“A pele deles é parda e um pouco avermelhada. Têm rostos e narizes bem feitos.
Andam nus, sem cobertura alguma. Nem se preocupam em cobrir ou deixar de
cobrir suas vergonhas mais do se que preocupariam em mostrar o rosto. E a
esse respeito são bastante inocentes. Ambos traziam o lábio inferior furado e
metido nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma mão travessa, e da
grossura de um fuso de algodão, fino na ponta como um furador. (…)Parece-me
gente de tal inocência que, se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, eles
se tornariam, logo cristãos, visto que não aparentam ter nem conhecer crença
alguma.
Ora veja Vossa Alteza se quem em tal inocência vive se converterá ou não,
ensinando-lhes o que pertence à sua salvação.
Porém o melhor fruto, que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta
gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar.”
Referência: F
 undação Biblioteca Nacional. Departamento Nacional do Livro. A
CARTA DE PERO VAZ DE CAMINHA.
Link: http://objdigital.bn.br/Acervo_Digital/Livros_eletronicos/carta.pdf .
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