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. Um estudo do Dr. Aníbal Cardoso 
A epístola de Anchieta sobre os Reinos da Natureza em S. Vicente 

Informes de Gandavo e de Thévet 

as colunas de El Homero, interessante e valiosa pu

blicação ornitológica argentina, publicou o distin

to naturalista Dr. Aníbal Cardoso uma série de ar

tigos filiados à mesma ordem de idéias que nos 

levou a escrever sobre a mologia do Brasil primevo 

e as abusões dos conquistadores e povoadores. 

Restringiu-se, porém, o Dr. Cardoso ao campo 

exclusivo da ornitologia, havendo subordinado os 

seus escritos ao título La Ornitologia Fantdstica de 

los Conquistadores. 

Aos leitores brasileiros será certamente interes

sante conhecer o que, sobre tal assunto, traçou o 

autor platino que, aliás, além de percorrer a biblio

grafia espanhola, consultou a portuguesa. 

A sua ornitologia fantástica tanto é, em geral, 

argentina quanto brasileira, visto como as espécies 

mencionadas da avifauna sul-americana tanto ocor

rem em seu país quanto no nosso. 

É muito vivaz a introdução do estudo do na

turalista: 

"Entre las distintas citas y descripciones que en 

libros y documentos nos ha dejado la época coloni

al, pintando con fantásticos colores una fauna ex

travagante y fenomenal, merecen un buen capítu

lo las que se refieren a las aves de nuestro país cuya 

descripción, tan inexata como exagerada, ofrece 

pasajes de c6mica candidez, que revelan al estudio

so el estado de los conocimientos en aquella época 

y sirven al curioso lector un buen rato. de alegre 

distracción. 
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Desde el paso del Estrecho por Magallanes en , 
1520, cuando Pigafetta describió eI Aptenodytes 

diciendo que 'parece cubierto de plumitas por todo 

eI cuerpo', extraflando, sin d uda, no estuviera 

cubierto de otra cosa/hasta la feliz llegada de Aza

ra' cuantos disparates· se escribieron, que éste tuvo 

que emenQar! 

No es posible olvidar las extravagantes citas de 

Oviedo, Herrera, López de Gomara, Ciez, de León , 
y tantos otros que, durante eI primer siglo de la 

conquista, escribieron disparatadas descripciones 

de nuestra fauna. 

Tampoco podemos hacerIo de aquellos padres 

jesuítas que les siguieron en los siglos XVII y XVIII, 

sin adelantar un paso en el asunto, al que agregaron 

mayores extravagancias y patrafias. 

Las descripciones dei Padre Acosta, aunque 

juiciosas, fueron sujetas a la leyenda bíblica; las dei 

P. Techo, sólo sirvieron para ponderar los cono

cimientos medicinales de tal a cual jesuíta empíri

co; dei P. Falkner, que por respeto a sus antecesores 

en la Orden, tampoco aclara esos errores, por su 

parte, en las citas propias, no fué capaz de des

cribirnos eI yacaré, porque cuando le vió correr con 

salvaje fiereza en las orillas dei Paraná, se le antojó 

bestia apocalíptica! 

Siguieron a éstos, muchos otros padres jesuítas 

que al escribir la historia de los trabajos efectuados 

por la Compaflia de ]esús, se ocuparon de la 

descripción de los animales y plantas más notables 

que aquí hallaron; relatos que subordinaron a tres 

puntos principales; la leyenda fantástica de que 

gozaban; la misteriosa influencia que les atribuian 

como panacea dé todas las enfermedades; y las 

observaciones propias, más estúpidas que ignoran

tes, en que pintan metamorfosis imposibles, 

haciendo pasar por evoluciones sucesivas, gusanos 

y mosquitos, a las c1ases más superiores en que se 

dividen los vertebrados. 

EI fuerte principal de estos historiadores es la 

medicina, copiada casi siempre hasta en sus groseros 

detalles de la que usaban los indígenas. 

Yaqui no nos es posible olvidar la estupenda 

terapéutica dei Padre historiador Guevara, 

que ponderando al pájaro Guachodice: 'no tiene 

cosa más estirnable que su excremento, cuya virtud 

es más apreciable que eI oro y todas las preciosida

des dei mundo, y sirve admirablemente para curar 

las quebraduras de huesos', citando luego eI caso 

de un muchacho que se quebró .una pierna y curó 

en tÚJs diascon un emplastro dei famoso excremento, 

'hasta eI extremo de poder caminar'. 

Bien poca cosa es, en verdad, tan estupendo 

prodigio, ante la cura dei indio que nos refiere eI 

P. Montenegro, aI que habiéndole pasado por so

bre el pecho la tueda de una monumental carreta 



• 
tu~umana cargada con varios quintales de a1garroba, astuto, burlón y solapado, que se complacía en 

sanó en pocos dias con la infalible cataplasma. aumentar la confusión en aquellos cerebros 

Los órganos de los sentidos poco servían para vIslonanos. 

guiar por buen camino e! extraviado criterio de Es, pues, posible, que mientras e! P. Muratori, 

aquellos hombres, y sus visiones fantasmagóricas contemplaba al picaflor, hizo oir sus trinos allí, 

se sucedían con desesperante resultado para la cerca, alguno de nuestros cantores de la selva, ye! 

ClenCla. padre jesuíta, que no conocía de la misa (orni-

EI P. Vasconcellos afirmó haber visto' con sus tológica) la media, aplicó e! oído, levantó e! dedo 

propios ojos, unos gusanillos blancos criados en la y miró a su guía, quien aprobó en silencio la 

,superficie de! agua que se hicieron mosquitos; observación; después de lo cual quedó sancionado 

los mosquitos pasaron a la forma de lagartos, éstos 

se convertieron en mariposas, y lãs mariposas se 

transformaron finalmente en picaflores'. 

Aliado de ésto, la evolución de las especies es 

una ninería y Darwin resulta una mediocridad! 

EI órgano de! oído no les servió tampoco para 

ayudar la vista, pues si veían a la distancia un cuis 

que se ocultaba en la maleza y al mismo tiempo 

resonaba en la serranía e! relincho de un guanaco, 

no vacilaban en atribui rio al inocente roedor. 

Buen testimonio de ello nos lo ofrece e! 

P. Muratori, cuando dice, refiriéndose ai picaflor: 

'une a sus colores más brillantes, la voz y e! canto 

dei ruisenor; y es sorprendente cuando se le oye 

cantar, que una voz tan fuerte pueda salir de un 

cuerpo tan pequeno'. 

Inútil es decir, que en estas trocatintas de óptica 

yacústica, solúa intervenir casi siempre, a1gun indio 

que aquellas notas poderosas pertenecían ai 

pequeno pajarillo. 

Un caso más notable que éste, nos lo ofrece el 

relato de un marino espanol, que visitó las costas 

dei Pacífico. Un dia que paseaba por e! campo, 

encontró un pájaro, para él desconocido, 

que revocaba la cabeza por la arena para desem

barazarse de los parásitos que le incomo-daban, 

y como en ese instante resonara aliado una nota 

muy eminentemente clásica para el oído del marino, 

éste no vaciló en apuntar la siguiente cita que 

transcribió más tarde en su 'descripción dei Perú: 

EI pájaro Trompetero eI cual saca el sonido de 

trompeta pegando la cabeza en tierra y expeliendo 

eI aire por detrás'! 

Y con esto, ya curados de espanto, podemos 

pasar adelante." 

Da inteligência admirável que foi a do '1\póstolo 

~ ... ''''~'-
~ 
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do Brasil" depoimento notável existe - e é larga

mente conhecido - sobre a fauna e a flora da capi

tania de S. Vicente. 

Constitui a primeira informação que sobre as 

coisas da natureza em terras de São Paulo se divul

garam esta "Epístola Quamplurimanum Rerum 

Naturalium Quae S. Vicentii Provinciam Incolunt 

Sístens Descriptionem" . 

Publicou-a pela primeira vez em 1799 esse eru

dito modesto e cheio de alto mérito que foi Diogo 

de Toledo Laca e Ordonhes, o primeiro paulista 

que estudou e descreveu a fauna brasileira. 

Imprimiu-a acompanhada de excelentes notas. 

Há na carta anchietana volumosos e curiosíssimos 

informes sobre a fàuna vicentina mas também pou

ca coisa como contribuição para o escopo que em 

mira temos. 

Assim mesmo de suas páginas haurimos alguns 

subsídios dignos de nota. 

Tinha Anchieta vinte e seis anos quando escre

veu a sua Epístola datada de S. Vicente e de fins de 

maio de 1560. 

Assinou-a: "o mais humilde da Companhia de 

Jesus: José" e no proêmio declara que tais informa

ções ele as ministra por obediência, a um pedido 

do seu Provincial. 

Depois de relatar qual a situação da província 

de S. Vicente, fàla da sua climatologia e refere que 

nela ocorriam medonhos trovões e tempestades que, 

contudo, não assustavam os indígenas. 

Expõe a opinião absurda de um desses ameri

canos, ceno impostor, célebre feiticeiro, sobre a causa 

das ventanias. Explica ainda que no território 

vicentino o frio se acalmava com o ardor do sol, 

o calor com a viração e as chuvas que, no litoral 

atlântico, eram sempre abundantes. E outras 

ingenuidades ... 

E a prosseguir relata coisas hoje desaparecidas, 

entre outras: a enorme quantidade de peixes dos 

rios de Piratininga e a freqüência da congelação das 

águas correntes, no rigor do inverno do planalto 

paulista. 

Refere a presença do peixe-boi em costas de S. 

Vicente, de onde desde muito desapareceu, e refe

re que o Atlântico era ali fenomenalmente piscoso. 

Longamente se ocupa dos ofídios vicentinos. 

O seu primeiro capítulo consagra-o às enormes 

serpentes sucuryuba. Havia-as imensas. Um leigo 

jesuíta ao avistar uma dessas cobras, nadando em 

um rio, a tomara pelo mastro de um navio. 

Sobre a Eunectes, refere o que lhe contavam os 

índios: não tinha dentes e matava as presas enfian

do-lhes a cauda pelo ânus. Engolia antas inteiras e 

ficava depois inene como se estivesse mona, não se 

podendo mover, até que o ventre lhe apodrecesse 

com o alimento. 



Era então esventrada pelas aves de rapina que a 

devoravam ao mesmo tempo que ao seu repasto. 

Depois de informe e semidevorada, começava 

a serpe a se reformar; cresciam-lhe novamente 

as carnes, estendia-se-Ihe a pele, voltando afinal à 

antiga forma. 

Comentando essas coisas maravilhosas de 

Anchieta, diz-nos o douto anotador: "realmente a 

tal respeito ouvi algumas coisas no Brasil, porém, 

sempre as considerei fabulosas". 

Tratando das jararacas afirma o taumaturgo que 

se alguém escapava à morte, depois de por ela pica

do, ficava imunizado. Não só não corria perigo como 

também sofria muito menos dores nas subseqüen

tes picadas. 

Cético mas respeitoso para com o autor comen

tado, observa Ordonhes: "julgo que esta proprie

dade do veneno das cobras é agora desconhecida 

no Brasil; pelo menos nos lugares em que estive". 

Das cascavéis, ou boiciningas, conta o santo 

jesuíta que na época da procriação adquirc:m movi

mentos rapidíssimos. Diziam os índios até que 

voavam! 

Igualmente nefastas as ibibobocas que viviam 

como as toupeiras e as boipebas, errônea informa

ção, como sabemos. 

Da multidão inumerável das aranhas brasilei

ras, arruivadas, cor de terra, pintadas, peludas, 

que pareciam caranguejos declara: "são tão feias de 

ver que só o seu aspecto já parece trazer o veneno 

diante de si" . 

Animais friorentíssimos, refugiavam-se nas ca

sas e por isso quando as índias envenenavam 

as bebidas com os seus cadáveres as vítimas de 

tal potagem ficavam atacadas de excessivo frio e 

tremores. 

Dos escorpiões serviam-se os índios vicentinos 

para uma manobra de fins sensuais idêntica à que 

Gabriel Soares atribuía às taturanas entre os da 

Bahia. 

Mas tal prática por vezes lhes trazia incalculá

veis malefícios. Curiosa a coincidência de vários 

depoimentos notáveis sobre tal manobra que, 

já em 1501, era observada por Américo Vespúcio 

na costa brasileira. 

Repetindo informações que não pudera verifi

car, relata-nos Anchieta que em S. Vicente havia 

animais muito ferozes, que alguns queriam fossem 

leões, coisa de que duvidava. 

Os seus capítulos sobre o papa-formigas ou 

tamanduá, a tapiiara ou anta, a aig ou preguiça, 

o tatu, o porco taiaçu, os veados, gatos selvagens, 

os gambás etc., nada trazem de muito particular. 

Tratando dos macacos, aduz: "contam deles ca

sos admiráveis mas incríveis e por isto os deixo em 

silêncio". Infelizmente não se dispôs a relatar-nos 
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esses "casos admiráveis", que certamente seriam óti

mo contingente para o nosso estudo. 

Dos espinhos do ouriço afirma que, quando 

fincados em qualquer matéria, pouco a pouco nela 

penetravam sem que fosse preciso enterrá-los. 

Ele próprio vira um couro dobrado, de boa 

grossura, que uma dessas cerdas do porco-espinho 

varara no espaço de uma noite. Isso leva Ordonhes 

a observar que provavelmente fora Anchieta 

ilaqueado em sua boa-fé por algum índio astuto. 

Mais crédulo se mostrou o êmulo de NÓbrega 

ao tratar do inseto rahu, "vermes roliços e oblongos 

todo brancos, de um dedo de grossura, que cresci

am no meio dos caniços e ora se transformavam em 

borboletas e ora em ratos"! 

Mas se havia os vermes rahu metamorfoseados 

em borboletas e ratos, existiam em S. Vicente bor

boletas que se transformavam em beija-flores. 

As menores dessas aves, chamadas pelos índios 

guainumbis, viviam exclusivamente de orvalho. 

Outra curiosidade ornitológica do Brasil: 

um enorme rapineiro, soberano das demais aves a 

quem todas as demais espécies predadoras levavam 

a seu ninho alimentos como a seu soberano legíti

mo e acatado. 

Termina o glorioso canarino o seu relatO por 

uma série de informes, sem realce pitoresco, sobre a 

gralha anhima, paros-bravos e galináceos. 

Consagra umas poucas laudas aos vegetais 

comestíveis do país, aos medicinais etc., assim como 

a uma pedra flexível e a conchas que produziam 

pérolas. 

Termina reservando uma página às proezas 

demoníacas dos maus espíritos da floresta, assas 

sinos dos pobres índios, ou seus torturadores. 

Assim, os cunupirasque os açoitavam, atormen

tavam e matavam e cujas vítimas, já mortas, 

haviam sido encontradas na mata pelos missioná

rios: osigupiaras moradores das águas, afogadores 

dos selvagens e naufragadores de suas igaras e ubás; 

os boitatás ou cobras-de-fogo que corriam rapida

mente, de um lado para outro, atacando os índios 

e matando-os como os cunupiras. 

Apareciam os boitatás com fogo brilhante e 

ninguém sabia o que exatamente eram. Piedosa

mente comentava o Taumaturgo: "Há outros es

pantalhos desta espécie, que não só causam terror, 

mas também prejuíw aos índios. Nem é de admi

rar que com estas e outras coisas, que seria longo 

enumerar, o demônio queira tornar-se terrível a es

tes Bravios que desconhecem a Deus e de exercer 

sobre eles terrível tirania". 

Querendo desculpá-lo de haver crido em se

melhantes abusões florestais, anota Ordonhes: 

"Não é de admirar que Anchieta, homem de 

grande piedade, desse crédito a certos delírios 
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dos índios quando em muitos doutos escritores 

de todos os tempos se encontram a cada passo 

casos horríveis de espectros, bruxas, lêmures e 

demônios." 

Obedecendo à ordem cronológica devemos na 

História da Província Santa Cruz a Que vulgar

mente Chamamos Brasi~ do bom Pero de Maga

lhães Gandavo, procurar elementos portugueses 

para o estudo da nossa zoologia primeva. 

E realmente, publicada em 1576, representa a 

obra de Gandavo, como se sabe, o primeiro docu

mento impresso lusitano em que surgem descritas 

as coisas do nosso país. 

E trata-se de obra de quem, de visu, observou 

as coisas, pois o autor "natural da Augusta Cidade 

de Braga e filho de Pae Flamengo, como denota o 

seu segundo apelido, insigne humanista e exçelen

te latino, de cuja língua abriu escola pública entre 

Douro o Minho, onde foi casado, assistiu alguns 

anos no Brasil, onde observou com judiciosa curio

sidade tudo quanto era digno de memória, sendo o 

primeiro que depois de descoberta tão vasta Pro

víncia escrevesse", diz o editor do livro, a que cou

be a honra insigne de ter como apresentador um 

dos maiores nomes da humanidade: simplesmente 

Luís de Camóes. 

Nuns tercetos, introdutórios, começa o cantor 

dos Lusladas, por dizer, a louvar ao autor: 

Depois de Magalhães teve tecida 

A breve História sua que ilustrasse 

A terra Santa Cruz pouco sabida 

Imaginando a quem a dedicasse 

Ou como algum favor defenderia 

Seu livro de algum zoilo que ladrasse. etc. 

Depois de ensinar como se descobrira a pro

víncia brasileira e a razão pela qual se deve chamar 

Santa Cruz e não Brasil, "descrever o sítio e quali

dades da província", passa o nosso engenhoso 

bracarense a tratar das "plantas, mantimentos e fru

tas que há nesta província" onde se encontravam 

coisas interessantíssimas. 

Assim assegurava que em terras de S. Vicente, 

por exemplo, nascia certa árvore que se dizia pela 

língua dos índios obirá paramaçaci, o que quer 

dizer pau para enfermidades. 

Três gotas de seu leite purgavam uma pessoa 

"por baixo e por cima, grandemente". E quem to

masse "quantidade de uma casca de noz morreria 

sem nenhuma remissão". 

O que porém há de mais interessante na 

Natura/ia do ótimo Gandavo é o capítulo VI, "Dos 

Animais e Bichos Venenosos que Há nesta Província". 

Bichos mui feros e venenosos, porcos que an

davam em terra e n'água; Antas "que são da feição 
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de mulas mas não tão grandes". Pacas e cutias tatus, 

"quase tamanhos como leitões, com um casco como 

de cágado, tigres que na terra se nomeiam por on

ças; cerigões que são pardos e quase tamanhos como 

raposas, os quais têm uma abertura na barriga ao 

comprido de maneira que de cada banda lhes 

ficam um bolso onde ficam os filhos metidos"; 

preguiças, que têm um rosto feio; umas unhas muito 

compridas quase como dedos, gadelha grande no 

toutiço e se move com passos tão vagarosos que 

ainda que ande quinze dias aturado não vencerá 

distância de tiro de pedra. "Tamanduás e bugios 

de muitas castas, cobras mui grandes que engolem 

um veado, outras venenosas", que têm no rabo uma 

cascavel e andam sempre rugindo etc. 

E a bicharada que existia pelo sertão? Seria um 

nunca acabar descrevê-Ia. "Inficionados das podri

.dões, das ervas, matos e alagadiços", tornavam-se os 

ventos do Brasil. Casando-se a sua influência à do 

Sol surgiam esses animais "muitos e mui peço

nhentos que por toda a terra estavam esparzidos e 

infinitos". 

Passando às aves lembra Gandavo as de rapina 

"mui fermosas", a infinidade de gaviões "mui des

tros e forçosos" e dentre as que se comem: as macu

caguá! mui saborosas; os papagaios estimadíssimos 

pelos europeus. E a esse propósito diz o geógrafo 

que os broncos índios logravam os sabidos por-

tugueses vendendo-lhes camuflados papagaios in

capazes de falar e outros psitacídeos a que depe

navam quando filhotes, tingindo-lhes a penugem 

com o sangue de certas rãs. 

Mas a ave mais digna de nota era certamente 

uma "que tinha mais ofício de animal terrestre", 

a hema, de que traça pitoresca descrição. 

No Brasil era o pescado "saboroso e sadio". 

Baleias havia-as em profusão e peixes-bois de qua

renta e cinqüenta arrobas. 

Nada porém mais interessante em roda a fauna 

brasílica do que o "fero e espantoso monstro mari

nho que se matou na Capitania de S. Vicente no 

ano de 1564 com quinze palmos de comprido, 

semeado de cabelos pelo corpo e tendo no focinho 

umas sedas mui grandes como bigodes". Com se

melhante fenômeno travara combate noturno o 

animoso rapaz Baltazar Ferreira e tivera a sorte inau

dita de o matar a estocadas. 

"Movia-se de uma parte para outra com pas

sos e meneios desusados e dando urros de quando 

em quando tão feios que parecia alguma visão 

diabólica. " 

Para combater pusera-se o bruto ereto firme 

sobre as barbatanas da cauda e tentando apanhar o 

adversário com os braços terminados por umas 

espécies de mãos armadas de quatro enormes 

garras. Enterrara-lhe Baltazar pela barriga adentro 
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o grande estoque e recebera pelo rosto tal jorro de 

sangue e com tamanha força que quase ficara cego. 

O monstro malferido assim mesmo "remetera a ele 

indo para o tragar a unhas e dentes". Conseguira 

porém o heróico mancebo dar-lhe na cabeça tal 

cutilada que o deixara prostrado. 

Tão grande a sua comoção devida ao terrível 

prélio que por largo tempo ficara "perturbado e 

suspenso" sem poder explicar o que lhe sucedera. 

"E assim esteve como assombrado sem /àJ.ar coisa 

alguma por um grande espaço." 

Em tropel vieram os índios admirar o monstro 

a que em sua língua chamavam Hipupiara, o que 

quer dizer demônio da dgua. 

E outros do porte do hipupiara deviam nutrir 

as águas brasileiras, observa Gandavo. Já diversos 

hipupiaras se haviam avistado em mais pontos da 

costa, embora raramente. 

E a comentar o portentoso fenômeno zoológi

co observa: "E assim também deve haver outros 

muito maiores monstros de diversos pareceres que 

no abismo desse largo e espantoso mar se esconde, 

de não menos estranheza e admiração: e tudo se 

pode crer, por difícil que pareça: porque os segre

dos da natureza não foram revelados todos ao ho-

mem, para que com razão possa negar, e ter por 

impossível as coisas que não viu, nem de que nun

ca teve notícià'. 

E assim, filosoficamente, remata o cidadão 

bracarense as suas considerações sobre o extraor

dinário caso do hipupiara revelado ao mundo da 

civilização ocidental; gigantesco leão-marinho ex

traviado pelas correntes oceânicas das baixas lati

tudes patagônicas para as águas mais tépidas 

vicentinas ou quiçá levado por fatal espírito mi

gratório de curiosidade, raro entre os de sua raça, 

mas suscetível talvez de se lhe encastoar ao cére

bro rudimentar. 

O franciscano ingênuo que, movido por 

insaciável curiosidade e a mais ardente paixão 

pelo bric-à-brac, andou por ceca e meca e, com 

Villegaignon, veio dar de costado ao Brasil, o ingê

nuo André Thévet, deixou-nos saborosas páginas 

sobre a flora e a fauna brasileiras nas suas conheci

das: Les singularitez de la France Antarctique 

autrement nommée Amérique. 

E se o seu estilo mereceu as malícias do terrível 

causticador que foi Rabelais e o desancamento de 

vários dos seus contemporâneos, nem por isso dei

xa a sua obra de ser tida em alto apreço pelos ame

ricanófilos. Como bem diz Gaffarel, não era abso

lutamente vulgar esse patriarca dos historiadores 

franceses da América, introdutor do fumo na Eu

ropa. Real desserviço, aliás, a nosso ver, prestado à 

humanidade. E, por um desses numerosos sic vos 

nos vobis consagrados pela consumação dos fatos, 
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posto à conta do seu compatriota Jean Nicot, 

pretendem alguns autores não sabemos com que 

autoridade. 

É bem interessante o mundo de coisas que o 

capucho nos conta do país da riviere de Genebara 

autrement de Janaire de seus habitantes, animais e 

veget:tis. É bem verdade que o seu compatriota 

Jean Nicot o acusa de haver visto as coisas do Brasil, 

pela rama. E pior, de muito haver enfeitado a sua 

conversa. Mas oficiais do mesmo ofício ... 

Assim nos fala do enorme peixe Panapana, 

espécie de cão marinho, de uma erva de arestas tão 

cortantes que aos índios servia de navalha; da árvo

re paquoére que era a bananeira, do pássaro tucan e 

do carindé, ave de "excelente beleza", do panu 

"estrange oyseau" e do quiapian. O nosso esqui

pático e vulgaríssimo anum merece-lhe amável 

citação e ainda mais o beija-flor, o guainumby, 

que transforma em gonambuch. 

O javali brasileiro soltava gritos muito apavo

rantes e os chifres de veado, queimados, afugenta

vam as cobras! Quando um pobre cervídeo caía às 

mãos dos tamoios esses lhe cortavam as pernas por

que senão se arriscavam os caçadores a daí para sem

pre perder completamente a agilidade. Fala-nos ain

da com pormenores da anta, do coati e do tatu. 

Mas o que muitíssimo o espantou, fazendo-lhe 

consagrar um capítulo especial ao caso, foi o bicho 

bastante esquisito chamado hauit, do tamanho de 

grande macaco da África e que ninguém "de 

memória humana, jamais vira comer ou beber". 

Ele próprio autor conservara o espantoso animal 

durante vinte e seis dias. Mas qual, nem uma gota 

d'água nem uma partícula de comida ingerira! 

Coisa mais curiosa do que esta só o que lhe 

contavam os índios de certo lugar: podia ficar dias 

à chuva sem o menor vestígio de molhadura. 

"Eis os fatos admiráveis da natureza, prova de como 

se compraz a fazer grandes coisas e diversas, as mais 

das vezes incompreensíveis e admiráveis aos ho

mens", exclama abismado o piedoso viajante. 

E ninguém se atrevesse a esquadrinhar tais mis

térios "porque seria grande impertinência; aí residia 

um segredo da natureza, cujo conhecimento é o 

privilégio do Criador". Nada mais reprovável por

tanto do que o espírito do século onde tantos ho

mens se esforçavam na procura das causas e razões 

das coisas. 

Refere-se ainda Thévet à presença da foca em 

águas guanabarinas, animal que muito o espantara 

pela estranheza do aspecto, e fala-nos de enorme 

peixe, terrível como um leão ou lobo esfaimado: 

o huperu, de que tinham os índios horrendo pavor. 

Enfim: nas Singularidades da FrançaAntdrti

ca não há grandes singularidades zoológicas revela

das. O bom do frade deixou-se mais impressionar 



pela borànica do país descrita em seus espécimens 

venenosos e esquisitos. 

Inreressantíssima é, porém, a sua iconografia, 

onde nos surge um preguiça de faces positivamen

te humano, um tucano com o bico muito maior 

que o resto do corpo e sobretudo um quadrúpede 

de cabeça humana sobre o dorso do qual se alcan

doram filhotes etc. 

Ainda bem que o último desses animais não 

ocorria no Brasil, frisa-o o douto autor. 
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VII 

A cartografia quinhentista e as abusões zoológicas 
Os cronistas espanhóis e a avifauna sul-americana 

Informes de João de Léry 

a cartografia do século XVI numerosos documen

tos nos informam das abusões reinantes na épo

ca e relativas à fauna das terras e dos mares brasi

leiros e sul-americanos. 

Curioso é que no mapa famoso de Juan de la 

Cosa, datado do próprio ano da descoberta do 

Brasil, nada vemos desenhado que recorde as 

crendices referentes aos monstros marinhos aca

so existentes no Atlântico meridional, graças à 

fantasia dos cartógrafos. 

Celebérrimo vem a ser o Planisfério de 

Cantino, datado de 1502 e encontrado, após ser 

largamente tido como inevitavelmente perdido, 

a envolver a carne cortada às libras de um 

açougue italiano, se não nos falha a memória. 

Assinalam-no as vistosas cores e o meridiano de 

Tordesilhas assinalado por enorme letreiro: 

"Est he o marco dantre castella e portuguale". 

Na zona consagrada ao Brasil traz enormes 

psitacídeos que parecem araras-vermelhas, azuis e 

amarelas. Apresentam-se no litoral atlântico 

ostentando imensos e espiralados bicos e surgem

nos à sombra de uma flora extravagantíssima. 

Na chamada Carta de Turim, que data de 

1523, há curiosa selva de grandes árvores dese

nhadas, troncos nus, altas frondes sem lianas, 

tudo quanto há de menos brasileiro. Sobre as 

franças do arvoredo vêem-se instaladas aves de 

vistosa plumagem que também parecem 

psitaddeos. 

!B.
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Outros psitacídeos surgem no Atlas dos Reinei 

onde também vemos um dragão horrendo em ter

ras do Centro sul-americano e uma Fênix de van

tajosas dimensões. No mapa de Canesio (1 505), 

abundam os psitacídeos em terras do Brasil e não 

menos pitorescos. 

Mas geralmente nesses mapas o que vemos apa

recer são cenas antropofágicas: índios a se espostejar, 

a assar no espeto membros de sacrificados pela 

muçurana e o tacape. 

A medida que os anos passam, psitacídeos 

e macacos continuam a ocorrer e, quase sempre, 

vêm mesmo a ser os elementos preferidos para a 

representação da fauna dos venebrados sul-ameri

canos, sobretudo brasileiros. 

Brasilia sive terra papagallorum ... 

Um dos mapas mais curiosos, como tipo desse 

gênero, é o de Pierre Descelliers, que data de 1 550 

e está cheio de cenas selváticas. 

Nele vemos um peixe imenso à altura do Prata, 

cuja cabeça quase tem as dimensões de meia caravela. 

De monstros imensos povoa Diogo Homem, 

em 1 553, o mar das Antilhas e o Atlântico Sul. 

Mercator, em 1 569, coloca à altura da Terra 

Nova um monstro do tamanho, não de uma 

caravela mas quase de uma esquadrilha. 

A carta do nosso amigo André Thévet, em 

1575, é do maior pitoresco. Pelas costas do Brasil 

divertem-se mostrengos horrendos, ameaçando as 

naus de as tentar submergir nas profundezas das 

"ondas amaras" da clássica chapa. 

Em águas do Pacífico é enorme a fauna mons

truosa cartográfica: imensos peixes voláteis, cetáceos 

de colossais faces, espadartes prodigiosos fisgando 

serpentões etc. 

Gigantesco ictíodo, o ictioloma eriçado de for

midáveis espinhas coloca-o em 1 584 Giovanni 

Batista Mazza rondando os mares pelas vizinhan

ças de Fernando de Noronha. 

Espantoso bicharoco! No ano seguinte a ima

ginação escaldante de Johann van Doet inventa 

colossais peixes, de cabeças leoninas, e caudas, 

ora trífidas ora em meia-lua, ameaçando assaltar 

caravelas e galeões. 

Esse mesmo cosmógrafo coloca no vale amazô

nico enorme quadrúpede ex exteriore parte vulpem 

ex posteriore simiam, simiavulpina vocature de pés 

perfeitamente humanos. 

De Abraão Ortels, holandês, latinizado para 

Ortelius, a novidade é um peixe de grandes cerdas, 

da Patagônia, assim mesmo menor do que a inco

mensurável baleia do famoso Theodoro de Bry e 

de outro habitante das salsas ondas que Cornélio 

de Jode inculca. Tem perfeita cara de lobo, e surge 

no seu mapa especial consagrado ao Peru e ao Bra

sil: Brasília et Peru via. 



Pedro Plancio, este inventou o peixe-hipopó

tamo do Orbis Terrarum 1Jpus de Integro Multus in 

Locis Emendatus. E um tatu-canastra, mexicano, 

do tamanho de uma anta, além de um jaguar peru

ano com cara humana. Também descobriu um 

elefante e um pássaro fenixforme, inclassificável, 

na fauna patagônica. 

Quanto a Arnoldo Florentino van Langeren 

este, em 1596, revelou ao mundo culto novos 

animais da América do Sul como certas cabras 

tribo Iwaupanoma. Outro cartógrafo, Vrient, 

em 1599, povoa os oceanos de horrendas serpes, 

Krakens e demais bicharocos que lembram as 

formas antediluvianas dos ictiossauros e dos 

plesiossauros. 

Curioso, porém, que todos esses cosmógrafos 

não hajam colocado nos rios sul-americanos as 

colossais sucuris de que já tinham conhecimento 

por Schmidel, Gandavo e outros cronistas. 

As cores deslumbrantes das nossas aves atraem 

de imensíssimas orelhas, que se arrastavam pelo sobremaneira a atenção dos escritores, que derra-

solo e sobretudo o famoso Hay de quem dizia: mam tinta a valer em seus capítulos ornitológicos, 

"Hanc bestiam quae a quibusdam Hauts et a refertos de informes extravagantes. 

Tomoupinambaulersis Brasiliae populo Hay Percorrendo os velhos autores, escreve o Dr. 

vocatur, nemo ut scribunt vel edentem vel Aníbal Cardoso, repetindo o que do macaguá afir-

bibentem nunquam vidit: hinc quidam opinantur 

eam neque cibum capere neque potu ali neque alio 

alimento, quam haustu aeris vivere". 

Não menos interessante o mapa de 1598, 

da autoria de Josse Hond que se latinizou para 

Jodocus Hondius. Denuncia, ao norte do Amazo

nas, tigres, leões e colossais javalis, maiores do que 

os leões. E na sua etnografia local surge-nos uma 

tribo de índios acéfalos com os olhos, o nariz e a 

boca sobre o tórax superior. 

O interessante é que o ilustre Theodoro de 

Bry, em 1599, per filha as asseverações de seu 

colega e explica que os tais índios eram os da 

ma Lozano: 

'El amor a sus hijos es tal, que cuando tiernos 

los trae siempre cargados sobre sus espaldas, 

sin que esta dulce carga le retarde eI vuelo.' 

El P. Guevara acepta la noticia y la aplica ai 

'maci' yal 'macaguá', como aves que 'cargan sobre 

si sus hijuelos y con ellos vuelan, con ellos caminan 

y nadan, y no hallan embarazo para sus cotidianos 

ejercicios en la carga que fió la naturaleza a su mate

rial y maternal providencia', sin preocuparse de que 

se trata de dos aves, una acuática y la otra de presa, 

que jamás nadá ni emprendió eI vuelo 'con sus hijos 

sobre la espalda' ". 
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Continuando com as interessantes pesquisas 

relata-nos o naturalista argentino a propósito do 

que os cronistas contaram do condor: 

"'Ya en los primeros tiempos del descubri

miemo dei Perú, asi como en eI paso de MagaIlanes, 

por la región del sur, se observó la más gigantesca 

de estas aves, y en una apoteosis ilustrada de este 

marino, dibujada por Stradanus en 1522, figura 

un Cóndor colosal que arrebata por los aires nada 

menos que a un elefante!' 

EI P. A. Costa que lo menciona brevemente, 

dice que 'son de imensa grandeza y tanta fuerza, 

que no solo abren un carnero y se lo comen, sino a 

un temero'. Este autor tuvo oportunidad de ob

servar estas aves en eI Alto Perú, dónde, según el P. 

Lozano, se les lIama 'cuntur', en quichua peruano. 

EI P. Guevara dice con su habitual desenvoltu

ra: 'EI crecido Cóndor substituto de los Cuervos y 

Buitres de Europa: tan grande que de punta a punta 

de las alas tiene tres y cuatro varas: tan atrevido que 

despedaza una temera: tan avisado que acomete 

por los ojos, y sacados rompe con la dureza de su 

pico y se acaba la ternera"'. 

Prosseguindo na sua resenha pelas diversas or

dens de nossa avifauna escreve o Dr. Cardoso: 

'" Lozano cita e! U rutaú y e! Caco aves nocturnas 

con voz humana'. Azara dice de! Urutaú que 

'es muy conocido de los Guaranys por este nombre, 

y es de los pájaros más famosos por las patrafias sin 

número que de él refieren'. 

Entre ellas dicen: que quebrándoles los huesos 

de las alas y piernas por la noche, amanece sano; 

que ai que remeda su canto, se le quema la ropa 

antes de tres días; que aI que lIeva una de sus 

plumas, atrae las voluntades del otro sexo; que 

cualquiera pretensión escrita con una de sus plu

mas, y aunque sea de otro pájaro, como tenga den

tro dei cafión algunas barbas dei Urutaú se consig

ne sin falta; y también atribuyen a las plumas y sus 

cenizas, virtud contra muchas dolencias. 

De todas las referidas maravillas y orras, 

se encuentran testigos que las creen como evangé

licos. Su voz es un alarido alto, espacioso y muy 

melancólico y lo repete con pausas toda noche 

haciendo creer a los bobos que Hora la ausencia dei 

sol, porque comienza cuando éste se pone yacaba 

cuando sale. Aftaden que todo eI día mira ai sol de 

hito en hito; pero, eI caso es, que su canto es de 

alegría, porque sin sol vive y come, y no con él. 

Guevara, entusiasta admirador de la medicina 

fantástica de los indígenas, aprovecha la opor

tunidad para describir un ave que produce tan 

singular remedio, y dice: 'Peregrino es eI Guacho a 

quien dió e! nombre su mismo canto que articula 

esta voz: guacho. Es dei tammo de las golondrinas, 

pero eI color es pardo. 



EI nido fabrica de barro en los montes cerrados 

y más ordinariamente en serranÍas ásperas yescar

padas. No tiene cosa más estimable que su 

excremenro, cuya virtud es más apreciable que eI 

oro y todas las preciosidades dei mundo. Sitve 

admirablemente para las quebraduras de huesos y 

en poco, sin costo y sin los excesivos dolores de la 

ci rugía suelda las roturas. ' 

Menciona luego eI caso de un muchacho que 

cayó dei caballo y se quebró una pierna, habiendo 

curado en dos días con un emplastro dei famoso 

excremento amasado con miei de abejas, hasta eI 

extremo de poder caminar. Entra luego eI historia

dor jesuíta a desconfiar de la quebradura para ter

minar pidiendo se confirme tan rápida cura' con 

diligentes experimentos'''. 

Mas pouca coisa tão extravagante haverá quan

to as fábulas sobre os beija-flores. 

E isso através dos séculos. 

"Llegó el turno a los Picaflores. Estos sí que 

tienen notable y fabulosa historia! Y no se crea que 

iremos a buscar entre los inocentes navegantes dei 

siglo XVI los fantásticos relatos; no ... son los natu

ralistas de esa época que enganados por la credulidad 

de los padres jesuítas nos dieron maravillosas 

descripciones completamente falsas. Más adelante 

serán los mismos historiadores jesuítas de los siglos 

XVII y XVIII, quienes tomado el asunto por su 

cuenta y apoyados en eI fiel testimonio de otros 

eruditísimoscollegas, tan visionarios como ignoran

tes continuarán con toda buena fe desarrollando la 

extravagante patraíía; ya que a veces se suele men

tir inocentemente por falta de conocimientos y de 

lógica. 

EI botánico francés, Julio Carlos de l'Ecluse 

(en latín, C/usius) dice, en su Exoticontm Libri Decem 

(Amberes, 1701) lo siguiente: 

'EI Provincial de los padres de la Compaííía de 

Jesús, contaba en la ciudad de Tournay, en casa de 

Jacob y hallándose presentes algunos miembros de 

la misma sociedad, que los brasileííos impusieron a 

esa avecilla eI nombre de Ourisia él que traducido 

allatín significa Rayo de Sol; que dicha avecilla es 

procreada por una mosca; que vió ese portentoso 

origen y podría testimoniarlo eI mismo, por haber 

admirado una que en parte era aún mosca y en 

parte ave; su color al principio es negro, en seguida 

ceniciento, más tarde rosado, después rojizo y por 

fin expuesta su cabeza a los rayos dei sol, despide 

todos los colores'. 

Cincuenta y siete aííos después de esta publi

cación el naturalista holandés Guillermo Piso escri

bía en su Historia Naturalis Brasiliae: 

'Pero para decir la verdad, algunas de estas orugas 

brasileíías, llamadas por los portugueses Lagartas dAs 

Vérças se transforman en avecillas, las que son más 
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hermosas entre todas las del Brasil, siendo denomi

nadas por los indígenas Guainumbi, por los portU

gueses Pegaftoly por los belgas Bloem-Spegt.'" 

Incide, a tal propósito, em engano o naturalista 

argentino. Não é só de Piso a citação e sim também 

de Marcgraf em sua Historia Avium. 

É este o trecho do sábio de Liebstadt: "Hujus 

avicolae ea natura est et proprietas, quod non diutius 

vivat quam flores plantarum durant cujus melle 

victitat, quibus decidentibus, rostello suo se affigit 

arborum truncis et sex mensibus ita immota manet, 

donec flores renascantur". 

Sempre cauteloso, explica Marcgraf por que 

reproduz tal maravilha a fé não de um mas de 

muitos informantes: "quod tam multis testimoniis 

confirmatur ut de eo dubitari non deebat". 

Prosseguindo, diz o Dr. Aníbal Cardoso: 

"Fueron conocidos estos libros por los escrito

res jesuítas de aquí, llegó a ellos por tradición la 

fantástica leyenda del Provincial de la Compafiía? 

Veámolo: 

EI P. José de Acosta, Provincial de los Jesuítas 

en el Perú, contemporáneo de su colega del Brasil, 

eitado anteriormente, no hace referencia alguna a 

tan extravagante notieia y dice moderadamente: 

'Los que lIaman Tominejos son tan pequefiinos que 

muchas veces dudé, viéndolos volar si eran abejas o 

mariposillas, mas son realmente pájaros'. 

Estas breves líneas nos demuestran que la 

extraordinaria leyenda viene del Brasil, donde fué 

incubada por el otro famoso P. Provincial y luego 

desarrollada por el P. Simon de Vasconcellos, como 

se verá muy en breve. 

Los PP. Lozano y Guevara coineiden en sus 

referencias a propósito de estas avecillas, y tomaré 

del segundo lo más interesante. 

Dice Guevara: 

'Mejor la merece (la presideneia de las aves) 

un pajarillo tan pequeno de cuerpo que puesto en 

balanza no excede el peso de un tomín, y eso llama 

Tuminejo. En lengua quichua le dicen Quinti, en 

la guaraní Mainumbi, yen la castellana Picaflor. 

'Entre las aves es la más pequena, su cuerpo 

vestido de hermosas y brillantes plumas es como 

una almendra. EI pico largo, sutil y delicado, con 

un tubillo o sutil aguijón, para chupar el jugo de 

las flores. La cola en algunos es dos veces más larga 

que todo el cuerpo. 

EI color es un agradable esmaltado, de verde, 

azul turquí y sobredorado, que envestidos de los 

rayos del Sol, hire y ofende a la vista con su viveza. 

No se puede negar que en la pequenez y colores, 

se encuentra alguna variedad, pero es mejorando 

siempre con un naranjado vivísimo que herido de 

los rayos solares, imita las llamas de fuego. Su nido 

pende al aire de algun hilo o delgada rama al abrigo 



de los árboles y techos, compuestos de livianos 

flequecillos. Es dei tamano de una cáscara de nuez, 

pero tan ligero que apenas pesará un tomÍn. 

En este nido domicilio de la más pequena de 

las aves, pone la Picaflor hembra un solo huevo. 

Con su natural calor lo fomenta como solícita cria

dora, y a su tiempo, cuando eI instinto de sabia 

madre lo dicta, rompe eI huevo y sale eI hijuelo con 

figura de gusano; pouco a pouco desenvuelve y 

desata sus miembros, cabeza, piei y alas, y en figura 

de mariposa empieza a volar y a sustentarse dei 

jugo de las flores, con la azogada inquietud dei 

movimiento y delectable variedad de esmaltados 

colores que se admiran en eI Picaflor. 

Como no ha lIegado a su natural perfección, 

pasa dei estado de mariposa ai de pájaro y se viste 

de plumas, ai principio negras, despues cenicientes, 

luego rosadas y ultimamente matizadas de oro, verde 

y azul turquí. 

Desenvuelve eI pico que dicen algunos lo tiene 

arrolado en la cabeza yyo me inclino que la trompa 

varía algo de figura y se endurece y viste de 

naranjado. A1gunos curiosos observadores han no

tado eI estado medio, y se han dignado de 

prevenirme que ellos mismos han visto una parte 

con figura de mariposa y otra con la de Picaflor. 

Más notable es lo que refiere en la vida dei P. 

Almeida, eI P. Simon Vasconcellos como testigo 

ocular. Dice que 'vió unos gusanillos blancos sobre 

la superficie dei agua que primero se convirtieron 

en mosquitos, de mosquitos pasaron a lagartijas, 

éstas tomaron figura de mariposas y las mariposas 

se transformaron en Picaflores. 

Si esta generación es verdadera, de dos maneras 

acaecerá la producción de estos animaliros: 

la primera como rehere eI citado autor, y la segunda 

que imita la generación de los pájaros, naciendo de 

huevos fomentados con eI calor de las madres'. 

A1l1egar aqui eI P. Guevara, parece avergonzado 

de tener la menor duda o vacilación en eI testimonio 

de sus colegas, y agrega la siguiente declaración 

como testigo ocular: 'No pone la Picaflor hembra 

más que un huevo como aseguran algunos y hoy, 

veinte y cinco de octubre de mil setecientos 

cincuenta y ocho, acabo de observado'. 

Guevara no perdió la oportunidad de fijar fe

cha tan memorable que comprueba eI atraso de 

aquellos hombres. En cuanto a las referencias de 

los testigos citados, no son menos estupendas yal 

lado de ellas la metamorfosis de los insectos resulta 

una biboca y Darwin con sus a su natural perfec

ción pasa dei estado de maque un plagiario! Termi

naremos la descripción que hace Guevara con eI 

siguiente párrafo de su consecha: 

'Vadecerbo en su gobierno de aves, y Francis

co López de Gomara, refieren que a la entrada dei 
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InVlerno busca el Picaflor un lugar abrigado, 

y clavando los pies y pico en el hueco de alguna 

pared o árbol, se pasa durmiendo todo el invierno.' 

Este nuevo detalle nos hace sospechar en las 

causas que motivaban tan soberbios disparates que, 

si ellas no mediaran, resultarían descarados embus

tes. La transformación de la mariposa en ave; 

el 'pico eilrollado en la cabeza' yel sueno invernal 

'clavando los pies y pico en un árbol', nos hace 

comprender que aquellos padres jesuítas observaron 

las crisálidas de alguns Esflngidos, yen Papilionidos 

del naranjo que ofrecen tan curiosos caracteres, 

y los aplicaron a la reproducción poco conocida de 

aquellas avecillas. La creencia popular hizo el resto. 

EI P. Muratori, escribe en su Relación de las 

Misiones del Paraguay: es aquel que por su pequenez 

ha recibido el nombre de pájaro mosca; él une a sus 

colores más brillantes la voz y el canto del ruisenor; 

y es sorprendente, cuando se le oye cantar, que 

una voz tan fuerte pueda sal ir de un cuerpo tan 

pequeno'. 

Veinte anos después, Azara, con criterio de 

hombre inteligente y estudioso acabó con todas 

esas tradiciones fabulosas atribuídas a los Picaflores, 

'que así y Tente en el aire les llaman los espanoles, 

Mainumbi los guaranis', riéndose de las leyendas 

forjadas a propósito de estos pajarillos, muchas de 

las cuales fueron aceptadas por Buffon'''. 

Menos exageradas por isso as informações so

bre os pica-paus embora nelas ocorram muitas 

baboseiras di primo cartel/o. 

"Menciona Lozano al 'Carpintero' yaceptando 

a ojos cerrados una vulgar tradición, indígena y 

europea, dice: 'Si le cierran el nido con plancha de 

hierro, cuando está criando busca cierta yerba que 

de noche resplandece como si fuera plateada, y el 

Carpintero conoce su virtud por natural instinto, 

aplícala al hierro que a su contacto se hace pedazos 

y le deja franca la entrada para alimentar a sus 

polluelos'. 

Guevara no acepta la noticia de Lozano 

diciendo por su parte que' ese atributo no se 

hace creible si primero no se nos muestra esta 

prodigiosa hierba o por lo menos, ellugar dónde 

se cría'. En cambio de esta negación nos da 

algunos dados interesantes: 'Carpintero dicen a 

un pájaro pequeno de color obscuro, con 

gargantilla e collarín amarillo en unos, azul en 

otros, de pico negro, colorado y amarillo. Anidan 

en los árboles más duros abriendo con el pico en 

los troncos concavidad suficiente para su domi

cilio - Sacuden con tanto aire los troncos con la 

dureza de los picos que imitan propiamente los 

golpes de hacha con que un robusto carpintero 

desbasta a fuerza de brazos las superfluidades de 

los maderos!'" 



João de Urr, borgonhês de La Margelle, é um 

nome que ninguém ignora, entre os que sabem as 

coisas do nosso país um pouco mais do que pela 

rama. 

Predicame calvinista, estudava teologia com 

Calvino em Genebra, quando à cidade do Lemano 

chegaram os instantes pedidos de Villegaignon para 

que lhe enviasse o Reformador ministros destina

dos à colônia da França Antártica. 

Assim, em 19 de novembro de 1556 embarca

va em Honfleur com destino à Guanabara onde se 

imortalizaria. Tinha apenas 22 anos de idade. 

Chegados ao Rio, Léry e seus colegas, passaram 

dias amargos, a trabalhar como pedreiros e cavou

queiros nas fortificações que Nicolau Durand erigia 

na satisfação do princípio primordial do primo 

vzvere. 

Ficassem as prédicas para mais tarde ... exigia

lhes o ex-cavaleiro de Malta. 

A discórdia, como todos sabem, arruinou a ten

tativa francesa da colonização e Léry foi deportado, 

com os outros ministros calvinistas, tendo conse

guido voltar à F rança após os horrores de uma tra

vessia longa, torturada pelas angústias da fome. 

Em 1578 publicava a sua famosa Histoire 

d'un voyage foit en la Terre du Brésil, autrement 

dite Amérique, que já em 1600 contava quatro edi

ções em latim e francês, o que mostra quanto foi 

apreciada muiro também porque a adornavam cu

riosas estampas exóticas. 

Nela fazia acerbas acusações ao Caim daAmérica. 

Verdade é que a obra do borgonhês figura en

tre as que terão sempre público, interessante como 

se apresenta versando numerosos assuntos inteira

mente novos no seu exotismo. 

Trazia-lhe o rosto apetitoso programa, falava 

dos brasis, dos animais e das árvores de nossa terra 

e de muitas coisas singulares desconhecidas "de nós 

outros" (se. os europeus). 

Desde 1889 acha-se impressa em português 

uma tradução da obra de João de Léry, versão rea

lizada numa ortografia absolutamente rebarbativa 

e extravagante, num dos mais feios tentamens de 

reforma da ortografia portuguesa jamais imagina

dos. E levada a cabo, aliás, por erudito de valor: 

Tristão de Alencar Araripe. 

Inimigo cap i tal do "h", chega Arari pe a escre

ver onfleur! ete., em compensação, apaixonado do 

"x", grafaxamar, roxedo, xuva etc. 

Passando ao nosso escopo principal vejamos se 

a história da viagem de João de Léry pode dar-nos 

alguns elementos em matéria de roologia fantástica 

do Brasil. 

Descreve~~Hli;uúmais, lagartos, serpentes e 

outros animais monstruosos da América, conta-nos 

que o taperuçu, participando de uma e outra 
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alimária, é semivaca e semi-asno, fala-nos que a 

queixada tem JS costas um opérculo por onde res

pira quando quer, à moda dos cetáceos, e dá-nos 

noções, agora mais ou menos certas, de diversos 

dos nossos mais vistosos animais. 

Passa depois a descrever o encontro que teve 

com terrível monstro. 

"Em cerra ocasião dois franceses e eu comete

mos o erro de nos metermos a caminho para visitar 

o país, como costumávamos, sem levar selvagens 

por guia, e nos transviamos nos bosques; e quando 

ladeávamos profundo vale, ouvimos o ruído e an

dadura de um bruto, que vinha em nossa direção; 

e pensando ser animal silvestre, não paramos, 

nem demos importância ao caso. 

Mas de repente, à destra, e quase a trinta passos 

de distância, vimos na encosta da montanha um 

lagarto muito mais volumoso do que o corpo de 

um homem, com o comprimento de seis a sete pés. 

Parecia revestido de escamas esbranquiçadas, 

ásperas e escabrosas como cascas de ostras; ergueu 

um dos pés dianteiros, e com cabeça levantada e 

olhos cintilantes parou firme para encarar-nos. 

Vendo isto, e não tendo então nenhum de nós 

arcabuz nem pistola, pois só trazíamos espadas, 

o arco e flecha na mãoiamtas que não podiam 

servir-nos contra esse furioso animal tão fortemen

te armado), tememos que, se fugíssemos, o bruto 

corresse mais do que nós, nos alcançasse, apanhasse 

e devorasse. Assombrados como estávamos, olhan

do uns para os outros, tlcamos quedos e imóveis. 

Depois este monstruoso e medonho lagarto, 

abrindo a boca por causa do grande calor que fazia 

(pois o sol brilhava e era então quase meio-dia) 

e soprando tão tortemente, que o ouviámos distin

tamente, contemplou-nos perro de um quarto de 

hora, volveu-se de repente e fugiu pelo monte aci

ma, fazendo maior barulho e estrépito nas folhas e 

ramos, por onde passava, do que tària um veado 

correndo na floresta. 

E nós, que raspamos tamanho susto, não tive

mos por cerro a lembrança de persegui-lo, e lou

vando a Deus por ter-nos livrado do perigo, pros

seguimos no passeio. 

Pensei depois, seguindo a opinião daqueles que 

dizem que o lagarto deleita-se com o aspecto do ros

to do homem, que o bicho tivera grande prazer de 

olhar para nós, que, aliás, transidos de medo o con

templávamos." Qual seria esse apocalíptico lacertílio 

brasileiro? Quem lhe poderá desvendar a origem? 

Descreve Léry a preguiça chamada pelos selva

gens hay como animal "nos matos muito feroz mas 

fácil de amansar-se quando aprisionado". 

"Verdade é que por causa das suas unhas os 

nossos Tupinambás sempre nus como andam não 

gostam muito de folgar com este quadrúpede. 



,\ la" coisa que parecerá f!l)ulo~<l, Illuiws SdO os 

Ilwr~ld()n:s da terra, ndo só selv~lscns COIllO .ldVCIl

lÍcios com lonsa residência no país, a dizerelll que 

Ilin~u~m jamais viu estc allilll~ll comcr, quer no 

campo, quer em GISa, dc ,orce quc julsam algulls 

que vive dc ar." 

\io capítulo das avcs refere Láy mUlu COisa 

i I1(cressame e retifica os erros de uma Cos/IIogrtl!itl 

de scu tempo que ensinava baboseiras J respeito 

das precauções tomadas pelos papagaios a tim 

de defenderem os ninhos do possível ,lssal(() de 

cobras, 

Passando aos peixes, relata o que lhe contou 

certo índio, 

"Sobre este assunto da pesca dos selvagens, 

não quero omitir a narração do que ouvi um deles 

comar, a saber: que estando em certa ocasião com 

outros em um desses barcos de casca de pau muito 

amarrados, e fazendo aliás tempo calmo, veio um 

grande peixe, que o segurou com as garras, e queria 

ou virá-lo, ou meter-se demro do barco, conforme 

lhe pareceu, 

Vendo isso (dizia ele) cortei-lhe rapidameme a 

mão com uma foice, e caindo e ficando a mão no 

nosso barco, vimos que ele tinha cinco dedos como 

a mão de um homem; e o peixe, excitado pela dor 

que sentiu, mostrou fora d'água cabeça de forma 

humana, e soltou pequeno gemido." 

"Sobre (Cio estLlIlho COIHc' dl'SI,' aI11Cnc.l!lll, 

deixo o IcittH ti!osobr e ,ltc'ndl'Ildo :1 ,"()Il1Ulll 

opiniCio que admite !lO mar tc)CL1S as espécies dc 

.lIlimais terrestres, c cspecialmcllt,' elll vista do que 

escreveram alguns aurores sobre os trit()es c SlTelas, 

julgar se era um triüo, sereia. macaco ou bugio

marinho este cuja Illão o selvagelll afi rIlLl\';l ter 

cortado. 

Todavia sem condenar.l n;istência de lais coi

sas. direi francamente que durante nove me::ses de 

permanência no aI to mar sem pôr pé em terra se

nCio uma vez. e durante as navegações costeiras. 

que por vezes fiz, não observei coisa igual a isto; 

nem vi, no meio de uma infinidade de espécies de 

peixes, que apanhamos. peixe algum que se:: apro

ximasse da fisionomia humana". 

Pouca coisa, portanto, é o que o borgonhês 

refere da zoologia fantástica do nosso país, cuja 

riqueza floral o levava a proclamar piedosa e altis-

sonantemeate. 

o Seigneur Dieu l que tes oeuvres divers 

Som merveilleux par le monde univers l 

O que tu as [Qut fait par ta grande sagesse! 

Bref. la Terre est pleine de ta largesse. 

Voltando da América, lembrava-se instante 

do pensamento do poeta quando afirmava: 

1,'~11~,:;:,l.l 
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os navegantes do mar apenas da morte distam 

quatro dedos. 

Quoy que par la mer par son onde bruyante, 

Face herisser de peur cil qui la hame, 

Ce monosbstam I'homme se fie au bois, 

Qui d' espesseur n' a que quatre ou cing doigts 

De quoi esc faict le vaisseau, que le porte 

Ne voyam pas qu'il vit en teIle sorte 

Qu'il a la mort à quatre doigts de luy. 

Reputer foi on peut donc bien celuy 

Qui va sur mer, si en Dieu ne se fie, 

Car c'est Dieu seul qui peut sauver sa vie. 

Tratando dos costumes dos nossos selvagens e 

descrevendo-lhes os festins antropofágicos, surdia

lhe do peito um brado de justiça. Fossem pelos 

europeus, pelos franceses especialmente acoimados 

os americanos de ferocidade! Não ocorrera a ma

tança de S. Bartolomeu havia tão pouco ainda? 

"Existem ainda milhares de pessoas que teste

munharam essas coisas dantes nunca ouvidas entre 

quaisquer povos. E os livros já impressos os atesta

ram à posteridade." 

Depois dessa horrível carniceria do povo fran

cês, reconhecendo alguém que a maldade excedia a 

todas quantas eram sabidas, compôs os seguintes 

versos: 

Riez Pharaon 

Achab, Néron 

Herodes aussi 

Votre barbarie 

Est ensevelie 

Par ce faict icy 

"De ora em diante, verbera pois, não abomine

mos tanto a crueza dos selvagens antropófagos, isto 

é, comedores de homens; por quanto existem indi

víduos tais ou antes mais detestáveis e piores no 

meio de nós do que aqueles que só investem contra 

nações suas inimigas, como vimos, quando estas 

aliás mergulham-se no sangue dos seus parentes 

vizinhos e compatriotas; e nem é preciso ir fora do 

nosso país, ou chegarmos à America para ver coisas 

tão monstruosas e extraordinárias." 

Assim vemos que ao nosso predicante assistiam 

sentimentos positivos de imparcialidade. 

• • a::t;;e •• 
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VIII 

Fernão Cardim e Gabriel Soares de Souza 
Os Tratados da Terra e Gente do Brasil e o Roteiro do Brasil 

Fernão Cardim, sem dúvida alguma, uma das 

mais ilustres figuras daquela plêiade de jesuítas 

gloriosos que imortalizou a sua Ordem no perío

do por Capistrano chamado a idade heróica da 

Companhia. 

A seu respeito escreve Rodolfo Garcia, e com a 

maior exação: "nele não há somente o geógrafo que 

estuda a terra, suas divisões, seu clima, suas condi

çóes de habitabilidade; o etnógrafo que descreve os 

aborígines, seus usos, costumes e cerimônias; 

o zoólogo e o botânico por igual aparelhado, para o 

exame da fauna e da flora desconhecida, mas há 

também o historiador discreto que discorre sobre 

as missões dos jesuítas, seus colégios e residências, 

o estado das capitanias, seus habitantes e suas 

produções, o progresso ou a decadência da Colô

nia, e suas causas, sobre a vida enfim daquela socie

dade nascente, de que participava". 

Seus depoimentos são o de testemunha 

presencial e valem ainda mais pela espontaneida

de e pela sinceridade com que singelamente os 

prestou. 

Curioso, porém, que o ilustre inaciano haja 

averbado informes de toda a espécie sobre a nossa 

zoologia e a nossa botânica sem freqüentemente 

muito lhes discriminar o valor. 

Assim aceitou grande cópia de indicações por 

vezes absolutamente infantis, que lhe dão aos escri

tos um tom de credulidade excessiva, incompatí

vel com a alta inteligência de quem os redigiu. 

. -' ".";'" 
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Devemos porém ser indulgentes para com o 

ilustre jesuíta atendendo à mentalidade do seu 

século. Nele, repetimo-lo, reinavam as mais estra

nhas abusães sobre as coisas das terras e das águas 

ignotas; quando o homem tão pouco descobrira 

do globo, ainda tão imperfeitamente conquistado 

pelo avanço da civilização branca. 

Tão notável a contribuição de Fernão Cardim 

em seus Tratados da Terra e Gente do Brasil (como 

expressiva, eloqüentemente os batizou Afrânio Pei

xoto, com a habitual e admirável lucidez) tão notá

veis, dizíamos, foram achados os depoimentos de 

Cardim sobre o Brasil que já, em 1625, surgiam, 

traduzidos, na famosa coleção Purchas his Pi!grimes, 

embora sob o anonimato e submetido ao título 

A Treatise ofBrazil Written by a Portugal which Has 

Iong Lived There. 

Circunstância curiosa presidiu a essa tradução. 

Em 1601, quase à barra de Lisboa, foi o navio 

em que viajava Fernão Cardim aprisionado por 

corsários ingleses e levado para Dartmouth. 

Na Inglaterra despojaram o nosso Provincial 

quinhentista dos manuscritos que consigo trazia. 

Logo depois iam eles ter às mãos de Samuel Purchas 

que os vertia e aproveitava para a sua célebre cole

ção inevitavelmente preciosa. 

Rodolfo Garcia comparou os textos de Purchas 

e de Cardim, que certamente tirara cópia dos seus 

fintados. Assinab ém cotL'i,) ll1a~l1itlc" .I:' di\',T

gel1cias, ddlcienci,ls e dcnusi.ls de: .1I11hm. 

Em seu" Do Clima e 1úr.1 do Brasi [ c' dc' Al~LI

mas Coisas Nodveis Que se A.ch'lll1 .Is,sim 11'1 Terr.l 

como nu Mar" trata o nosso granLle i n<lCi'lIlO. 

largamente, da r;lUna brasileira. 

Dos porcos-monteses aduz, C0ll10 os dcmais 

cronistas, que já citamos: "tem o emhigo l1as Cost;!S 

e por ele lhes sai um cheiro, como de rap"sinhos L' 

por este cheiro os seguem os cães e SJ() tOll1.ldos 

facilmente" , 

Do tamanduá-bandeira .!llrm'l que se \'alia da 

cauda para se abrigar da chuva, frio e \'el1ros. "Aga

salha-se todo debaixo dela sem lhe ap'lrecer nada." 

Dos tatus afirmava que, exímios c.lndores 

como sabiam ser, tanto cava\'am, em dado tempo, 

com o focinho, quanto 27 homens armados de 

enxadas! 

A irara era o protótipo do altruísmo: "se achava 

mel não o comia sem chamar seus semelhantes, 

coisa de grande admiração e exemplo de frater

nidade para os homens". 

Passando ao reino dos símios divulga Fernão 

Cardim curiosas coisas. Assim nos relata dos 

aquiquig, macacos músicos. 

"Estes bugios são muito grandes como um bom 

cão, pretos e muito feios; assim os machos, como as 

fêmeas têm grande barba somente no queixo de-



baixo; destes nasce às vezes um macho ruivo que 

tira a vermelho, o qual dizem que é seu Rei. 

Este tem o rosto branco, e a barba de orelha a 

orelha, como feita a tesoura; tem uma coisa muito 

para notar, e é que se põem em uma árvore, 

e fazem tamanho ruído que se ouve, muito longe, 

no qual atura muito sem descansar, e para isto 

tem particular instrumento esta casta: o instru

mento é certa coisa côncava como feita de perga

minho muito rija, e tão lisa que serve para burnir, 

do tamanho de um ovo de pata, e começa do 

princípio da goela até junto da campainha, entre 

ambos os queixos, e é este instrumento tão ligeiro 

que em lhe tocando se move como a tecla de um 

cravo. E quando este bugio assim está pregando 

escuma muito, e um dos pequenos que há de ficar 

em seu lugar lhe alimpa muitas vezes a escuma da 

barba." 

Do cangambá a que chama biarataca refere que 

gulosíssimo de âmbar andava pelas praias à sua pro

cura. Tal a violência de sua ventosidade que alguns 

índios haviam morrido de tal fedor. Várias aldeias 

se tinham despovoado graças à artilharia das insu

portáveis maritacacas que muitas vezes para não 

serem pressentidas "cavavam no chão e dentro dos 

buracos guardavam a ven~osidade". 

Entre as jibóias do Brasil uma da maior singu

laridade era gui-grau-pia-goava, negra, de peitos 

amarelos, vivendo de ovos de pássaros c voando 

por cima das arvores, tão rápida era. 

A boitiapoá alimentava-se exclusivamente de 

rãs. Com ela açoitavam os índios as mulheres 

estéreis afirmando que, graças a tal tratamento, 

logo ficariam fecundas. 

Curiosa era a Bom, aliás inofensiva serpe. 

Quando caminhava ia cantando bom, bom! 

A boicupecanga tinha a coluna vertebral eriçada 

de espinhos peçonhentos que a todos faziam fugir. 

Mas a mais venenosa das cobras do Brasil era a 

igbiboboca ou por outro nome a cobra dos corais. 

Parecia que o clima brasileiro "influía peçonha 

às cobras como formosura aos pássaros". 

O beija-flor gainumbig este passava por 

dormir anualmente seis meses seguidos. Dos tais 

guainumbigs uns se geravam dos ovos de pássaros 

outros de borboletas. 

E é coisa para ver, anotava o padre Cardim, 

uma borboleta transformar-se em tal avezinha, "por

que juntamente é borboleta e pássaro, e assim se vai 

convertendo até ficar neste formosíssimo passari

nho, coisa maravilhosa e ignota aos filósofos, pois 

um vivente sem corrupção se converte noutro". 

Os ossos do mutum, inócuos ao homem, eram 

venenosíssimos para os cães! Outra particularidade 

curiosa: as propriedades extraordinárias do esporão 

das anhumas que restituíam a fala aos mudos! 
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Mas de rodas as aves do Brasil nenhuma tão 

inreressanre quanro uma pequena que dava berros 

atroadores anunciando chuva. "E a razão de tal era 

porque tinha a goela muiro grande. que começava 

na cabeça e saía pelo peiro, ao longo da carne, 

o couro chegando ao cesso fazia volta e rornava 

a meter-se no papo. Enrão procedia como nos 

outros pássaros e ficava como trombeta com suas 

voltas! " 

Atribui Cardim ao clima do Brasil, como disse

mos. a maior influência sobre a riqueza da avifauna. 

E o faz na seguinte e ingênua aproximação: 

"Assim como este clima influi peçonha, assim pare

ce inHuir formosura nos pássaros. E assim como a 

terra é cheia de bosques e arvoredos, assim nessa há 

formosíssimos pássaros de rodo gênero de cores". 

Dá-nos grande cópia de notas sobre papagaios, 

araras, periquiros, anapUfllS e outras aves, mas nes

te parágrafo nada relata de fantástico. 

Dos graciosos tangarás explica a coréia como 

acidente epiléptico. Por essa razão os índios deles se 

não alimentavam "por não terem a doença". 

Passando à ictiologia brasílica, achamos nas 

páginas de Cardim diversas achegas para o nosso 

escopo, não de todo desvaliosas. 

Por exemplo: na cabeça do peixe-boi, sobre os 

olhos e jUntO aos miolos há "duas pedras de bom 

tamanho, alvas e pesadas, de muita estima e único 

remédio para dor de pedra" porque. feiras em pó e 

bebidas em vinho ou água, faziam deirar a pedra 

como aconrecera a certa pessoa conhecida do auror. 

"Anres de uma hora borara uma pedra como 

uma amêndoa, ficando sã, estando dantes para 

morrer." 

Das nossas baleias conta o inaciano que eram 

ferozes acometendo as pequenas embarcações. 

Numerosos pescadores por elas haviam sido monos. 

Imaginava que o âmbar encontrado nas praias 

da Bahia procedia do vômiro das baleias, por supe

ralimentação dessa substância que os cetáceos en

contravam flutuando em a1ro-mar! 

Notável era porém a cobra-marinha terepo

manga. Notabilíssima até. Uma das maiores curio

sidades do Brasil. 

"Há uma cobra que anda no mar; o seu modo 

de viver é deixar-se estar muito queda e qualquer 

coisa viva que lhe roca fica nela tão fortemente ape

gada, que de nenhuma maneira se pode bulir, 

e desta maneira come e se sustenta. Algumas vezes 

sai fora do mar, e roma-se muiro pequena, e tanto 

que a atacam, pega, e se vai com a outra mão para 

desapegarem ficam também pegadas por ela, e de

pois faz-se tão grossa como um bom tirante, e assim 

leva a pessoa para o mar e a come!" 

Assim como Gandavo, acreditava o bom Fernão 

Cardim piamente na existência dos homens mari-



nhos e monsrros do mar do Brasil. Verdade é que 

quando escrevia os seus Trat'lr/os já corria impressa 

a obra de Pero de Magalhães. 

Mais alguns pormenores nos conta o provinci

al jesuítico sobre as proezas de uis monstros. 

"Estes homens marinhos se chamam na língua 

Igpupiara; têm-lhe os naturais tão grande medo 

que só de cuidarem nele morrem muitos, e ne

nhum que o vê escapa; alguns morreram já e per

guntando-lhes a causa, diziam que tinham visto 

este monstro; parecem-se com homens propriamen

te de boa estatura, mas têni os olhos muito 

encovados. 

As fêmeas parecem mulheres. têm cabelos com

pridos, e são formosas; acham-se estes monstros nas 

barras dos rios doces. Em Jagoarigipe sete ou oito 

léguas da Bahia se têm achado muito; no ano de 

oitenta e dois indo um Índio pescar, foi perseguido 

de um, e acolhendo-se em sua jangada o contou ao 

senhor; o senhor para animar o Índio quis ir ver o 

monstro, e estando descuidado com uma mão fora 

da canoa, pegou dele, e o levou sem mais aparecer, 

e no mesmo ano morreu outro Índio de Francisco 

Lourenço Caeiro. 

Em Porto Seguro se vêem alguns, e já têm mor

ro alguns Índios. O modo que tem em matar é: 

abraçam-se com a pessoa tão fortemente beijando

a e apertando-a consigo que a deixam feita toda em 

pedaços, ficando inteira. e como a SCIHcm morta 

dão alguns gemidos como de scmimenro. e largan

do-a fogem; e se levam alguns comem-lhes somen

te os olhos, narizes, e pontas dos dedos dos pés e 

das mãos, e as genitáliJs. e Jssim os acham de ordi

nário pelas praias com estas coisas menos." 

Largamente trata o nosso autor dos peixes 

peçonhentos e não peçonhentos. dos mariscos e 

dos caranguejos do Brasil. 

Sempre interessante. não nos conta porém no

vidades que neste parricular nos sirvam para o as

sunto, em vista, a não ser talvez a pavorosa 

"matinada" feita nos mangues pelos enormes ca

ranguejos guanhumigo. Tão fone que por vezes 

provocava até rebates falsos bélicos dos moradores 

das praias, certos de algum desembarque de 

flibusteiros. 

No capítulo referente aos pássaros "que se sus

tentam e acham n'água salgada" também não são 

muitas as indicações extravagantes. 

Vejamos algumas, porém: do guigrabeoteo, 

por Garcia identificado como o Balonopterus 

cayanensis, narra que tinha "acidentes de morte". 

Morria e tornava a viver, como quem tinha a gota

coral (epilepsia). 

E particularizava: 

"São tão grandes estes acidentes que muitas 

vezes os acham os índios pelas praias e os tomam 
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nas mãos e cuidando que de todo estão mortos os 

botam por aí e eles em caindo se levantam e se vão 

embora." 

Da saraCllra, do gracioso ralídeo cujo canto é 

tão agradável, é que o nosso Cardim denuncia es

pantosa partiClllaridade. Lembra a que o Dr. Aníbal 

Cardoso relata do pájaro trompetero. 

"Tem um cantar estranho, porque quem o ouve 

cuida de ser um pássaro muito grande, sendo ele 

pequeno". 

Curiosíssima faculdade permitia-lhe emitir duas 

notas ao mesmo tempo. 

"Canta com a boca e juntamente com a traseira 

faz outro tom sonoro, rijo e forte, ainda que pouco 

cheiroso, que é para espantar. 

Faz esta música suave (?!) duas horas de manhã 

e à tarde até se acabar o crepúsculo vespertino, e, 

quando canta, de ordinário adivinha bom tempo." 

Da flora do Brasil largamente se ocupou tam

bém Fernão Cardim. E dela nos dá muitas indica

ções cuja extravagância é digna de ser comparada à 

dos fatos zoológicos aqui reportados. Como exem

plo de uma dessas abusões aqui deixamos a que se 

refere à "árvore que tem água". 

"Esta árvore se dá em campos e sertão da Bahia 

em lugares onde não há água, é muito grande e 

larga, nos ramos tem uns buracos de comprimento 

de um braço que estão cheios de água que não 

transborda nem no inverno, nem no verão, nem se 

sabe donde vem esta água. E quer dela bebam 

muitos, quer poucos, sempre está no mesmo ser, 

e assim serve não somente de fonte, mas ainda de 

um grande Rio caudal, e acontece chegarem 1 00 

almas ao pé dela, e todos ficam agasalhados, 

bebem, e lavam tudo o que querem, e nunca falta 

a água: é muito gostosa, e clara, e grande remédio 

para os que vão ao sertão quando não acham 

outra." 

o delicioso Gabriel Soares, adorável de se ler, 

em seu Roteiro do Brasil, no qual como que de cada 

linha ressuma a inteligência de quem escreve, foi, 

como todos sabem, um espírito sobremodo lúcido. 

Tanto mais valiosos os seus depoimentos quanto 

residiu no Brasil longos e longos anos. 

Toda a razão assiste a Varnhagen para expender 

em seu prefácio ao Roteiro que "a obra do senhor de 

engenho da Bahia considerava talvez a mais admi

rável de quantas em português produziu o século 

quinhentistà'. 

Às suas preciosíssimas notas geográficas entre

meiam-se, em geral, as etnológicas e históricas, 

do povoamento da costa e da fundação das nossas 

mais antigas localidades. 

Patrioticamente leva o meridiano da demar

cação de Tordesilhas às terras patagônicas de 

S. Mathias. Já lhe não basta a foz do Prata. 



Na segunda parte de sua obra, h;Í a longa série 

de capítulos consagrados à descrição da Hora e da 

fauna da Bahia, interessantíssimos todos de se ler. 

Ocorrem-lhe numerosas as notas da biologia e da 

ecologia, por vezes sumamente pitorescas pelo aE1S

tamento em que se acham da verdade. 

A única guarida que em suas páginas concedeu 

às coisas fantásticas é a do capítulo "que trata dos 

homens marinhos". 

"Não há dúvida senão que se encontram na 

Bahia e nos recôncavos dela muitos homens mari

nhos, a que os índios chamam pela sua língua 

upupiara, os quais andam pelo rio d' água doce pelo 

tempo do verão, onde fazem muito dano aos índi

os pescadores e mariscadores que andam em janga

das, onde os tomam, e aos que andam pela borda 

da água, metidos nela. 

A uns e outros apanham e metem-nos debaixo 

d' água onde os afogam; os quais saem à terra com a 

maré vazia afogados e mordidos na boca, narizes e 

na sua natura. 

E dizem outros índios pescadores que vieram to

mar a esses mortos que viram sobre água uma cabeça 

de homem lançar um braço fora dela e levar o morto. 

E os que isso viram se recolheram fugindo à 

terra assombrados, do que ficaram tão atemoriza

dos que não quiseram tornar a pescar daí a muitos 

dias; o que também aconteceu a alguns negros de 

Guiné; as quais fantasmas ou hOll1ellS marinhos 

mataram por vezes cinco índios meus; e j;í aconte

ceu tomar um monstro destes dois índios pescado

res de uma jangada e levarem um, e salvar-se outro 

tão assombrado que esteve para morrer; e alguns 

morrem disto. 

E um mestre de açúcar do meu engenho atlr

mou que olhando da janela do engenho que está 

sobre o rio, e que gritavam umas negras, uma noite, 

que estavam lavando umas formas de açúcar. 

viu um vulto maior que um homem à borda d';Ígu;l, 

mas que se lançou logo nela; ao qual mestre de 

açúcar as negras disseram que aquela fantasma 

vinha para pegar nelas, e que aquele era o homem 

marinho, as quais estiveram assombradas muitos 

dias; e deste acontecimento acontecem muitos no 

verão, que no inverno não falta nunca nenhum 

negro." 

Tratando das nossas aves e mamíferos avança 

das araras; "têm bico tão forte que quebram corren

tes de ferro"; da jaguaracaca que "escapa aos carní

voros" lançando tanta ventosidade e tão peço

nhentas cuja artilharia tem tanta força que a onça e 

os outros inimigos que o buscam se torna e a deixa; 

"dos porcos-monteses tajaçus que lhes surge um 

umbigo sobre a espinha dorsal". 

Dos bugios guaribas relata: tão ágeis são que às 

vezes apanham as flechas dos índios, no arremesso, 
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e transformando-se em dardos e lanças ora as 

desferem contra os caçadores, ora saltam ao chão, 

delas armados, procurando traspassar os inimigos. 

Onde. porém, o nosso bom Gabriel Soares dei

xa-se levar a mil devaneios vem a ser no capítulo 

consagrado à nossa herpetologia. Em que se declara 

a quantidade das cobras, lagartos e outros bichosquán

do ao leitor explica que "cobras são estas do Brasil 

de que tanto se fala em Portugal, e com razão, por

que tantas e tão estranhas não se sabe onde as hajà'. 

Nada mais pitoresco do que o processo de caça

da usado pelas jibóias. "Para matarem uma anta ou 

um índio, ou outra qualquer caça, cingem-se com 

ela muito bem, e como tem segura a presa buscam

lhe o ceco com a ponta do rabo, por onde o metem 

até que matam o que tem abarcado." 

A velha abusão que fazia da nossa jibóia verda

deira fênix acha guarida nas páginas de um ho

mem da inteligência de Gabriel Soares. 

Quando o gigantesco ofídio "comia uma anta 

ou outra coisa grande que não podia digerir se 

empanturrava que não podia andar". 

Leiamos porém o curioso tópico: "E como se 

sente pesada lança-se ao sol como morta, até que 

lhe apodrece a barriga, e o que tem nela; do que dá 

o faro logo a uns pássaros que se chamam urubus, 

e dão sobre ela, comendo-lhe a barriga com o que 

tem dentro, e tudo o mais, por estar podre; e não 

... 

lhe deixam senão o espinhaço, que está pegado na 

cabeça e na ponta do rabo, e é muito duro; e como 

isto fica limpo da carne toda, vão-se os pássaros e 

torna-lhe a crescer a carne nova até ficar a cobra em 

sua perfeição; e assim como lhe vai crescendo a 

carne, começa a bulir com o rabo, e torna a reviver, 

ficando como dantes; o que se tem por verdade, 

por se ter tomado disto muitas informações dos 

índios e dos línguas que andam por entre eles no 

senão, os quais o afirmam assim". 

"E um Jorge Lopes, almoxarife da capitania de 

S. Vicente, grande língua, e homem de verdade, 

afirmava que, indo para uma aldeia do gentio no 

sertão, achara uma cobra destas, no caminho, 

que tinha liado três índios para os matar, os quais 

livrara deste perigo ferindo a cobra com a espada 

por junto da cabeça e do rabo, com o que ficou sem 

força para os apertar, e que os largara; e que acaban

do de matar esta cobra, lhe achara dentro quatro 

porcos, a qual tinha mais de sessenta palmos de 

comprido; E junto do curral de Garcia de Ávila, 

na Bahia, andavam duas cobras que lhe matavam e 

comiam as vacas, o qual afirmou que adiante dele 

lhe saíra um dia uma, que remeteu a um touro, 

e que lhe levou para dentro de uma lagoa; a que 

acudiu um grande lebréu ao qual a cobra arreme

teu e engoliu logo; e não pôde levar o touro para bai

xo pelo impedimento que lhe tinha feito o lebréu; 



o qual touro saiu acima da água depois de afoga

do; e afirmou que neste mesmo lugar mataram 

seus vaqueiros outra cobra que tinha noventa e 

três palmos e pesava mais de oito arrobas; e eu vi 

uma pele de uma cobra destas que tinha quatro 

palmos de largo. Estas cobras têm as peles cheias 

de escamas verdes, amarelas e azuis, das quais ti

ram logo uma arroba de banha de barriga, 

cuja carne os índios têm em muita estima, ~ 

e os mamelucos, pela acharem muito saborosa." 

Sessenta palmos, é bom notá-lo, são quase tre

ze metros; noventa e três palmos, exatamente vinte 

metros e quarenta e seis centímetros. Terrível era 

a cobra aquática boiúna cujas fauces tal elastici

dade tinham que um homem, adulto, por elas 

passava sem sofrer constrição alguma! E depois 

de engolidas a matavam estas vítimas deglutidas. 

"Boiúna, afirma, é outra casta de cobras, 

que se criam na água, nos rios do sertão, as quais 

são descompassadas de grandes e grossas, cheias 

de escamas pretas, e têm tamanha garganta que 

engolem um negro em o tomarem, em tanto que 

quando o engolem ou alguma alimária, se metem 

na água para o afogarem dentro, e não saem da 

água senão para remeterem a uma pessoa ou caça, 

que anda junto ao rio; e se com a pressa com que 

engolem a presa se embaraça, com o que não pode 

tornar para a água donde saiu, morre em terra, 

e sai-se a pessoa ou alimária de dentro viva; e afir

mam os línguas que houve índios que estas cobras 

engoliram que estando dentro da sua barriga tive

ram acordo de as matar com a faca que levavam 

dependurada ao pescoço, como costumam!" 

Ainda a tratar dos nossos ofídios, relata Gabriel 

Soares que os cascavéis, segundo afirmavam os ín

dios, não mordiam com a boca o sim com "aquele 

agulhão farpado que tinham no chocalho". 

Tais cobras mordiam ou picavam, "a saltar, com 

esta ponta do seu cascavel". As imensas boitiapóias 

que chegavam a sessenta palmos (l3,20m) de 

comprido, muito delgadas e incapazes de morder 

porque tinham o focinho muito comprido e o quei

xo de baixo muito curto, onde se achava a boca, 

estas cobras vitimavam as presas de modo muito 

interessante. 

"Para matarem uma pessoa ou alimária enros

cam-se com ela; apertam-na rijamente e buscam

lhe com a ponta do rabo os ouvidos, pelos quais lhe 

metem com muita presteza, porque os têm muito 

dura e aguda. E por este lugar matam a presa em 

que depois se desenfadam à vontade." 

No capítulo que trata dos lagartos e dos 

camaleóes o nosso senhor de engenho baiano con

ta-nos um processo curioso e sobretudo verossímil 

pelo qual os índios caçavam os maiores jacarés. 

"Alguns negros há que lhes têm perdido o susto e 
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vão a eles chamando-os pelo seu nome e vão se 

chegando a eles até que os tomam às mãos e os 

matam para os comerem". 

Referindo-se aos nossos lagartos anijullcangas, 

camaleões maiores do que os da África, conta-nos 

que passavam um mês e mais sem comer nem be

ber, contanto que ficassem presos em alguma jane-

la, porque então viravam o rosto para o vento de 

que se mantinham I . 

1. Em nova série de capitulas subordinada ao titulo: Zoologia 

Imaginosa do Brasil teremos o ensejo de expor a prossecução 

desses estudos analisando a bibliografia brasileira dos sécu· 

los XVII e XVIII. 




