...
Praia dos Marcos: muitos turistas passamde buggy pela areia. Ninguém lhes conta a história da praia

DESCOBRIMENTO
EM XEQUE
Acombativa e pioneira repórter traz à discussão overdadeiro local
em que aportou a esquadra de Cabral. Foi em ou num "porto seguro"?
Texto e fotos de Regina Helena de Paiva Ramos*
descobrimento do Brasil niio
aconteceu em Porto Seguro. Foi na praia dos M arcos,
no Rio G rande elo Norte. O
Monte Pascoal avistado do
mar é o pico do C abugi, em terras potiguares. A aguada boa, ela carta de Pera
Va7. ele C aminha, é o rio Açu e niio o
rio Mutari ou o Doce. A baía onde poderiam ancorar várias caravelas e que
foi chamada ele "porto seguro" na carta
de Caminha poderia ser qualquer urna
do litoral brasileiro, existem m ilhares
de enseadas hospitaleiras na costa do
país. Cabral não chegou a Porto Segu-

O
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ro, chegou, sim, a um porto seguro. N o
Ri o Gran de elo Norte.
A tese, ousada, é do h istoriador
Lcnin e Barros Pin to. Antes dele dois
intelectu ais já haviam tocado no assunto. Em 1890 o pernambucano José de
Vasconcelos, conselheiro do Instituto
Histórico e Geográfico, registrou a
existência ele um marco ele posse no
municfp io ele Touros, o qu e provocou
uma solic itação d esse institu to pa ra
que a peça fosse transferida para o Rio
de Jan ei ro. E m 1928, Câma ra Cascudo foi até a praia dos Marcos, que
anti ga m ente ficava no muni cípio ele

Tom os, c fala disso em "Dois E nsaios
de H istória ". Mas inform ou tratar-se
ele um marco de posse colocado pela
expedição de l)Ol, aquela que D. Manuel enviara à procura de C abral. Mais
tarde, segundo Leninc, na sua História
do Rio Grande do Norte, mestre Cascudo fugiu ela briga. "Era pessoa edu cada, não gostava de polemi zar, preferiu
di zer que a con trovérsia a respeito do
local do descobrimento era coisa pertencente m ais à erudição."
O assunto caiu no esquecimento até
que Leninc de Barros Pinto- potiguar,
8o anos, escritor, membro ela Academia

( HISTÓRIA )

Norte-Rio-Gra ndense de Letras, advogado e orientador de pesqu isas do Senado l<'cdcral por trinta anos- resolveu
escrever urna h istóri a do Rio Gra nde
do Norte. "Com ecei a desconfiar que
em relação ao descobrim en to h avia alguma coisa errada."
Mergulhou em li vros raros, mapas,
roteiros, alfarrábios, aprend eu sobre
sistemas de navegação, rotas náuticas, consnltou documen tos na Torre
do Tombo e no Yluseu da .\!larinh a
Portu gu esa, correspondeu-se com a
Bibl ioteca de O rlando, na Florida, e, finalmen te, acabou escrevendo os livros
Reinvenção do Descobrimento (1998)
e Ainda a Questão do Descobrimento,
(2000) nos quais desenvolve sua tese.
Antes de entrar em minúcias explica:
"Toda a confusão deve-se a b·ês fatores:
1) os portugueses tinham de esconder
suas descobertas dos in imigos - o resto do mundo então conhecid o, mas
principalm en te os espanhóis - e erravam propositalmente nas coordenadas,
graus, lati tu des, escondiam mapas, falseavam inform ações nas cartas, pois elas
poderiam cair nas mãos de piratas. l: <:ra
a política do sigilo; 2) a primeira história do Brasil foi escrita h·czcntos anos
depois do descobrim ento, em 1850, por
Francisco Adolfo de Varn hagen, que cometeu erros e omissões e é considerado
o " pai" de Porto Seguro como local do
descobrimento. Foi até agraciado com
o tftulo de visconde de Porto Seguro;
3) a ca rta de Caminha só foi descoberta
em 1773 e publicada em 1817- Fala-se
em treze ou ca torze cartas enviadas pela
expedição, das cpwis só restaram duas, a
de Cam inha e a de Mestre João. Existe
também o Relato do Piloto Anônimo,
p ublicado em italiano, em Rom a, logo
depois do descobrimento . As cartas
desaparecidas poderiam dar detalhes
ma iores da localidade descoberta.
Antes de con tinuar, T.cnine Pinto
faz uma longa exposição sobre a história de Portugal (" -ão se pode falar em
história do Brasil sem conhecer muito
bem a história de Portugal") e lem bra
que Vasco da Ga ma havia conseguido
ch egar às Índias fa zendo o que se chamou "a volta do mar". "Logo depois de
Serra Leoa os navegadores se deparavam com uma região de ca lmaria, as
na us ficavam paralisadas às vezes por
semanas. Vasco da Cama d escob riu

( HISTÓRIA )

que enveredand o para oeste até certo pon to, depois vi rando para o sul e
mais abaixo novamente para leste iria
dar na Africa, mas num pon to além do
Cabo da Boa Esperança. Eles não sabiam, m as era m levados pela corrente
até hoje chamada Cu lf Stream, que
vinha dos m ares da Antártica, sub ia
pela costa da África até ma is ou menos
Serra I .coa, atravessava o Atlân tico na
direção do poe nte c chegava até a costa brasileira , na altura do Cabo de São
Roque, que durante m uito tempo foi
considerado a parte mais setentrional
do país. Lá, a co rrente se dividia em
dois ramos, um seguindo para o norte
na di reção do Caribe e o outro descendo pela costa brasileira, passando nos
Abrolhos, em Trindade, e vi rando novamen te em direção à Africa."

Pero Vaz de Caminha
fala na carta de
uma lagoa de água
doce onde teriam se
banhado. Não existe
lagoa de água doce
em Porto Seguro
POR ESTE MAR DE LONGO
"Q ua ndo Ca bral saiu de Lisboa
com as catorze ca ravelas (eram catorze, uma se perdeu, ch egaram ao Brasil
treze) c mais de mil h omens sobre seu
comando levava instru ções de Vasco da
Gam a e ordens do rei D. Manoel sobre
o qu e faz er e como fa zer. Cabral era
um jovem fidalgo de 2.8 anos sem exp eri ência de navegação, mas com dons de
comando. Levava com ele, à fren te de
ou tras caravelas, homens expe rimentados no mar como Bartolomeu Dias,
Gaspar de Lem os, Duarte Pacheco.
En tre as recomendações de D. M an oel
estava a de qu e 'não tomasse água em
Ca bo Verde'. Por que, se água, lenha e
caça eram prim ordia is para a navegação até as fndias? Porque D . Manoel já
sabia que depois 'de seguirmos nosso
camin ho por este mar de longo' - como
disse Caminha- a esquadra de Cabral

encontraria terra onde abastecer as
naus. A expressão 'mar de longo' queria
dizer travessia do oceano."
Lcnine lembra que esse percurso
foi feito em 30 dias cravados. E parte
para um dos pontos fortes de sua tese:
"Trinta dias exatos foi o que levou tamb ém a segunda expedição p ortuguesa
ao Brasil, em 1501, chefiada por João da
Nova, qu e D . Manoel tinha enviado à
procura de Cabral c que veio dar no Rio
Grande do Norte, na al tu ra da ponta do
Calcan har. Como Cabral poderia ter
chegado ao sul da Bah ia, m uito ma is
longe, també m em 30 dias?"
E o Monte Pascoal, avistado do mar
pela esquadra de Cabral?
"O Monte Pascoal fica a cerca de 90
km de Porto Seguro e tem 6oo metros de
altitude. Aqui no Rio Grande do Norte
temos o Pico do Cabugi, de Soo metros
ele alti tude, a cerca de So km de Touros.
Ambos podem ser vistos do alto-mar. O
que Cabral batizou como Monte Pascoal é o Pico do Cabugi, chamado M orro
de São Vicente em mapas qu inhenti stas. Colhi depoimeutos de pescadores e
de Mário Araújo M onteiro, cap itão de
um pequeno navio que leva suprimentos à plataforma de Ubarana-2., a u km
da costa, que afi rmam que se vê o pico
do Cabugi de alto-mar."
Na página 15 do seu livro A Reinvenção do Descobrimento, Lenine escreve:
"Quem não acreditar na visibilidade a
longa distância de um ponto do mar que
leia o almirante Cago Coutinho: ' lo
mar é corrente, em tempo claro, avistar
ilhas altas como ' I cnerife, Madeira ou
Pico a grandes distâncias, isto é, a mais de
cem milhas. ~u já vi terra a mais de 200
quilômetros'. Foi assim que a esquadra de
Cabral viu 'o monte mui alto c redondo'
que batizaram ele Monte Pascoal".
Segue: "Pero Vaz de Caminha fala
na sua carta de uma lagoa de água doce
onde os descobridores te riam se ba nhado. Não existe lagoa de águ a doce em
Porto Seguro, eles só poderiam ter se
banh ado aqu i, na lagoa do Boqueirão
ou na Lagoa do Avião, região do Saliente, como é chamada essa parte do litoral
do Rio Grande do ' orte".
E as barreiras avermel hadas descritas
por Caminha? "São as do Cabo de São
Roque", responde. E os baixios- m esma coisa que parcel, ou seja, pedras que
aparecem com a maré alta? "f-lavia mui-
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tos, antigamen te, na altura do Salien te.
Mas pretender encontrar acidentes geográficos cinco séculos depois elo descobrimento 'nem seria científico', como
ressal ta o historiador Ja im e Cortezão.
Um exemplo é a il ha de Manoel Gonçalves, por onde começou o povoamento de Macau, no Rio Grande do Norte,
tragada pelo mar há ma is de um século."
Ouh·o dos pontos fortes ela tese do
historiador potiguar é que foram encontrados dois marcos de posse, um
e m Touros, outro em Cananéia, Estado de São Paulo. Há uma distância
de 2 mil milhas entre um c outro ponto. Os fJaclrões, inventados por D iogo
Cão, em sua primeira viagem à África
(4 82-1484), eram marcos de pedra , para
substituir as cruzes de madeira, tinham
as armas do rei de Portugal c a cruz da
Ordem de C ri sto. Lenine escreve no
livro i\inda o Descobrimento do Brasíl,
na página 65, que um certo Domenico
Pisani estava e m Lisboa quando a esquadra de Cabral retornou , deve ter conhecido c falado com marinheiros e enviou ao dodge de Veneza ca rta em qnc
contava que Cabral pe rcorre ra "duas
m il m ilhas de costa e não encontrara
fim". Lenine explica: " Duas mil milhas
é mais ou m enos a distância entre Touros e C ananeia, onde foi chantado o segtmd o marco. As distâncias são difíceis
de serem apu radas, porque o valor do
grau terrestre não coincidia en tre os navegadores. Para D uarte Pacheco era m
106,56 km, para Colombo 84 km . Mas
as diferenças não são grandes. ~:n tão é
preciso raciocina r que se Cab ral tivesse
saído do sul da Bahia, pretenso local do
descobrimen to, e percorrido duas m il
m ilhas iria bater na Patagôn ia".
E o marco existente ern Porto Seguro, debaixo ele uma redoma de vidro?
"É um marco com em orativo e não de
posse", diz Lcnine , "foi colocado lá provavelmente ao iniciar-se a coloni zação".

A DATA ERRADA
O historiador também contesta a
data exata do descobrimento. "Durante
muito tempo se fal ou também em 25 de
ab ril c em 3 de maio, depois os historiadores se fixa ram em 22 de abril. Não
fo i a 22 de abril, foi a 23. Cabral avistou
o Monte Pascoal na hora das vésperas,
isto é, ao entardecer. Os homens do mar
daquele tempo marcavam as horas pelo
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único relógio disponível, as ampulh etas,
corrigidas sob o sol a pino do m eio-dia.
A partir de então tinha início uma nova
data para registro de quaisquer ocorrências. Era o chamado dia náutico. O dia
23 de abril é o dia de São Jorge. Dois
anos depois do descobrimento aparece
no Planisfério de Cantino, considerado
o mapa mais antigo do Brasil, um certo
cabo de São Jorge, que mais tarde mudou o nome para o de São Roque, perto
de Touros. É mais uma prova de que o
descobri mento se deu aqui em cima."
Alem da data errada, Lenin c chama a
atenção para um detalh e da carta de Caminha que dizia que os índios do local
do descobrimento começaram a baldear
água para as naus sem que lhe pedissem
tal coisa. "Isso porque os índios sabiam

Os homens do mar
daquele tempo
marcavam as
horas pelo único
relógio disponível,
as ampulhetas,
corrigidas sob o sol
a pino do meio-dia
que os portugueses que chegavam precisavam de água", diz Lenin c Pinto. E
com enta que uma atitude dessas seria
impossível no sul da Bahia, onde jamais
paravam navios. "O contrário acontecia
no Saliente rio-grandense, onde há registros históricos da chegada de muitos navegantcs. A biógrafa fi-a ncesa de
Vasco da Gama, Gcncvieve Bouchon ,
acha quase impossível que o navegador,
na sua primeira 'volta do mar', tivesse
chegado a pequena distância do cabo
de São Roque, levado pela Gulf Stream
e não ancorasse em terras brasileiras. F:
M estre João, responsável por um dos
três documentos conhecidos da viagem
de Cabral, em carta a D. Manoel, em
espanhol, recom enda que o rei consultasse o mapa de Bisagudo (Pedro Vaz
da Cunha, o de viso agudo, ou seja rosto
afilado) para verifi ca r o local do descobrimento. Esse mapa é de 1471, donde se

conclui que o Brasil poderia ter sido descoberto trin ta anos antes. Ilouve mais
navegantes chegando antes de Cabral:
mesmo em 1500, Vicente Pinzon; c em
fe vereiro, portanto tarnbém antes de
Cabral , Diego ele Lepe . Fora Américo
Vespuccio, que garantia ter estado no
Brasil antes do navegador português."
Para Lenine, o Saliente se torn ou
imprescindível nas viagens às Índias,
pela água, pela caça, pela colaboração
dos nativos e depois foi fonte de lucros,
com a exploração do pau-brasil.

OMARCO MILAGROSO
Ao denunciar o aba ndono do marco
de posse na praia dos Marcos, município
de Tou ros, em 1890, José de Vasconcelos narrava que os habitantes do lugar tinham o monumento como sagrado. É o
que conta a ata ele w de ouhtbro de 1890
do Instituto Históri co c Geográfico: "É
uma pedra quadrangular de qualidade
que chamam vulgarmente mármore de
Lisboa( ... ) Não tem inscrição nem data
alguma e apenas em uma das faces gravada, m elhor dito, cavada, uma cru7. da
Ordem de Cristo, em cima de uma espécie de escudo no qual estão as quinas
portuguesas. (... ) Os moradores supersticiosos do lugar c também dos povoados
vizinh os acreditam que é uma pedra
santa, com a cruz e as chagas ele Cristo e
lá vão em romaria passar em torno dela
fitas para ficarem bentas com o é uso se
fazer nas igrejas com imagens, rezam o
terço diante dela, fazem-lhe promessas
c apegam-se com Ela em suas aflições".
Em 1928 foi a vez ele Câmara Cascudo visitar a praia. "Em agosto de 1928,
Nestor Lima, pres iden te do Instituto
Histórico c Geográfico do Rio Grande
do Norte e eu fo mos locali zar um marco que se afirmava existir numa pra ia do
município de Touros. jornada de automóvel que term inou em légua c meia a
cavalo até C anto de C ima, onde deparamos o padrão na denominada praia do
marco, ou elos Marcos (... ) é tipicamente um padrão de domínio atestando posse( ... ) afirmava a soberania ele Portugal
nas regiões onde fosse colocado." Cascudo dizia que se tratava de um marco
colocado - chantaelo é a expressão que
se usava então - por armada que saiu de
Lisboa em 1501 á procura de Cabral e
que nessa expedição via java também o
flore ntino Am érico Vespuccio.

( HISTÓRIA )

Um dos livros do pesquisador Lenine de Barros Pinto. Omarco, exposto no Fortedos Reis Magos, em Natal. EopescadorGaribaldo Tonico Varela, um dos entusiastas davolta do marco

A viagem desta repórter à praia dos
Ylarcos não necessitou de cavalos como
a de Cascudo, mas também não foi fácil.
Saímos de Natal pela manhã, percorremos cerca de 90 km pela asfaltada BR 101
e depois mais 27 km de estrada de terra,
com diversas encruzilhadas sem placas
indicativas. Passamos por Tou ros, Cabo
do Calcanhar, São Miguel elo Gostoso
e, sempre perguntando, errando e voltando atrás pelas estradinhas péssimas,
conseguimos chega r. Tsso não teria sido
possível sem as indicações de Tânia Teixeira, empresária, dona de pousada na
pra ia elos Marcos e integrante da Associação dos Moradores e Amigos de Cauã,
AMAC, uma ONC que faz promoção
social na região e encetou movimento
pela volta do marco ao seu local primitivo, já que o mesmo fo i de lá retirado.
Cauã é uma pequena povoação a 3 km
da praia elos Marcos. Tân ia está escrevendo uma monografia sobre o assunto.
E conta o porquê de praia elos Marcos,
no plural: ao lado do marco principal
havia outras pedras, lisas, que o sustentavam e que desapareceram.
"A retirada do marco, em 1975, fo i
feita com a polícia, a população não
qu er ia", diz ela "foi uma brutalidade
e o choque cultural, enorme. Os moradores ainda não se recuperaram. O
marco era venerado por eles, que até
construíram uma capelinha para abrigá-lo. Aliás, o mar tem avançado nessa
região e a cada vez que isso acontecia
os mo radores arrastavam o marco para
mais longe, salvando-o das ondas."

( HISTÓ RIA )

A pra ia é boni ta, uma enseada de
mar calmo, mui tas dunas e pouca vegetação. São cerca de 500 famílias na região e 25 pescadores. Garibaldo Tonico
Varcla, pescador, 35 anos, nos leva até a
capelinha ao lado da réplica do marco,
cuja base do pedestal fo i destruída pelo
mar. "O Brasil foi fundado aqui", ele
expli ca, "m as os homens levaram a prova disso embora. Diz que puseram no
Forte dos Reis Magos, em Natal. Aqui
era o lugar certo."
Antôn io Francisco Nascimento, pescador, 70 anos, sai da sombra de um
rancho e se aproxima: "Tenho fé em
D eus que o marco ainda volta. Até fiz
uma promessa para isso acontecer. b:ra
um marco santo, até raspávam os ele
para faze r chás que curavam".
T rês m eninos sorri em atirados na
areia, pregu iça ndo. "Vocês sa bem que
o Brasil foi descoberto aqui?" , pergunto a eles. As cabeças balançam negativam e nte. "A professora nu nca falou
nada?" Novamente movimento negativo das ca becinhas. O m esmo acontece
com as crianças que treinam para uma
fanfarra na sede da AMAC: nunca tinham ouvido falar no assun to.
Enquanto a meninada desconhece o
tema, os mais velhos se lamentam: o marco tem que voltar. A AMAC se juntou a
eles e já foram feitas passeatas e reuniões
pela volta do m arco. "Um monumento
deslocado do seu universo h istórico e
social está destinado ao esquecimento",
diz um folh eto patrocinado por eles. "A
importância de mantê-lo no lugar de sua

origem signi fica uma ligação entre o h istórico e o social. O Marco de Touros, fora
do seu contexto, não desperta no visitante o interesse histórico nem curiosidade.
Assi m, podemos perguntar até que ponto
tantos tombamentos não terão efeito semelhante ao da destru ição. Por certo conservam o bem cultural. Mas o conservam
como os embalsamadores faziam."
No dia seguinte à viagem para a
praia dos Marcos es ta repórter fo i ver
o pomo da discórdia, isto é, o marco
verdadeiro, no Forte dos Reis Magos,
em Natal. Pra com eço de conversa, o
monum en to está na en trada do forte, e
passei sem o ver. Voltei atrás c fotografei
o personagem de pedra. M uitos turistas
entrando c saindo, mas duran te a meia
hora em que a repórter ficou por lá ni nguém parou em frente ao m arco de posse. Longe do seu lugar o marco é apenas
uma pedra e, a julgar pelo interesse dos
visitan tes, sem importância_,..,..
*Regina Hel ena de Paiva Ramos, 79
anos, é uma das jornalistas pioneiras da
moderna imprensa brasileira. Foi repórter de A Gazeta, trabalhou nas revistas

Manchete, Fatos e Fotos, Construção em
São Paulo, Casa e Jardim e na Visão.
Produziu o programa Revista Feminina
na 1V Bandeirantes, com Maria Tereza
G regori, época em que foi a ghost writer
da série de livros A Cozinha Maravilhosa de Ofélia. Autora da premiada peça

E Agora, o Que eu ràço Com o Pemil,
Regina lançou no início deste ano o livro
Mulheres fomalistas, a grande invasão.
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