
Ali por então não houve mais fala ou entendimento com eles, por a barbaria deles ser                
tamanha, que se não entendia nem ouvia ninguém. 
 
Trazia este velho o beiço tão furado, que lhe caberia pelo furo um grande dedo polegar, e                 
metida nele uma pedra verde, ruim, que cerrava por fora esse buraco. O Capitão lha fez tirar.                 
E ele não sei que diabo falava e ia com ela direito ao Capitão, para lha meter na boca.                   
Estivemos sobre isso rindo um pouco; e então enfadou-se o Capitão e deixou-o. E um dos                
nossos deu-lhe pela pedra um sombreiro velho, não por ela valer alguma coisa, mas por               
amostra. Depois houve-a o Capitão, segundo creio, para, com as outras coisas, a mandar a               
Vossa Alteza. 
 

(Trecho da Carta de Pero Vaz de Caminha sobre a chegada dos portugueses no              
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