (1967). Por isso, colocaremos somente a numeração da folha ao lado do excerto 

em fac-símile e paginação ao lado em linguagem atual.  
57 Disponível em: < http://www.museus.gov.br/tag/primeira-missa/> Acesso em: novembro de 2018. 
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5.1. 26 de abril de 1500 – O domingo de Pascoela, a primeira missa 

 

 A primeira missa no Brasil ocorre no dia 26 de abril de 1500, quatro dias após a chegada 

da esquadra. É no domingo de Pascoela, isto é, no domingo posterior à Páscoa, que, em 1500, 

ocorrera aos 19 de abril. A narrativa de Pero Vaz de Caminha sobre a missa se inicia na folha 

5 do manuscrito. Segue a leitura paleográfica de Jaime Cortesão: 

  

ao domjngo de pascoela pola manhaã detremj 

nou ocapitam dhir ouuir misa e preegaçam na 

quele jlheo. e mandou atodolos capitaães que se 

corejesem nos batees e fosem cõ ele e asy foy feito. /            (folha 5) 

 mandou naquele jlheeo armar huũ esperauel 

e dentro neele aleuantar altar muy bem core 

gido 

 

Ao domingo de Pascoela pela manhã, determinou  

o Capitão de ir ouvir missa e pregação naquele 

ilhéu. Mandou a todos os capitães que se aprestassem        (CORTESÃO, 1967, p. 233) 

nos batéis e fossem com ele. E assim foi feito. 

Mandou naquele ilhéu armar um esperável, e dentro dele  

um altar mui bem corregido. 

 

Pela tradição católica cristã e o calendário litúrgico romano, o domingo de pascoela é o 

segundo domingo após a Páscoa. Pedro Álvares Cabral ordena que os capitães de todos os 

navios se reunissem e seguissem para um ilhéu, atualmente identificado como o Ilhéu da Coroa 

Vermelha. Lá armou-se um “esperável”, e sob ele um altar muito bem ornamentado. Dessa 

forma, a primeira missa não contou com a participação dos povos indígenas, pois foi à distância, 

em um ilhéu que eles podiam apenas observar de longe. 

O ofício não poderia ocorrer de maneira que não fosse solene. O fato de Pedro Álvares 

Cabral mandar construir a mesa sagrada e um altar alto e bem-feito demonstra que a missa 

deveria ser celebrada da melhor maneira possível. Relembramos que um dos projetos do 

Padroado português era difundir a fé cristã, com as missas ocorridas nos primeiros dias na Nova 

Terra. Dava assim, início ao seu propósito, além de integrar-se o projeto incipiente de cunho 

missionário, nas Terras de Vera Cruz, naquele já desenvolvido pelos franciscanos nos outros 

continentes. Como veremos adiante, Caminha diz claramente que com as missas um caminho 

para este objetivo fora traçado.  

 

aly com todos nos outros fez dizer misa 
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aqual dise o padre frey amrique em voz entoa 

da e oficiada cõ aquela meesma voz pelos outros             (folha 5) 

padres e sacerdotes que aly todos heram. / aqual 

misa segº meu pareçer foy ouujda per todos cõ 

mujto prazer e deuaçom. 

 

E ali com todos nós outros fez dizer missa,  

a qual foi dita pelo padre frei Henrique, em voz entoada,  

e oficiada com aquela mesma voz pelos outros padres e       (CORTESÃO, 1967, p. 233) 

sacerdotes, que todos eram ali. A qual missa, segundo meu 

 parecer, foi ouvida por todos com muito prazer e devoção. 

 

A missa oficiada, com voz entoada, pelo coral de oito celebrantes, em latim eclesiástico, 

teve como assembleia os membros da esquadra de Cabral, que, segundo a narrativa de Pero Vaz 

de Caminha, ouviram com prazer e devoção a celebração no ilhéu. Do outro lado, no litoral e 

na praia, os indígenas acompanhavam a celebração à distância, observando o que ocorria. Frei 

Henrique de Coimbra foi o celebrante. 

Frei Henrique Soares58, ou Frei Henrique Álvares de Coimbra como é mais conhecido, 

nasceu por volta de 1465, em Coimbra. Trocando a vida de magistrado – foi desembargador da 

Casa da Suplicação – ingressa na vida religiosa quando atinge a vida adulta. Com humildade 

professa seus votos no convento São Francisco de Alenquer, primeiro convento franciscano de 

Portugal. Foi confessor e diretor espiritual de D. João II e participou da construção do convento 

de Setúbal, que teve como fundadora a ama de leite de D. Manuel I, D. Justa Rodrigues Pereira.  

Destacamos estes como aspectos importantes que levaram D. Manuel I, O Venturoso, a 

manter uma relação interpessoal com o frade e a escolhê-lo como “guardião” e missionário 

importante na Índia e na África, no século XVI (AMORIM, 2000, p.75). 

 Porém, antes de tal missão, uma outra lhe havia sido confiada: integrar a frota cabralina 

na expedição à Índia, que chegara à Terra de Vera Cruz. Responsável por outros confrades 

medicantes, Frei Henrique fora nomeado diretor espiritual da esquadra e partira com Cabral, 

em 1500. Historicamente, sua ordem religiosa já era renomada na pregação e na evangelização 

em regiões extraeuropeias, sendo sua atuação no Oriente e nas Américas anterior aos jesuítas, 

cuja ordem teria sido apenas fundada em 1534 (BISPO, 2013). Esses fatores de expansão de 

reinos da cristandade por ações missionárias se coadunam com as funções do Padroado 

português. A expedição de 1500, além da intenção de solidificar o caminho para a Índia e 

                                                 
58 Nome secular do frade. 
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expandir o comércio, tinha por objetivo de fazer a contenção da expansão muçulmana no 

Oriente, através da expansão do cristianismo e da catequese:  

 

Esta viagem demiurga ao Brasil insere-se na vasta empresa dos sucessivos 

achamentos e, não pode ser entendida sem o seu enquadramento e, em especial, no 

âmbito da segunda viagem para à Índia. As motivações de carácter mercantil e de 

afirmação de poder, por parte do rei português, cruzam-se com objectivos proselitistas 

de expansão de uma matriz religiosa que era, também, a matriz nacional (AMORIM, 

2000, p. 73). 

 

É essa “matriz religiosa” que faz com que a viagem de 1500, que chega ao Brasil, deve 

ser entendida também como uma missão franciscana que tem um “duplo sentido”: “catequizar 

e mercadejar”, isto é, estabelecer o comércio ultramarino, mas cristianizar também os povos 

encontrados. A decisão de D. Manuel de empreender a viagem, além das citadas por nós, 

determina a escolha de religiosos e sacerdotes para que essa efetivamente fosse bem-sucedida.  

A atuação de Frei Henrique de Coimbra nas missas é retratada por Caminha como o 

ponto alto do início dessa missão religiosa, não sendo citados os nomes dos outros sacerdotes 

presentes. As missas também serviam de incentivo para aqueles que vieram na frota cabralina, 

pois o sermão tanto na primeira quanto na segunda missa fez aumentar a “devoção” dos 

portugueses, isto é, teve a função de unificá-los em torno de um projeto, não só mercantil, mas 

também espiritual, afinal, o risco de morte era iminente.   

 Após o descobrimento da Terra de Vera Cruz e os nove dias de estadia, o grupo religioso 

parte para Calicute, com a esquadra. No primeiro momento, na Índia, conseguem batizar os 

nativos e os catequizar, porém, um motim, que acarreta na morte de alguns frades, os fazem 

retornar a Portugal. Embora tenha tido insucesso inicial em sua missão em Calicute, Frei 

Henrique em 1505 é nomeado pelo rei como Bispo de Ceuta, tendo sido o primeiro da Diocese, 

criada em 1415. Em 1513 ocorrera a integração nela da cidade de Olivença, em que estabelece 

a sede de seu bispado (BISPO, 2013). Em 1532, falece e tem seu corpo sepultado na catedral 

de Madalena.  

A voz “entoada e oficiada” do religioso Frei Henrique de Coimbra e seus concelebrantes 

remete-se ao canto, à linguagem musical, na missa quinhentista, conferindo especial caráter 

estético à celebração. Esse fator estético se coaduna com o ato litúrgico, e a dimensão espiritual 

ecolinguística, o que estará mais patente na segunda missa, que terá a participação efetiva de 

indígenas. A primeira missa deu-se no calendário litúrgico da oitava de Páscoa, que é a primeira 

semana após a Páscoa. Todos assistiram à missa com muita devoção, segundo Caminha, o que 

podemos estimar em mais de mil pessoas, que compunham a esquadra de Cabral, e algumas 
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centenas de indígenas que, de longe do Ilhéu de Coroa Vermelha, observavam o ato de fé. A 

estratégia didática de rezar a primeira missa à distância, e a segunda entre os indígenas, 

provavelmente viria da longa experiência franciscana em missões extraeuropeias, já fazendo 

parte de uma estratégia de contato linguístico com povos diversos, sem uma fala comum, 

inicialmente.   

A comunicação simbólica se dava também pelos paramentos da esquadra e dos 

navegantes portugueses: 

 

aly era com ocapitam 

abandeira de xpos com que sayo debelem a                       (folha 5) 

qual esteue senpre alta aaparte do auamjelho. / 

 

Ali era com o Capitão a bandeira de Cristo, com que saiu  

de Belém, a qual esteve sempre levantada, da parte do Evangelho.  (CORTESÃO, 1967, p. 233) 

 

A bandeira da Ordem Cristo, símbolo medieval, que remonta à tradição templária, é, 

cronologicamente, o primeiro estandarte relacionado ao Brasil. A cruz representava a Ordem 

de Cristo, que patrocinou as mais importantes navegações portuguesas, tendo exercido 

influência nas novas terras sob o domínio português. A “bandeira de Cristo”, que Pedro Álvares 

Cabral levou à primeira missa, fora trazida da partida da armada em Portugal.  

 Ao permanecer alçado, o estandarte demonstra o cumprimento de Cabral das ordens do 

rei. Antes de partir, D. Manuel, na missa campal que antecedeu a expedição, subira ao altar, no 

cais da Torre de Belém, pegara a bandeira e a entregara àquele que seria o capitão que 

comandaria a maior esquadra já montada em Portugal, até a época.  

Valemo-nos das palavras de Maria Adelina Amorim, que descreve esse episódio: 

 

A jornada [portuguesa] iniciava-se com a missa dominical celebrada por Dom Diogo 

Ortiz na Capela de Nossa Senhora de Belém no Restelo, a que assistiu o monarca com 

toda a sua corte, e durante a qual se proferiu um sermão dedicado ao tema da empresa 

de que a armada era incumbida. Segundo as crónicas da época, enquanto decorria a 

missa, manteve-se hasteada a bandeira com a cruz de Cristo, símbolo da ordem militar 

do mesmo nome. Terminada a cerimónia, procedeu-se à sua bênção e o próprio 

monarca a entregou nas mãos de Cabral [...] (AMORIM, 2000, p. 76). 

 

 Com as bênçãos de Deus e do rei, Cabral e sua frota, depois dessa missa na Torre de 

Belém, partiram de Portugal rumo à Índia, tendo, nesse ínterim, chegado à Terra de Vera Cruz, 

o Brasil. No dia 26 de abril de 1500, na primeira missa no Ilhéu de Coroa Vermelha, a mesma 

bandeira é levada ao solo. Dessa forma, a primeira interação que há, nessa missa, é com o 
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território da América portuguesa, se analisarmos sob um viés ecolinguístico. Com os indígenas 

à distância e os portugueses iniciando um processo maior de aproximação, que se dará na 

segunda missa. A primeira missa marca o início do processo de ocupação territorial, 

simbolicamente.   

 Terminada a missa, oficiada em latim eclesiástico, inicia-se o sermão, proferido em 

português:  

 

acabada amisa desuestiosse o padre eposese em 

huũa cadeira alta e nos todos lamcados per esa 

area e preegou huũa solene e proueitossa preega 

çom da estorea do auanjelho. e em fim dela tra                     (folha 5) 

utou de nossa vijnda e do achamento desta trra cõ 

formandose cõ o sinal da cruz so cuja obediençia 

vĩjmos aqual veo mujto apreposito efez mujta 

deuaçom. 

 

Acabada a missa, desvestiu-se o padre e subiu a uma cadeira alta; 

 e nós todos lançados por essa areia. 

 E pregou uma solene e proveitosa pregação  

da história do Evangelho, ao fim da qual tratou da            (CORTESÃO, 1967,p. 233-234) 

nossa vinda e do achamento desta terra, conformando-se 

com o sinal da Cruz, sob cuja obediência 

viemos, o que foi muito a propósito e fez muita devoção. 

 

 O uso do latim na liturgia católica romana foi tradição fomentada no período medieval, 

quando a herança cultural do Império romano ocidental suplantou o uso do grego inicial pelos 

primeiros cristãos romanos. Figuras históricas de relevo nessa questão foram o Papa São 

Dâmaso (305-384), São Jerônimo (347-420), tradutor da Vulgata, São Bento (480-547) e Santo 

Isidoro de Sevilha (560-636), entre outros. Na época da navegação às Américas, o uso do latim 

na liturgia já estava consagrado. 

 Atualmente, após o Concílio Vaticano II (1962-1965), as missas são celebradas em 

vernáculo, havendo autorização para a execução da missa Tridentina, em latim, cuja tradição 

remonta ao missal de 1570, oriundo do Concílio de Trento, ocorrido entre 1545 e 1563. 

Entretanto, as missas celebradas e oficiadas, em latim, no Brasil de 1500, por Frei Henrique de 

Coimbra seguiam uma tradição anterior ao Concílio de Trento. Não há referência na Carta de 

Caminha do missal utilizado, nem da leitura do Evangelho feita nas missas celebradas, mas 

essas informações podem ser analisadas e reconstituídas, quando investigamos outras fontes 

historiográficas. 
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 No século XV, a compilação litúrgica no Missale Romanum Mediolani (Missal Romano 

de Milão), de 1474, era uma das principais fontes da teologia cristã, de que atualmente há 

exemplar arquivado na Biblioteca Ambrosiana. Anteriormente, no século XIII, havia o Missale 

Secundum Consuetudinem Romanae Curiae (Missal segundo o costume da Cúria romana), que 

fora difundido pelos frades franciscanos em suas peregrinações missionárias. Os missais 

surgem de uma ação litúrgica no pontificado do Papa Inocêncio III (1198-1216), com o intuito 

de compilar as informações dos livros litúrgicos em uma só obra, que auxiliasse os celebrantes.  

Atualmente, o Missale Romanum ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini Restitutum 

– “O Missal Romano Restaurado de Acordo com os Decretos do Santo Concílio de Trento”, 

cujo nome foi oficializado em 1570, é usado na Missa Tradicional do Rito Romano, comumente 

chamada de Tridentina, em latim. Ainda que mudanças tenham sido feitas ao longo dos séculos, 

a mais importante na década de 1960 no Concílio Vaticano II, no entanto, a base do missal 

continua a mesma.  

Não podemos afirmar com precisão qual missal fora utilizado por Frei Henrique de 

Coimbra em 1500, a fim de reconstituir esses eventos das duas primeiras missas no Brasil. É 

possível que o celebrante tenha se valido do missal milanês de 1474 ou do missal da Cúria 

romana do século XIII, muito utilizado pelos franciscanos em suas peregrinações. Outro item 

que poderia ter sido utilizado na celebração era o breviário. “Leccionário”, “antifonário”, 

juntamente com o “Saltério”, apresentando os Salmos, distribuídos pelos dias da semana, a que 

acompanhavam um “colectado” (orações ou colectas) foram compilados nos breviários, em 

Portugal no século XV: 

 

O breviário era (juntamente com o missal, o ritual e o pontifical) um dos principais 

livros litúrgicos de Braga. Compunha-se de um núcleo central de textos (salmos e 

leituras temporais) e de uma parte acessória (peças destinadas ao canto), ambos 

provenientes de várias obras distintas que foram agrupadas num só volume ou resumo 

— donde a designação de “breviário” —, para facilitar aos clérigos a consulta diária 

das regras do ofício divino (ANSELMO, 1979-80, p. 174). 

  

 Entre os mais antigos incunábulos59 impressos em Portugal há breviários e missais, que 

registram o uso litúrgico do latim na Igreja romana (ANSELMO, 1979-80). O breviário de 

Braga, Breuiarium Bracharense, editado por João Gherlinc, data de 1494, ano do Tratado de 

Tordesilhas. Outros breviários são compilados no final do século XV, a saber: Votiuale 

missarum secundum ritum Romane Curie, em Lisboa, por Valentim Fernandes, no ano de1496; 

                                                 
59Incunábulos são livros impressos entre 1455 e 1500, com técnicas de imitação de manuscritos. 
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Breuiarium ad ritum et consuetudinem alme Compostellane Ecclesie – Lisboa, Nicolau de 

Saxónia – (1497) e Missale secundum ritum et consuetudinem alme Brachorensis Ecclesie – 

Lisboa, Nicolau de Saxónia – (1498). 

 A partir de consulta ao missal milanês de 147460, encontramos duas leituras litúrgicas 

para o domingo de Pascoela, retiradas da I Epístola de São João e do Evangelho Segundo São 

João: I Jo., 5, 4-1061 e Jo. 20, 19-3162. A primeira leitura é referente à tradição da fé cristã e a 

segunda leitura é referente a São Tomé. São Tomé, um dos Apóstolos de Jesus, é também 

conhecido como o Apóstolo da Índia, havendo relatos tradicionais na Síria, Índia e América 

relativos ao santo.  

O Evangelho Segundo São João (Jo. 20, 19-31) demonstra como, oito dias depois da 

ressurreição, Jesus vem ao encontro dos discípulos. Na primeira aparição, Tomé, um dos doze 

discípulos do Cristo, não estava com os outros. Quando soube que o filho de Deus estivera ali, 

não acredita e diz que só creria se tocasse no Senhor. Oito dias depois, quando Jesus se apresenta 

novamente, Tomé ali está. Quando questionado, o discípulo incrédulo passa a acreditar. Esse 

teria sido, possivelmente, o tema do sermão e da pregação de Frei Henrique de Coimbra na 

primeira missa no Brasil. 

 Se fizermos uma analogia com os acontecimentos da expedição cabralina, podemos 

deduzir, que muitos dos portugueses foram “Tomés” quanto à descoberta da nova terra. Só 

acreditavam quando pisaram o novo solo. Por isso, Caminha fala que a pregação do Frei 

Henrique aborda a vinda e o “achamento desta terra”. Os indígenas observavam de longe a 

celebração e, em seguida, interagiram acenando: 

 

em quanto esteuemos aamisa e aapregacom 

seriã na praya outª tanta gente pouco mais 

ou menos como os domtem cõ seus arcos e seetas              (folha 5) 

os quaaes amdauam folgando e olhandonos 

e asentaramse. 

 

Enquanto estivemos à missa e à pregação, seria na praia  

outra tanta gente, pouco mais ou menos                              (CORTESÃO, 1967, p. 234) 

como a de ontem, com seus arcos e setas, a qual andava folgando.  

E olhando-nos, sentaram-se. 

 

                                                 
60LIPPE, 1899, p. 224-5. 
61 Cf. LIPPE, 1899, p. 224. 
62 Cf. LIPPE, 1899, p. 224-5. 
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Não houve aproximação dos indígenas ao Ilhéu de Coroa Vermelha, estes simplesmente 

observaram as ações dos portugueses, instigados pela celebração. Percebem que o rito não 

representa qualquer tipo de perigo, tanto que mesmo com arcos e flechas, andam 

despreocupados pela praia observando e descansando, apenas observando, até que interagem 

com o som de uma corneta:  

 

e despois dacabada amisa aseẽ 

tados nos aapregaçom aleuantaranse mujtos                     (folha 5) 

deles e tanjeram corno ou vozina e comecaram 

asaltar e dançar huũ pedaço. 

 

E, depois de acabada a missa, assentados nós à pregação,  

levantaram-se muitos deles, tangeram corno                         (CORTESÃO, 1967, p. 234) 

ou buzina e começaram a saltar e dançar um pedaço. 

 

Acabado o rito da missa, um outro é iniciado: o contato com os indígenas. Ao tocarem 

“corno” – uma espécie de instrumento musical de sopro – e dançarem, estabelecem o primeiro 

acordo de paz, o que permitiria a segunda missa no litoral, com a presença indígena. Segundo 

Amorim (2000, p. 81): “os índios fizeram grandes festas com danças, saltos, cânticos e trejeitos, 

tocando cornos e buzinas ou disparando setas para o ar em sinal de contentamento”. O uso de 

sons, música e cantos substituem a comunicação pela fala: 

 

acabada apregacõ moueo 

ocapitã e todos peraos batees cõ nosa bandra                  (folha 5-5v.) 

alta 

 

Acabada a pregação, voltou o Capitão, com todos nós,  

para os batéis, com nossa bandeira alta.                             (CORTESÃO, 1967, p. 234) 

 

 Passado esse primeiro momento, os portugueses voltam para os barcos, levando a 

bandeira da Ordem de Cristo. Assim, termina a primeira missa nas terras que viriam a ser o 

Brasil. A missa, que teve como intenção a interação de povo com o território, isto é, dos 

portugueses com a Terra de Vera Cruz, abre espaço para uma outra interação emergir: entre os 

povos europeus e indígenas na segunda missa.  

Este primeiro ato religioso, ainda nos dias seguintes na nova terra, aos olhos de 

Caminha, dera frutos. Depois de construir uma grande cruz de madeira no litoral, com o auxílio 
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dos indígenas, há preparativos para uma segunda missa. Quatro dias após a missa de Pascoela, 

o relato do escrivão nos diz:  

 

Quando saímos do batel, disse o Capitão que seria bom irmos direitos à Cruz, que 

estava encostada a uma árvore, junto com o rio, para se erguer amanhã, que é sexta-

feira, e que nos puséssemos todos em joelhos e a beijássemos para eles verem o 

acatamento que lhe tínhamos. E assim fizemos. A esses dez ou doze que aí estavam 

acenaram-lhe que fizessem assim, e foram logo todos beijá-la (CORTESÃO, 1967, p. 

250). 

 

E acrescenta: “Parece-me gente de tal inocência que, se homem os entendesse e eles a 

nós, seriam logo cristãos, porque eles, segundo parece, não têm, nem entendem em nenhuma 

crença” (CORTESÃO, 1967, p. 250). A falta de compreensão pela fala permite uma interação 

que se dá em outro nível de compreensão. Pero Vaz de Caminha, tomando como referência as 

crenças conhecidas no Velho Mundo, deduz que os indígenas não praticam nenhuma dessas 

crenças, sendo passíveis de conversão. 

Isso demonstra que houve alguma interação, entre indígenas e portugueses, no ritual 

presenciado no domingo de 26 de abril de 1500, ainda que à distância, o que abre espaço para 

a segunda celebração. O escrivão afirma explicitamente a D. Manuel I que essas atitudes 

evidenciam o quão será “fácil” encorajá-los a serem cristãos, pois não houve repulsa ou 

impedimento para a execução da celebração. 

A segunda missa, realizado no dia 1° de maio, sexta-feira, já apresenta momentos de 

interação na comunidade linguística que se forma pelo contato entre indígenas e portugueses, 

na Terra de Vera Cruz. Esses momentos, que são relatados, de maneira minuciosa, por Pero 

Vaz de Caminha, iniciam pelo alçamento da cruz, previamente talhada, como “símbolo da 

religião cristã e da soberania portuguesa” (CORTESÃO, 1967, p. 111).  

O lugar escolhido se deu de forma estratégica para que expedições posteriores pudessem 

avistar, já de longe, o lugar onde Cabral havia deixado os “dois degredados” e onde teria 

ocorrido a 2° missa, momento de interação religiosa entre portugueses e indígenas. Tema que 

debateremos a seguir. 
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Figura 11: A elevação da cruz Pedro Peres, 1879 

 

Fonte: Museu Nacional de Belas Artes, 201863. 

 

5.2. 1° de maio de 1500 – A missa da interação 

 

 Na sexta-feira, dia 1º de maio de 1500, na parte da manhã, os portugueses saem em terra 

e fixam a cruz na Terra de Vera Cruz, marcando simbolicamente a posse do território. Essa 

interação com o território e o povo simboliza, culturalmente, a presença da cristandade na 

América portuguesa e a sua integração com o Velho Mundo, composto pelos três outros 

continentes.   

  

Eoje que he sesta feira primeiro dia de mayo pola 

manhaã saymos em trra cõ nossa bandeira 

e fomos desenbarcar acjma do rrio contra osul                 (folhas 11v.-12) 

onde nos pareçeo que serja mjlhor chantar a cruz 

pera seer milhor vista. e aly asijnou o capitã onde 

fezesem acoua peraachantar. 

 

E hoje, que é sexta-feira, primeiro dia de Maio,  

                                                 
63Disponível em: http://mnba.gov.br/portal/component/k2/item/186-elevacao-da-cruz-em-porto-seguro.html  

Acesso em: novembro de 2018. 
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pela manhã, saímos em terra, com nossa bandeira; e 

fomos desembarcar acima do rio contra o sul,                  (CORTESÃO, 1967, p. 252) 

onde nos pareceu que seria melhor chantar a Cruz, 

para melhor ser vista. Ali assinalou o Capitão o lugar,  

onde fizessem a cova para a chantar. 

 

 Mais uma vez a bandeira da Ordem de Cristo vai à frente, quando os portugueses 

desembarcam de seus navios, em procissão. Outro destaque é a escolha do lugar para erguer a 

Cruz. Nas palavras de Cortesão (1967, p. 111): “[...] a Cruz devia assinalar também, aos que 

viessem depois, a excelente aguada e o lugar onde haviam ficado os dois degredados, para 

aprender a língua e os costumes da terra”. 

 

Eem quanto aficarã 

fazendo. / ele com todos nos outros fomos pola + 

abaixo do rrio onde ela estaua. / trouuemola da                 (folha 12) 

ly cõ eses rrelegiosos e sacerdotes diante cantã 

do maneira depreçisam. 

 

Enquanto a ficaram fazendo, ele com todos nós outros  

fomos pela Cruz abaixo do rio, onde ela estava.                 (CORTESÃO, 1967, p. 252) 

Dali a trouxemos com esses religiosos e sacerdotes 

diante cantando, em maneira de procissão. 

 

 Os portugueses em procissão levam a cruz do lugar em que carpinteiros a fizeram, sob 

os olhares de indígenas, até o ponto em que seria celebrada a segunda missa. A opção de 

Caminha pelo vocábulo procissão se deu não de maneira aleatória, pois poderia ser facilmente 

substituído por marcha, caminhada; sua seleção por este se deu de maneira consciente, devido 

ao conceito espiritual que englobava as navegações portuguesas. Para esclarecermos este ponto, 

se faz necessário irmos até a origem da palavra e seu sentido cristão. Derivada do verbo latino 

procedere e do substantivo processio, -onis, que significa: marchar, caminhar, saída solene, 

cortejo religioso, procissão, está relacionado à peregrinação da Igreja romana e da tarefa 

missionária de evangelização. 

 A esquadra de Cabral saíra de Portugal após a celebração de uma missa na Torre de 

Belém, e, por outra missa, chegava à Terra de Vera Cruz. Dessa forma, a navegação 

transatlântica pode ser compreendida como uma procissão marítima, em que a bandeira de 

Cristo é trazida aos povos indígenas, que passariam a conhecer a “boa nova” dos evangelhos. 

Essa é a dimensão espiritual e simbólica que caracteriza a interação entre ambos os territórios, 

a Europa e a América portuguesa, conectados pelas navegações e a catequese. Nesse aspecto, a 
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compreensão da fala é secundária, nesse contato linguístico intermediado pelos territórios em 

1500.   

 Culturalmente, outro aspecto relevante, sobre a procissão e as peregrinações, remonta 

às Sagradas Escrituras, e sua recepção tanto na Idade Média quanto no Renascimento. Há dois 

momentos prototípicos na tradição judaico-cristã em que o ato de sair em marcha solene dialoga 

com o que Caminha quis enfatizar, em sua Carta ao rei de Portugal, sobre as duas missas, sobre 

procissão e peregrinação. O primeiro deles está narrado no livro do Êxodo (Ex. 16, 35 passim), 

quando o povo de Israel caminha pelo deserto por quarenta anos, em procissão, rumo à “Terra 

prometida”, já o segundo está no Novo Testamento (Mt., 21, passim) quando Jesus entra em 

Jerusalém montado em um jumentinho e é aclamado pelo povo, seguindo em procissão. 

 Assim, estar em procissão é demonstrar a importância do lugar sagrado que foi 

concedido por Deus e um gesto de louvá-lo como forma de agradecimento por suas promessas 

cumpridas. Caminha, com sua intencionalidade, afirma a D. Manuel I que a Nova Terra era 

sagrada e que sua descoberta fora concedida por Deus, na concepção de mundo quinhentista 

das navegações portuguesas. Os indígenas se aproximam nesse momento: 

  

herã já hy alguũs de 

les obra de lxx ou lxxx e quando nos asy virã 

vĩjr / alguũs deles se forã meter debaixo dela 

ajudarnos. / pasamolo rrio ao longo dapraya                     (folha 12) 

e fomola poer onde avia de seer que sera do 

rrio obra de dous tiros de beesta. / aly andando 

nysto vijnjram bem cl ou mais. 

 

Eram já aí alguns deles, obra de setenta ou oitenta; e,  

quando nos viram assim vir, alguns se foram meter                 

debaixo dela, para nos ajudar.                                        

Passámos o rio, ao longo da praia e fomo-la pôr onde havia (CORTESÃO, 1967, p. 252) 

de ficar, que será do rio obra de dois tiros de besta.  

Andando-se ali nisto, vieram bem cento e cinquenta ou mais. 

 

 Alguns indígenas interagem com os portugueses, auxiliando-os. Essa atitude amistosa 

se dá porque na 1° missa, alguns índios já tinham percebido que se tratava de ações que não 

ofereciam “riscos” e assim se aproximavam. O símbolo da fé cristã já não era mais estranho 

aos habitantes da nova terra, pois na terça-feira já a tinham visto. 

 

Enquanto cortávamos a lenha, faziam dois carpinteiros uma grande Cruz, dum pau, 

que ontem para isso se cortou. Muitos deles vinham ali estar com os carpinteiros. E 
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creio que o faziam mais por verem a ferramenta de ferro com que a faziam, do que 

por verem a Cruz, [...] (CORTESÃO, 1967, p. 246). 

 

chentada 

acruz cõ as armas e deuisa de vosa alteza 

que lhe primº pregarom armarom altar ao pee 

dela. / aly dise misa opadre frey amrique aqual                  (folha 12) 

foy camtada e ofeçiada per eses ja ditos. / aly 

esteueram cõ nosco aela obra de l ou lx deles 

asentados todos em giolhos asy coma nos  

 

Chantada a Cruz, com as armas e a divisa de Vossa Alteza,  

que primeiramente lhe pregaram, armaram altar ao pé dela. 

Ali disse missa o padre Frei Henrique, a qual foi cantada (CORTESÃO, 1967, p. 252-253) 

e oficiada por esses já ditos. Ali estiveram connosco a ela  

obra de cinquenta ou sessenta deles, assentados todos de 

joelhos, assim como nós. 

 

 A Cruz não poderia ser erguida sem que elementos portugueses não estivessem nela. 

Como fora erguida em lugar estratégico, as “armas e a divisa” estavam presentes justamente 

para marcarem a soberania, também religiosa, de Portugal. Frei Henrique de Coimbra 

novamente celebra e oficia uma missa com canto em voz entoada. O que diferencia esta da 

outra é a “participação” dos índios, durante a execução do rito. Ao imitarem os portugueses 

“assentados todos de joelhos, assim como nós”, percebemos uma interação no âmbito, de 

acordo com os pressupostos da Ecolinguística, do ecossistema social da língua; no qual a 

coletividade não só predomina, mas também se estabelece. Dessa forma, os indígenas formam 

a “assembleia” da missa com os portugueses. 

 Em seguida: 

 
e quã 

do veo ao avanjelho que nos erguemos todos ẽ pee 

cõ as maãos leuantadas. eles se leuantaram 

cõ nosco e alçarom as maãos. estando asy ataa 

seer acabado. / e entam tornaranse aasentar co 

ma nos. E quando leuantarom ads que nos                            (folha 12) 

posemos em giolhos. eles se poserã todos asy co 

ma nos estauamos cõ as maãos leuantadas. 

e em tal maneira asesegados que certefico 

avosa alteza que nos fez mujta deuaçom. 

 

E quando veio ao Evangelho, que nos erguemos  

todos em pé, com as mãos levantadas, eles se 

levantaram connosco e alçaram as mãos, ficando assim, 

até ser acabado; e então tornaram-se a                              (CORTESÃO, 1967, p. 253) 
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assentar como nós. 

E quando levantaram a Deus, que nos pusemos de joelhos, 

eles se puseram assim todos, como nós estávamos com as  

mãos levantadas, e em tal maneira sossegados, que, certifico  

a Vossa Alteza, nos fez muita devoção. 

 

 Caminha chama a atenção para dois momentos: o primeiro do Evangelho, em que os 

indígenas permanecem de pé com as mãos levantadas; e o segundo da Comunhão, quando 

“levantaram a Deus” – consagração da hóstia –, momento em que todos se ajoelham. A 

informação dada ao rei de Portugal, por Caminha, é a de que os que viram essa atitude se 

sentiram satisfeitos, havendo um reconhecimento inicial da fé cristã. Na descrição, há a 

predominância da dimensão espiritual defendida pela Linguística Ecossistêmica Crítica, logo, 

a dimensão da experiência místico-religiosa, no contato linguístico, surge quando não se pode 

explicar diretamente a língua de contato ou a fala, em uma situação de interação relacionada ao 

plano metafísico. De acordo com a definição de Couto (2015), para língua, temos que a 

comunicação pode ser estabelecida nas dimensões natural, mental ou social, sendo a dimensão 

místico-religiosa um plano metafísico, não quantitativo.  

 

esteuerã asy cõ nosco ataacabada acomunhã 

Edepois dacomunham. comungaram eses rre                         (folha 12) 

legiosos e sacerdotes eocapitã cõ alguũs de 

nos outros. 

 

Estiveram assim connosco até acabada a comunhão,  

depois da qual comungaram esses religiosos e                   (CORTESÃO, 1967, p. 253) 

sacerdotes e o Capitão com alguns de nós outros. 

 

Estes religiosos e sacerdotes pertenciam a mesma ordem religiosa de Frei Henrique de 

Coimbra. Segundo Amorim (2000, p. 76), há, em outras fontes, o registro dos nomes dos 

concelebrantes da missa, o que não aparece na Carta de Caminha:  

 

Frei Gaspar, Frei Francisco da Cruz, Frei Simão de Guimarães e Frei Luís do 

Salvador; todos quatro pregadores e excelentes letrados; Frei Masseu, sacerdote, 

organista e músico, que também com estas prendas podia ter parte na conversão das 

almas [...]; Frei Pedro Neto, corista de ordens sacras; e Frei João da Vitória, frade 

leigo [...]. 
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Figura 12: Primeira Missa no Brasil – Vitor Meirelles, 1861. 

 

Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural, 201864. 

 

 

Na sequência da narrativa: 

 

a’guũs de’es por o sol seer grãde 

ẽ nos estando comungando aleuantarãsse 

e outros esteuerã e ficarom. / huũ deles homẽ 

de l ou lb anos ficou aly cõ aqueles que fica 

ram. / aquele em nos asy estamdo ajumtaua                          (folha 12-12v.) 

aqueles que aly ficaram e ajnda chamaua 

outros. / este andando asy antreles falando 

lhes acenou cõ odedo perao altar e depois mostrou 

odedo perao ceeo coma que lhes dizia alguũa 

cousa debem e nos asy otomamos. 

 

Alguns deles, por o sol ser grande, quando estávamos  

comungando, levantaram-se, e outros 

estiveram e ficaram. Um deles, homem de cinquenta ou 

cinquenta e cinco anos, continuou ali com 

aqueles que ficaram. Esse, estando nós assim, ajuntava estes, (CORTESÃO, 1967, p. 253) 

que ali ficaram, e ainda chamava 

outros. E andando assim entre eles falando, lhes acenou  

com o dedo para o altar e depois apontou o 

dedo para o Céu, como se lhes dissesse 

                                                 
64 Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra1260/primeira-missa-no-brasil Acesso em: novembro 

de 2018. 
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alguma coisa de bem; e nós assim o tomámos. 

 Na hora da Comunhão, alguns índios se dispersam, no entanto Caminha chama atenção 

para a permanência e a atitude de um velho, que ficara junto com alguns poucos indígenas. 

Tomadas com gosto pelo escrivão e provavelmente por outros portugueses, são relatadas como 

atitudes de boa-fé, afinal, o velho falava entre os seus. A relação que se estabelece entre apontar 

para o altar e para o céu, sugere o entendimento indígena quanto ao ritual da missa e a 

compreensão de um sentimento que, de acordo com o pensamento ecolinguístico, se confirma 

na dimensão espiritual.  

Mesmo que a dimensão espiritual, que aqui intitulamos dimensão místico-religiosa, 

não seja aceita por alguns linguistas, para a compreensão do fragmento, como relato autêntico, 

não podemos descartá-la, porque: “praticamente todos os povos têm algum tipo de 

espiritualidade em sua vida sociocultural e psicocultural” (COUTO, 2015, p. 141). E o povo 

aqui encontrado na chegada da frota cabralina não seria diferente quanto à cultura espiritual. 

Tanto que o portuense Caminha, entusiasmado, afirma a D. Manuel I que as pessoas daquela 

terra não seriam contrárias ao cristianismo, logo acredita que o que fora estabelecido desde a 

primeira missa se perpetuaria:  

 

E, segundo que a mim e a todos pareceu, esta gente não lhes falece outra coisa para 

ser toda cristã, senão entender-nos, porque assim tomavam aquilo que nos viam fazer, 

como nós mesmos, por onde nos pareceu a todos que nenhuma idolatria, nem adoração 

têm. E bem creio que, se Vossa Alteza aqui mandar quem entre eles mais devagar 

ande, que todos serão tornados ao desejo de Vossa Alteza (CORTESÃO, 1967, p. 254-

255). 

 

 O contato linguístico na 2ª missa é constituído na dimensão da fé, pelo canto e a voz 

entoada do missionário franciscano que a celebra. Como dissemos anteriormente, os objetivos 

de Portugal iam além de conquistar os mares, seus objetivos passavam por catequizar e levar o 

cristianismo cada vez mais aos povos das terras que estavam sob seu domínio, expandindo os 

reinos da cristandade, ao integrar as Américas ao Velho Mundo.  

 

acabada 

amisa tirou o padre a vestimta decjma e ficou 

naalua e asy se sobio jumto cõ ho altar em huũa 

cadeira e aly nos preegou do auanjelho e dos a                   (folha 12v.) 

postolos cujo dia oje he trautando ẽfim 

dapreegaçom deste voso prosegujmẽto 

tã santo e vertuoso que nos causou majs de 

uaçam. 

 

Acabada a missa, tirou o padre a vestimenta de cima  
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e ficou em alva; e assim se subiu, junto com 

altar, em uma cadeira. Ali nos prègou do Evangelho e  (CORTESÃO, 1967, p. 252-253) 

dos Apóstolos, cujo é o dia, tratando, ao fim 

da prègação, deste vosso prosseguimento tão santo  

e virtuoso, o que nos aumentou a devoção. 

 

E mais adiante: 

 

eses q̃ aapreegaçã senpre esteueram 

estauã asy comanos olhando peraele. / eaQle                       (folha 12v.) 

que digo chamaua alguũs que viesem 

peraaly./ alguũs vijnhã eoutros hiamse 

 

Esses, que estiveram sempre à prègação,  

quedaram-se como nós olhando para ele.                     (CORTESÃO, 1967, p. 254) 

E aquilo, que digo, chamava alguns que  

viessem para ali. Alguns vinham e outros iam-se. 

 

 Nesta hora da pregação o mesmo velho chamava os outros indígenas para se sentarem 

e ouvirem o que Frei Henrique de Coimbra estava pregando. Havia um interesse, ainda que sem 

compreensão da fala, de tentar estabelecer uma interação. Sabemos que não havia entendimento 

quanto à língua, aqui entendida como idioma, contudo quanto à comunicação não resta dúvidas. 

A comunicação relaciona-se diretamente com a linguagem, seja gestual, visual, simbólica, 

espiritual. A interação em uma comunidade linguística que não conseguiu se comunicar pela 

fala pode ser compreendida pelos conceitos da Linguística Ecossistêmica, na qual a interação 

entre os dois povos (P – P) e a relação existente entre os indivíduos é intitulado como 

comunicação, ainda que não tenha havido uma situação de fala65. 

 Por fim, após a missa e a pregação, Nicolau Coelho distribui cruzes de estanho com 

crucifixos para os indígenas presentes:  

e 

acabada apreegaçom. trazia njcolaao coelho 

mujtas cruzes destanho com cruçufiços que 

lhe ficarom ajnda daoutra vijnda e ouuerã 

por bem que lancasem acada huũ sua ao pes 

coço. / pola qual cousa se asentou opadre frey              (folha 12v.)            

anrique ao pee da cruz e aly ahuũ ehuũ 

lançaua sua atada em huũ fio ao pescoço fa 

zendolha primeiro beijar e aleuantar as ma 

ãos. / vijnhã ajsso mujtos e lancarãnas to 

das que serjam obra de R ou l. 

 

E, acabada a prègação, como Nicolau Coelho  

                                                 
65 Cf. COUTO, 2015, p. 93. 
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trouxesse muitas cruzes de estanho com 

crucifixos, que lhe ficaram ainda da outra vinda,  

houveram por bem que se lançasse uma ao               (CORTESÃO, 1967, p. 254) 

pescoço de cada um. Pelo que o Padre Frei Henrique se  

assentou ao pé da Cruz e ali, a um por um, lançava a 

sua atada em um fio ao pescoço, fazendo-lha  

primeiro beijar e alevantar as mãos. Vinham a isso 

muitos; e lançaram-nas todas, que seriam  

obra de quarenta ou cinquenta. 

 

Este é o último momento do rito missal que reuniu em torno de cinquenta indígenas. 

Sentado ao pé da Cruz, Frei Henrique de Coimbra fazia os nativos da Terra de Vera Cruz 

reverenciarem a Cruz através do crucifixo, em sinal de devoção. O gesto de “atar o fio” ao 

pescoço, nas palavras de Caminha, não teve qualquer tipo de rejeição por parte dos indígenas, 

o que revela que se compreendiam mesmo sem falarem uma língua comum. O colar faz parte 

da identidade cultural indígena e da europeia e a aceitação desse presente é uma demonstração 

de comunicação entre ambos os povos. 

Ao relatarmos as duas missas ocorridas nos primeiros dias do “descobrimento” de 1500, 

estabelecemos, como já foi dito, as duas principais “intenções” de Portugal: a expansão 

marítima e a propagação da fé. Chamamos atenção para o fato da chegada do latim ao Brasil, 

através das falas litúrgicas de Frei Henrique de Coimbra, franciscano que desenvolveu antes 

dos jesuítas o papel missionário no Oriente e na América. 

As missas realizadas no que viria a ser o Brasil são elementos significativos que é por 

nós explicado não só através do contato linguístico, sem fala, mas também através da 

perspectiva da Ecolinguística e da Linguística Ecossistêmica Crítica. Esses aparatos teóricos 

são aportes, que se configuram como ferramentas para analisar o texto de Pero Vaz de Caminha, 

sobretudo passagens que se remetem à comunicação dos grupos em contato. A Carta em mais 

esse ponto justifica porque é considerada um clássico no âmbito histórico, filológico, 

linguístico, documental e literário, sendo um documento que ainda tem muito a revelar sobre o 

Brasil quinhentista.  
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6. CONCLUSÃO  

 

No decorrer de nosso trabalho, buscamos analisar as relações interculturais existentes 

entre Portugal e Brasil na formação do mundo lusófono à época das Navegações e 

Descobrimentos, passando por uma análise crítica que teve como escopo a investigação da 

formação da América portuguesa e do registro do primeiro contato linguístico entre portugueses 

e povos indígenas na Carta de Pero Vaz de Caminha. Analisamos o trabalho filológico de Jaime 

Cortesão no século XX, sob viés da Historiografia Linguística e a Carta de Caminha à luz da 

Ecolinguística. 

Por conta do contexto de análise cultural e historiográfica, evidenciamos algumas 

implicações político-ideológicas do uso da língua latina e da língua portuguesa na formação do 

Brasil colonial à época da chegada dos portugueses, com a finalidade de estabelecer contato 

linguístico com a população indígena. Dessa forma, pudemos evidenciar como esse contato 

linguístico inicial foi oriundo de um longo processo histórico e cultural, iniciado no contexto 

missionário franciscano, como registrado nas duas primeiras missas no Brasil. 

Para desenvolvermos nossa análise, dividimos nossa exposição em duas partes, uma 

relacionada à análise externa da obra e outra interna. Inicialmente, fizemos uma análise externa 

da Carta de Caminha, pautada na Historiografia Linguística, tendo como objeto de descrição e 

análise a obra filológica A Carta de Pero Vaz de Caminha (1967) de Jaime Cortesão. Nos 

valemos da Historiografia Linguística para desenvolver essa análise por esta ser um campo de 

investigação que estabelece relações entre múltiplos ramos de conhecimento interdisciplinares, 

que poderiam auxiliar na leitura da obra, ou seja, é uma abordagem teórica e metodológica de 

estudos interdisciplinares. Portanto, o discurso historiográfico tem como objeto de investigação 

principal o texto e a análise de documentos em seu contexto de produção e recepção, fato esse 

que nos motivou a desenvolver essa abordagem epistemológica. 

 Ao descrevermos o trabalho filológico de Jaime Cortesão, no século XX, nos valemos 

dos princípios de descrição historiográfica de Koerner (1996) e nos parâmetros de Swiggers 

(2013). Quanto aos princípios de contextualização, da imanência e da adequação estes nos 

auxiliaram a descrever o percurso que o manuscrito original percorreu em sucessivas edições 

até a edição de 1943, reimpressa em 1967. Ainda na descrição historiográfica externa da obra 

de Cortesão, buscamos nos estudos filológicos um modelo teórico de análise, que nos serviu 

para apresentarmos como Cortesão reconstituiu a escrita de Caminha modernamente. Buscamos 

evidenciar os aspectos mais relevantes de sua crítica textual à Carta de Caminha, inserindo sua 

obra em uma série de estudos anteriores sobre o documento quinhentista. De posse disso, foi 
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possível compreender o trabalho filológico de Cortesão a partir de elementos próprios da 

crítica-literária e de aspectos culturais. 

 Na segunda parte da pesquisa, apresentamos uma análise interna do texto da Carta de 

Caminha, pautada por uma análise ecolinguística do contato linguístico inicial sem fala, entre 

indígenas e portugueses, como registrado no documento. A Ecolinguística é a ciência 

interdisciplinar que se propõe a estabelecer uma relação entre as comunidades linguísticas e 

seus territórios, o que foi fundamental para se compreender culturalmente o período inicial da 

América portuguesa e o território de contato, a Ilha de Vera Cruz, na interação entre os povos. 

É através dos ecossistemas linguísticos que demonstramos como foi possível estabelecer 

o contato, a interação e a comunicação, mesmo sem a compreensão da fala. Também como 

parte dessa etapa, analisamos as duas primeiras missas no Brasil, como resultantes da primeira 

tentativa de contato linguístico. A missa do domingo de Pascoela e a missa da interação, 

celebradas em latim, são momentos de significação particular, relatadas no documento de 1500. 

Celebradas pelo franciscano Frei Henrique de Coimbra, foram acompanhadas de perto pelos 

nativos da nova terra, tendo tido a segunda missa participação direta dos povos autóctones, 

como pudemos analisar pelo relato de Caminha.  

A questão missionária, na expansão do império ultramarino português, que 

evidenciamos em nossa análise, pode ser compreendida dentro de políticas culturais dos séculos 

XV e XVI, orientando-se em uma perspectiva linguística voltada ao uso eclesiástico do latim 

como língua litúrgica e de cultura. A presença de ordens religiosas e militares nas atividades de 

navegação, como a Ordem de Cristo, assim como os franciscanos, atuando como missionários, 

compõe o panorama cultural em que os esforços de contato linguístico entre europeus e 

indígenas se apresenta. 

Como já dissemos não houve, inicialmente, a possibilidade de “fala” – assim como foi 

demonstrado, grande parte deste contato inicial se deu por gestos – devido às diferenças 

linguísticas entre ambos grupamentos, não podendo os línguas de Portugal compreender os 

indígenas. Mesmo sem participação efetiva, não deixamos de analisar a presença e a 

participação desses intérpretes oficiais na esquadra de Cabral, que aportara no Brasil, que foram 

à sua época responsáveis pelo contato com povos da África, das Índias e do Oriente, em geral.  

Sobre os línguas nos voltamos de maneira particular para Gaspar da Gama e dedicamos atenção 

significativa para seu ofício de intérprete e sua participação na corte portuguesa antes e depois 

de 1500, incluindo sua provável estadia no Brasil. 

Utilizamos a teoria da Ecolinguística, somada às teorias do Contato Linguístico, para 

analisarmos a interação durante a missa. Dessa maneira, tratamos de uma dimensão da 
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linguagem que ultrapassa a comunicação cotidiana e comum: a espiritualidade e a religiosidade. 

O meio ambiente espiritual nos auxiliou quanto à análise e compreensão da interação ocorrida 

no contato linguístico das duas primeiras missas no Brasil, narradas por Caminha. 

A Carta de Pero Vaz Caminha, datada em Porto Seguro no dia 1º de maio de 1500, tem 

por objetivo transmitir ao rei de Portugal, informações sobre a nova Terra de Vera Cruz. O 

portuense nos apresenta, no documento quinhentista, além de informações sobre a viagem de 

1500 e as populações aqui encontradas, informações técnicas diversas, de forma significativa, 

sobre o território e a nova rota marítima recém-descoberta.  

Acreditamos que os fenômenos linguísticos que encontramos na Carta são de relevância 

considerável para um entendimento acerca do contexto linguístico da lusofonia no século XVI, 

na expansão ultramarina da língua portuguesa. Afinal, como foi abordado por nós, em diversos 

momentos, este é um dos documentos que registra o estágio da língua portuguesa que chega às 

Américas, ainda que incialmente sem se fixar. 

Com isso, podemos relacionar o texto de Caminha a outras fontes pertinentes para o 

nosso trabalho, abrindo a possibilidade de análise de outros documentos quinhentistas pelo viés 

da Ecolinguística. Buscamos, igualmente, analisar o contexto histórico e social efetivo da 

expansão da língua portuguesa, em sua multiculturalidade inicial. O relato do escrivão não foi 

registrado em latim, mas em língua portuguesa, no século XVI, o que significa por si só um 

elemento de identidade cultural e linguística que denota a especificidade da narrativa. A língua 

portuguesa torna-se um elemento de constituição das relações interculturais luso-brasileiras 

desde então. 

A Carta além do valor histórico também possui um valor social e político quanto ao 

texto e à sua recepção na construção da identidade nacional no Brasil. Por isso, analisamos o 

contato linguístico na Carta de Caminha pelo viés da Historiografia Linguística e da 

Ecolinguística, em perspectiva cultural e histórica.  

Por fim, fundamentamos a escolha da obra A Carta de Pero Vaz de Caminha (1967), de 

Jaime Cortesão, como principal corpus de nossa pesquisa, devido à relevância do trabalho 

filológico e documental, com o manuscrito quinhentista e obra do autor, que se consagrou ao 

longo de gerações. A inserção da obra filológica de Jaime Cortesão na Historiografia 

Linguística do Brasil nos auxiliou na análise e recepção da Carta, pois investigamos e 

descrevemos o trabalho filológico de Jaime Cortesão por este ter sido considerado uma das 

principais edições a difundir a Carta de Caminha para pesquisadores contemporâneos sobre o 

tema das relações interculturais luso-brasileiras.  
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Permeando esses questionamentos, debatemos, desse modo, questões de Linguística 

Histórica, como uma busca de compreensão e análise do ideário linguístico da formação do 

Brasil e evidenciamos a correlação dos fatos linguísticos com os fatos históricos. Nosso intuito, 

entretanto, não foi o de aprofundar somente o debate metalinguístico sobre os conceitos 

filológicos e historiográficos, aplicados por Cortesão, mas sim demonstrar, através de nossa 

análise o valor histórico, literário, documental e linguístico da Carta de Caminha, à luz dos 

Estudos de Linguagem contemporâneos. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 – Bibliografia de Jaime Cortesão, segundo Travessa, 2018.  

Jaime Cortesão (Ançã/Cantanhede, 29-4-1884 – Lisboa, 14-8-1960) foi um intelectual que, 

privilegiando concomitantemente a investigação, a reflexão e a ação, ocupou um lugar 

proeminente na cultura política e na cultura histórica do seu tempo, sobretudo pela afirmação 

de um duplo combate – político e de reavivar a consciência histórica e cívica – presente na 

produção escrita e na ação cultural e cívica. O impulso dinamizador e o sentido da convergência 

foram os traços mais característicos da sua personalidade. Foi sobretudo um “polarizador de 

doutrina”, um “catalisador” de ideias, como o definiu Aquilino Ribeiro, mais “congraçador” do 

que “hostilizador dos homens”, como o considerou José Rodrigues Miguéis. 

A partir da compreensão do universo mental e moral do autor e das múltiplas facetas da sua 

obra e da sua ação – enquanto poeta, dramaturgo, ficcionista, pedagogo, político e historiador 

– percebemos que compatibilizou a reflexão com a intervenção crítica ativa, no contexto 

convulsionado do Portugal da I República, da Ditadura Militar e do Estado Novo. Desde o 

início da sua vida pública definiu uma linha de orientação e ação que permaneceu, no essencial, 

como matriz medular estruturante, ao longo do seu itinerário: a consciência indelével das 

responsabilidades inerentes ao seu estatuto social e intelectual de intervenção no curso dos 

acontecimentos, pela palavra e pela ação, com o propósito inviolável de estimular a formação 

de cidadãos ativos, conscientes, críticos e intervenientes, ou seja, sem descurar o exercício de 

uma pedagogia cívica responsável e pertinente [...]. 

A indecisão na escolha da sua formação académica, que se manifesta no longo percurso pelo 

ensino superior (de 1898 a 1910) e pela frequência de diversos cursos (em Coimbra, Porto e 

Lisboa), não se define por uma ausência de convicções, antes como uma procura incessante de 

intervir no real e um prenúncio claro do seu percurso multiforme e da assumpção do polígrafo. 

Após a frequência do curso de Medicina, na Escola Médico-Cirúrgica do Porto, conclui a sua 

formação em Lisboa com a apresentação da tese licenciatura – A Arte e a Medicina. Antero de 

Quental e Sousa Martins (1910) – em que contesta, no essencial, a teoria de Sousa Martins 

sobre Antero. As reflexões que esboça nesta obra remetem para a crítica ao cientismo 

naturalista, à visão determinista dos fenómenos sociais e humanos, ao materialismo, ao 

determinismo fatalista, ao positivismo, e, por outro lado, expressam a empatia e a admiração 

pelo “divino Antero”, a elevação vitalista e heroica da Arte, fundamentalmente da Poesia, a 

crença no “idealismo”, na “livre metafísica” e numa “vasta e individualizada religiosidade”. 
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Cortesão exerceu durante muito pouco tempo Medicina, talvez porque o recurso à vida clínica, 

diria a Pascoaes em 1913, importaria a “morte moral” e a anulação das suas mais íntimas 

ambições: as “ambições de Artista”. 

O sentimento poético e a vocação para a escrita da poesia emergem durante os conturbados 

tempos de estudante em Coimbra e no Porto e, embora a sua produção seja mais intensa nos 

primeiros anos da República, a presença do Poeta será uma constante na produção literária e 

histórica, bem como na intensa atividade cívica. Antes do seu primeiro, e mais conhecido, livro 

de poesia – A Morte da Águia (1910), poema heroico – Cortesão publica algumas composições 

poéticas em periódicos de Coimbra e do Porto, sendo destacar a sua colaboração na Nova Silva 

(1907), revista que evidencia tendências anarquistas, libertárias e anticlericais e da qual foi 

fundador com Leonardo Coimbra, Álvaro Pinto e Cláudio Basto. As suas poesias surgem, na 

generalidade, imbuídas de panteísmo, romantismo, religiosidade, misticismo naturalista e de 

espiritualismo, inserem-se no movimento literário do Saudosismo, pela confluência de 

contrastes, sentimentos e ideais, forma de expressão e de estilo, mas integram um elemento que 

as singulariza, como assinalou Fernando Pessoa: o impulso/dinamismo heroico. A mesma 

tendência se esboça na escrita dos seus dramas históricos – O Infante de Sagres (1916) e Egas 

Moniz (1918) – e em Adão e Eva (1921), que ilustra o ambiente convulsionado do Portugal do 

pós-guerra.  

 

Anexo 2 – Sobre o Missale, segundo Augé, 1995, p. 39. 

“La acción litúrgica de Inocencio III (1198-1216) se manifestó sobre todo en la reforma de los 

libros litúrgicos. Originariamente cada actor de la celebración eucarística o del oficio divino 

tenía su libro para la parte que le correspondía. Esta praxis era expresión del carácter 

comunitario de la celebración. Con el tiempo, sin embargo, la participación activa disminuye 

hasta tal punto que se termina confiándolo todo al sacerdote, con lo que se acentúa cada vez 

más su papel; es hora el único verdadero actor, mientras que los fieles asisten más bien 

pasivamente. De ahí nace el uso de poner en el sacramentario también las otras partes de la 

misa, lecturas (antes recogidas en el leccionario) y antífonas (antes recogidas en el 

antifonario). El resultado final de este proceso será en el siglo XIII el misal plenário, 

instrumento muy útil para las misas privadas, que mientras tanto se han hecho de uso común. 

El más importante es el llamado Missale secundum consuetudinem curiae del siglo XIII, que 

conoció una gran difusión, porque fue aceptado por los Frailes menores, que lo llevaban en 

todas sus peregrinaciones misioneras”. 

 

Anexo 3 – I Epístola de São João – I Jo., 5, 4-10 

 “DOMINICA IN OCTAVA PASCHAE [I Jo. V, 4—10]. Carissimi: Omne quod natum est ex 

deo: uincit mundum. Et hec est uictoria que uincit mundum: fides nostra. Quis est autem qui 
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uincit mundum, nisi qui credit quoniam Jesus est filius Dei? Hic est qui uenit per aquam et 

sanguinem Jesus Christus. Non in aqua solum sed in aqua et sanguine. Et spiritus est qui 

testificatur quoniam. christus est ueritas. Quoniam tres sunt qui testimonium dant in celo pater 

uerbum. et spiritus sanctus et hi tres unum sunt. Et tres sunt qui testimonium dant in terra: 

spiritus. aqua. et sanguis. Si testimonium hominum accipimus: testimonium Dei maius est. 

Quoniam hoc est testimonium Dei quod maius est: quia testificatus est de filio suo. Qui credit 

in filium dei habet testimonium Dei in se”. 

  

Anexo 4 –Evangelho Segundo São João –Jo. 20, 19-31 

 “(Secundum Iohannem) [Jo. XX. 19—31]: In illo tempore. cum esset sero die illa una 

sabbatorum et fores essent clause, ubi erant discipuli congregati propter metum iudeorum 

Uenit Jesus. Et stetit in medio eorum. Et dixit eis: Pax uobis. Et cum hoc dixisset: ostendit eis 

manus et latus. Gauisi sunt ergo discipuli: uiso domino. Dixit ergo eis iterurn. Pax uobis. Sicut 

misit me pater. Et ego mitto uos Hec cum dixisset: insufflauit. et dixit eis. Accipite spiritum 

sanctum quorum remiseritis peccata remittuntur eis. et quorum retinueritis retenta sunt. 

Thomas autem unus de duodecim qui dicitur didimus non erat cum eis quando uenit iesus. 

Dixerunt ergo ei: alii discipuli. Uidimus dominum. Ille autem dixit eis. Nisi uidero in manibus 

eius fixuram clauorum. et mittam digitum meum in locum clauorum et mittam manum meam in 

Iatus eius non credam. Et post dies octo: iterum erant discipuli eius intus. et thomas cum eis. 

Uenit iesus ianuis clausis. et stetit in Imedio. et dixit eis. Pax uobis [fo. 90h. Deinde dicit Thome. 

Infer digitum tuum huc. et uide manus meas. et affer manum tuam. et mitte in latus meum. et 

noli esse incredulus sed fidelis. Respondit Thomas: et dixit ei. Dominus meus. et deus meus. 

Dicit ei iesus. quia uidisti me Thoma credidisti. beati qui non uiderunt et crediderunt: Multa 

quidem et alia signa fecit iesus in conspectu discipulorum suorum que non sunt scripta in libro 

hoc Hec autem scripta sunt. ut credatis quia iesus est christus filius dei, Et ut credentes. uitam 

habeatis in nomine eius”.  


