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memorial da Epopeia dos Descobrimentos

Nota: O Memorial integra um edifício de cariz contemporâneo, com cerca 
de 200 m2 de área coberta, que serve como área de exposição, ainda que o 
espólio seja sobremaneira escasso (cerca de dez objectos e vinte posters). A área 
circundante, 20.000 m2 de mata atlântica, procura reproduzir o tecido ecológico 
aquando do descobrimento do Brasil e apresenta como pièce de résistance, um 
modelo feito à escala original da nau-capitânia de Pedro Álvares Cabral.

Para quê tanto mar? Não resisto à tentação da pergunta, enquanto o meu 
olhar se perde, sem encontrar referência, na imensidão esmeralda do Atlântico. 
A Bahia é uma terra de assombros. Não me peçam explicações. São sensações que 
não se adestram. Neste princípio de tarde de Agosto, no alto de Arraial d’Ajuda, 
observo as ondas a quebrarem nos recifes e (re)vejo a frota de Pedro Álvares a 
navegar no horizonte. A história conta que bolinaram direito por latitudes tortas. 
Talvez. O certo é que passaram em frente de onde me encontro e mais à frente 
ainda, fundearam em local que o Capitão-Mor apelidou de Porto Seguro e de que 
três distintos municípios reclamam paternidade (Porto Seguro, Stª Cruz Cabrália 
e Prado). Por simpatia gosto de imaginar que foi mesmo em Porto Seguro. Afinal 
fica mesmo aqui ao lado, na outra margem do Bunharém e cheguei de lá há 
pouco, após uma emotiva visita ao Memorial da Epopeia dos Descobrimentos1. 
Por isso (re)vejo a frota e logo os homens que a preenchiam. Aparentemente, 
entre mil duzentos e mil e quinhentos saíram de Belém a nove de Março de 1500, 
distribuídos entre nove naus, três caravelas e uma naveta de mantimentos. Cerca 
de setecentos eram soldados e os restantes uma mistura heterogénea de classes, 
misteres, nacionalidades, cores e convicções em apenas um género. O que eram 
estes homens? O que os fazia querer o mar? Navegavam porque precisavam? E 
morriam porque não precisavam? 

Chegaram a este lado ou pelo menos avistaram-no, a 22 de Abril. Quarenta e 
quatro dias depois. Nem parece tanto tempo assim. Imagino-os barbudos, sujos, 
ávidos, anémicos e de olhar assombrado. Dos que saíram em Lisboa, nem todos 
chegaram. A nau capitaneada por Vasco Ataíde desapareceu a 23 de Março, 

1 Av. Beira-mar 800, Praia do Cruzeiro, Porto Seguro, Bahia, Brasil.
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sem registo de tempestade, ao largo de Cabo Verde e com ela, cerca de cento e 
vinte homens. Para onde foram? Gosto de pensar que seguiram apenas um rumo 
diferente.

Regresso pela memória, à manhã passada em Porto Seguro no Memorial da 
Epopeia dos Descobrimentos. Pelas palavras decalcadas do próprio blog: “… com 
o objectivo maior de resgatar a memória cultural de Porto Seguro e contribuir 
com a preservação do seu património natural e histórico, (…) tendo como 
base a própria história do Brasil” (Memorial da Epopeia dos Descobrimentos). 
Parece-me que ainda tem um caminho longo a percorrer até alcançar tamanho 
desiderato. Porque na verdade, não é ainda um museu: falta-lhe espólio, estrutura 
e sobretudo coerência. Mas por ora, tão pouco possui aquela pretensão. E depois, 
tem em sobra, natureza, simpatia e sobretudo sentimento. 

Entrada para o Memorial. Inaugurado em 22 de Abril de 2003, 503 anos após a 
descoberta do Brasil.

Começo pela primeira: o Memorial situa-se a cerca de 1,5 km do trevo do 
Cabral, na orla norte costeira do município de Porto Seguro e está integrado numa 
área verde de cerca de 20.000 m2, que procura reproduzir parte da diversidade 
da vegetação primordial de algumas fitofisionomias da mata atlântica (floresta 
ombrófila densa, mangue e restinga). O preço da entrada avulsa é de 10 reais e as 
excursões pedagógicas/grupos escolares usufruem de preço diferenciado. 

O edifício que alberga a exposição permanente, é de traço contemporâneo 
e possui cerca de 200 m2 de área coberta, com a transparência e a amplitude dos 
vãos a sublinharem a sua missão, um olhar aberto para o mar que, incontornável, 
nos cativa o horizonte. O espólio resume-se a cerca de meia dúzia de objectos 
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dispersos (uma vela portuguesa com a cruz de Avis, uma reprodução de bíblia de 
época, uma balança, entre pouco mais) e uma vintena de gravuras, distribuídas 
em banners e posters, de navegadores e reis portugueses. O fio condutor deste 
potpourri, incompreensível para o visitante solitário, é nos servido pelos amáveis 
guias mirins (estudantes de uma escola secundária local) que com genuína 
simpatia, debitam um núcleo informativo de razoável precisão. Mas o melhor 
está para vir: uma alameda sepulcrada pelo jardim, carrega-nos até à réplica 
da nau-capitânia da frota de Pedro Álvares. É uma embarcação em tamanho 
natural (35m comprimento x 8m de largura x 7m de altura) com 1200 m2 de área 
vélica e com as entranhas cenografadas com o propósito de exibirem as precárias 
condições de viagem dos “bravos conquistadores e viajantes portugueses”. 

Estas últimas palavras, emprestadas ao texto presente pelo site do memorial, 
são indicadores de uma realidade surpreendente: este é um espaço temático em 
contra-ciclo com os dogmas tradicionais brasileiros sobre o “achamento do Brasil” 
(ou a diferença subtil entre o achar e o descobrir). Suponho que o fundador, 
proprietário e mecenas exclusivo do museu, o professor Wilson Cruz, deva nutrir 
um carinho muito particular pelos portugueses e por Portugal, por onde viajou 
aliás, em recolha informativa fundamental. Outro não, o cidadão brasileiro 
comum crê em tudo menos na bondade dos “bravos viajantes portugueses”. 
Não se trata de uma excentricidade, senão da reprodução da sensibilidade 
pedagógica institucional. O brasileiro aprende na escola que a Portugal deve o 
extermínio dos índigenas, a escravatura2, a extinção das reservas naturais de ouro 
e metais preciosos e a destruição da mata atlântica3. Sei-o porque foi assim que 
me ensinaram, desta forma, apenas, talvez, não nesta sequência. 

2 A escravatura foi abolida oficialmente em todo o império português, em lei datada de 25 de 
Fevereiro de 1869. No Brasil só o seria, através da Lei Áurea, em 1888

3 A área original de Mata Atlântica era de 1,3 milhões de km2 e compreendia toda a orla costeira 
brasileira do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Hoje em dia, remanescem 52.000 km2 , 
apenas cerca de 5% da área original. Estima-se que 90% da desflorestação tenha ocorrido já durante 
o séc. XX.
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Réplica em tamanho original da nau-capitânia
da frota de Pedro Álvares Cabral.

Saio por isso do memorial surpreendida, agradavelmente surpreendida, 
confesso. Como todas as pessoas que viajam e que por isso, realizam parte da 
sua educação com o olhar vagueando sobre o mundo, aprendi que a história 
é desenhada para servir de conforto ao homem e sempre sobre um formato de 
debate maniqueísta. O bem versus o mal. O invadido (quem é o invadido?) contra 
o invasor (quem é o invasor?). O índio (quem é o índio?) contra o português 
(quem é o português?).

O horizonte adquiriu um tom cinza e a chuva adivinha-se sobre o mar. É 
curioso como do sítio onde me encontro, a vejo a cair na distância, formando 
uma muralha de vidro. Não venta ainda e por isso, deixo-me ficar. A chuva 
tardará mais alguns minutos. Foi num dia semelhante a este que a frota ancorou 
a cerca de 2 km da costa, perto da foz do hoje chamado rio do Frade. Não fica 
longe de onde me encontro. Trinta a trinta e cinco quilómetros de praia corrida, 
provavelmente, direcção Sul. Seria o dia 23 de Abril, e foi um dia em que se 
fez história. Os tupiniquins do sul da Bahia viram pela primeira vez homens 
vestidos e barbudos. Nicolau Coelho, por indicação do capitão-mor, comandava 
o batel que da frota, veio ao seu encontro. Encontraram-se na praia (em que 
outro sítio poderia ser?) e aí terá ocorrido a primeira conversa brasileira. Foi o 
princípio do Brasil e o princípio do fim para os tupiniquins, ou talvez nem tanto. 
Afinal, esta etnia tornou-se com o tempo, a principal aliada dos portugueses. 
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Parece que eram de trato fácil (pelo menos na perspectiva do colonizador) e nas 
diversas encruzilhadas da história, preferiram a miscenização ao extermínio 
(o verbo preferir neste contexto, possui grande amplitude). Falavam a língua 
Tupi litorânea, da família Tupi-Guarani (tronco linguístico Tupi) e ocupavam as 
regiões costeiras do Sul da Bahia até ao Norte do Espírito Santo. 

Em suma, o primeiro rendez-vous lusoindígena  correu bem e quiçá definiu 
de forma indelével, um padrão de relação entre os tupiniquins e os portugueses. 
A frota navegou cerca de cinquenta km, sentido norte, em busca de ancoradouro 
protegido (o mau tempo assim a obrigou), e tê-lo-á encontrado acima da barra 
do Bunharém, no interior do recife da Coroa Vermelha, numa baía que os 
portugueses apelidaram de Cabrália. O restante tempo de permanência no Brasil 
foi ocupado em tarefas de índole sócio/profissional, que incluíram duas missas, 
aprovisionamento de água e lenha e principalmente, a criação e manutenção de 
um clima de cordialidade com os tupiniquins, muitos dos quais foram convidados 
a pernoitar a bordo. Finalmente, no Sábado, 2 de Maio de 1500, a armada cabralina 
zarpou de terras brasileiras, rumo à Índia. O que aconteceu depois deixou de ser 
história e passou a ser quotidiano, amargo por sinal. Pedro Álvares só regressaria a 
Lisboa a 23 de Junho de 1501; com ele apenas quatro embarcações e menos de um 
terço dos homens presentes à partida. Afinal viver não é preciso. 

De regresso ao sul da Bahia, os portugueses haveriam de aprender a um custo 
elevado, que nem todas as etnias indígenas eram de fácil convivência. Ali mesmo, 
perto da costa, na mata atlântica, viviam os Pataxós, os Crenaque e os Gueren4. 
Etnias guerreiras que falavam línguas pertencentes ao troco linguístico Macro-Jê e 
haviam sidos expulsos da orla costeira, séculos antes, pelos tupiniquins. 

A capitania hereditária de Porto Seguro (carta régia datada de 27 de Maio 
de 1534) e os poucos portugueses que habitaram este canto do mundo, durante 
os quase 200 anos subsequentes, estabeleceram um certo modus vivendi com 
estes povos, medida que seria comum aliás, à generalidade do território colonial 
(escassamente povoado). O status quo seria quebrado com a descoberta de ouro 
no interior do Brasil, nos finais do séc. XVII (o maior filão até então, de toda a 
história ocidental) que catalizou a primeira corrida do ouro da história moderna. 
A pressão demográfica resultante, durante o século XVIII (estima-se que a 
população brasileira, neste período, tenha crescido de 300.000 mil para mais de 
3.000.000 de almas) foi, ela sim, fatal para os povos indígenas. A independência 
do Brasil seria celebrada a 7 de Setembro de 1822 e nem por isso o declínio das 
populações indígenas recrudesceu. 

Os primeiros pingos de chuva interrompem-me as deambulações. Olho 
uma última vez o mar e (re)vejo as velas com a cruz de Malta no horizonte. Para 
onde foram estes homens?     

4 Algumas etnias indígenas tinham como hábito usar como adorno, discos de madeira com cerca de 
12 cm de diâmetro, fixos nos lóbulos das orelhas e no lábio inferior. Os portugueses apelidaram-
nos de botocudos, designação que perdurou até aos nossos dias, pela semelhança dos discos com 
as rolhas dos barris de vinho, os botoques.
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