
“ELE CONTA 
HISTÓRIA 
DO JEITO 
QUE DEVERIA 
SER NAS 
ESCOLAS: 
SEM AQUELE 
MONTE DE 
DATAS PARA 
DECORAR.” 
— 
Drauzio Varella, 
médico e escritor

E
mbarque nas naus e caravelas da vasta frota 
comandada por Pedro Álvares Cabral. Cir-
cule entre marujos lusitanos, pilotos árabes, 
astrólogos judeus e nobres ibéricos. Viaje 

com eles por mares tempestuosos, em meio a 
perigos desconhecidos ou calmarias enervantes. 
Saiba quais forças políticas moviam a esquadra 
que chegou ao Brasil, mergulhando no mundo da 
Escola de Sagres e do misterioso infante D. Hen-
rique, um herdeiro dos Cavaleiros Templários. 

A viagem do descobrimento, primeiro volume 
da coleção Brasilis, revisita os momentos inau-
gurais da história do nosso país descrevendo-os 
como a grande aventura que de fato foram. A 
partir de cartas, documentos e crônicas da 
época, assim como estudos de historiadores 
consagrados, o jornalista e escritor Eduardo 
Bueno narra com riqueza de detalhes a traje-
tória de homens que venceram seus limites em 
busca de um novo mundo.

Lançada originalmente no final dos anos 
1990, a coleção Brasilis já vendeu mais de 
1 milhão de exemplares e inaugurou um estilo 
leve, crítico e divertido de contar a história de 
nosso país. 

EDUARDO BUENO é escritor com mais 
de 30 livros publicados, jornalista, editor 
e tradutor. Com a coleção Brasilis – que 
reúne A viagem do descobrimento; Náu-
fragos, tra	 cantes e degredados; Capitães 
do Brasil e A coroa, a cruz e a espada –, 
tornou-se o primeiro autor brasileiro a 
emplacar simultaneamente quatro títu-
los entre os cinco primeiros nas listas de 
mais vendidos dos principais jornais e 
revistas do país. 

Eduardo também traduziu 22 livros, 
sendo o principal deles o clássico On the 
Road – Pé na estrada, de Jack Kerouac, 
que marcou o desembarque da literatura 
beat no Brasil. Ao longo das décadas de 
1980 e 1990, editou mais de 200 títulos , 
tendo colaborado com algumas das prin-
cipais editoras brasileiras. 

Como jornalista, trabalhou nos princi-
pais veículos de comunicação, entre eles 
a Rede Globo, a TV Cultura, a TVE-RS 
e os jornais O Estado de S. Paulo e Zero 
Hora. Já dirigiu e estrelou um programa 
sobre história do Brasil no Fantástico, da 
TV Globo, e foi o primeiro apresentador 
do History Channel no Brasil. Eduardo 
Bueno ganhou dezenas de prêmios, entre 
eles o Jabuti, em 1999, e a Ordem do 
Mérito Cultural, concedida pelo Ministé-
rio da Cultura.
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“Ao escrever com foco global e grande 
riqueza narrativa, Eduardo Bueno per-
mite que o leitor se delicie com a dialé-
tica entre o particular e o geral, o local e 
o mundial – a� nal a característica nova 
para os encontros humanos que essa via-
gem do descobrimento efetivamente per-
mitiu. Uma leitura imperdível.” Jorge Caldeira, 
autor de Mauá, empresário do Império

“Tornei-me um pouco menos ignorante 
em relação à história do Brasil graças aos 
livros de Bueno. Viajei bastante com ele.” 
Walter Salles Jr., cineasta

“Uma das artes mais difíceis é a de escrever 
bem, de modo claro e sintético, manten-
do-se � el aos acontecimentos. Pois é isso 
que Eduardo Bueno consegue em uma 
síntese de séculos de nossa história. Não 
há melhor introdução para um público 
não especializado que queira ter uma 
noção da história do Brasil.” Fernando Henrique 
Cardoso, sociólogo, ex-presidente do Brasil

“O Brasil estava precisando de livros de 
história gostosos de ler. Achei fascinante.” 
Fernanda Torres, atriz

“Eduardo Bueno é o Capistrano de Abreu 
do nosso tempo. A diferença é que seus 
livros são lidos por centenas de milhares 
de leitores.” Max Justo Guedes, contra-almirante e 
 historiador

“Ao ler, me senti cumprindo uma obriga-
ção – de saber das minhas raízes – com o 
maior prazer.” Marília Gabriela, jornalista e atriz

“Eduardo Bueno descobriu o Brasil e não 
foi comido pelos índios.” Fernando Gabeira, escritor

“De um historiador para outro.” Do autógrafo 
dado por Eric Hobsbawm a Eduardo BuenoUM OLHAR SOBRE A EXPEDIÇÃO DE CABRAL

2 Náufragos, 
tra� cantes e 
degredados

3 Capitães do Brasil
4 A coroa, a cruz 

e a espada
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O
s anos mais desconhecidos da história do 
Brasil são aqueles que se estendem da des-
coberta de Cabral, em abril de 1500, à expe-
dição de Martim Afonso de Sousa, em 1531. 

Repletas de drama, ação e aventura, essas três 
décadas são não apenas as mais misteriosas, mas 
também as mais intensas e movimentadas.

 Tudo isso graças aos incríveis personagens 
que acabaram de� nindo os rumos da colônia: os 
náufragos, tra� cantes e degredados. A partir de 
diários de bordo, narrativas de viagem e frag-
mentos de cartas, este livro resgata a trajetória 
pessoal desses homens de reputação sombria e 
origem enigmática, à margem da história o� cial.

Embora tenham vivido além dos limites, 
além da lei e aquém da ética, eles foram os pri-
meiros brasileiros – no sentido literal da palavra.

Passados 500 anos, é hora de náufragos, tra-
� cantes e degredados serem reconhecidos pelo 
papel que desempenharam na construção do 
Brasil, ao conseguirem se aliar aos índios e con-
quistar poder político, intermediando o comér-
cio com potências europeias. 

Este é o segundo volume da coleção Brasilis, 
que já vendeu mais de 1 milhão de exemplares e 
inaugurou um estilo leve, crítico e divertido de 
contar a história de nosso país.
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“O BRASIL 
ESTAVA 
PRECISANDO 
DE LIVROS DE 
HISTÓRIA 
GOSTOSOS 
DE LER. ACHEI 
FASCINANTE.”
—
Fernanda Torres, 
atriz
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“Ao escrever com foco global e grande 
riqueza narrativa, Eduardo Bueno per-
mite que o leitor se delicie com a dialé-
tica entre o particular e o geral, o local e 
o mundial – a� nal a característica nova 
para os encontros humanos que essa via-
gem do descobrimento efetivamente per-
mitiu. Uma leitura imperdível.” Jorge Caldeira, 
autor de Mauá, empresário do Império

“Ele conta história do jeito que deveria ser 
nas escolas: sem aquele monte de datas 
para decorar.” Drauzio Varella, médico e escritor

“Tornei-me um pouco menos ignorante 
em relação à história do Brasil graças aos 
livros de Bueno. Viajei bastante com ele.” 
Walter Salles Jr., cineasta

“Uma das artes mais difíceis é a de escrever 
bem, de modo claro e sintético, manten-
do-se � el aos acontecimentos. Pois é isso 
que Eduardo Bueno consegue em uma 
síntese de séculos de nossa história. Não 
há melhor introdução para um público 
não especializado que queira ter uma 
noção da história do Brasil.” Fernando Henrique 
Cardoso, sociólogo, ex-presidente do Brasil

“Eduardo Bueno descobriu o Brasil e não 
foi comido pelos índios.” Fernando Gabeira, escritor

“Eduardo Bueno é o Capistrano de Abreu 
do nosso tempo. A diferença é que seus 
livros são lidos por centenas de milhares 
de leitores.” Max Justo Guedes, contra-almirante e 
historiador

“Ao ler, me senti cumprindo uma obriga-
ção – de saber das minhas raízes – com o 
maior prazer.” Marília Gabriela, jornalista e atriz

“De um historiador para outro.” Do autógrafo 
dado por Eric Hobsbawm a Eduardo Bueno

1 A viagem do 
descobrimento

3 Capitães do Brasil
4 A coroa, a cruz 

e a espada

EDUARDO BUENO é escritor com mais 
de 30 livros publicados, jornalista, editor 
e tradutor. Com a coleção Brasilis – que 
reúne A viagem do descobrimento; Náu-
fragos, tra	 cantes e degredados; Capitães 
do Brasil e A coroa, a cruz e a espada –, 
tornou-se o primeiro autor brasileiro a 
emplacar simultaneamente quatro títu-
los entre os cinco primeiros nas listas de 
mais vendidos dos principais jornais e 
revistas do país. 

Eduardo também traduziu 22 livros, 
sendo o principal deles o clássico On the 
Road – Pé na estrada, de Jack Kerouac, 
que marcou o desembarque da literatura 
beat no Brasil. Ao longo das décadas de 
1980 e 1990, editou mais de 200 títulos , 
tendo colaborado com algumas das prin-
cipais editoras brasileiras. 

Como jornalista, trabalhou nos princi-
pais veículos de comunicação, entre eles 
a Rede Globo, a TV Cultura, a TVE-RS 
e os jornais O Estado de S. Paulo e Zero 
Hora. Já dirigiu e estrelou um programa 
sobre história do Brasil no Fantástico, da 
TV Globo, e foi o primeiro apresentador 
do History Channel no Brasil. Eduardo 
Bueno ganhou dezenas de prêmios, entre 
eles o Jabuti, em 1999, e a Ordem do 
Mérito Cultural, concedida pelo Ministé-
rio da Cultura.
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“EDUARDO 
BUENO 
DESCOBRIU O 
BRASIL E NÃO 
FOI COMIDO 
PELOS 
ÍNDIOS."
—
Fernando Gabeira, 
escritor

Q
uem foram os primeiros colonizadores do 
Brasil? Por que foram designados para assu-
mir as grandes propriedades de terras e que 
missão esses donatários iriam desempenhar 

na nova colônia?
Os doze escolhidos, nomeados capitães do 

Brasil, eram conquistadores que lutaram na 
África ou na Índia, militares, funcionários gradua-
dos – todos ligados à Coroa portuguesa do século 
XVI. Esses homens deixaram tudo para trás a � m 
de se tornarem os representantes da metrópole 
no extenso e longínquo território além-mar.

Suas histórias foram marcadas por incríveis 
aventuras – mas também por grandes tragédias. 
Alguns desses capitães venderam todos os seus 
bens para se mudar para as capitanias e acaba-
ram perdendo tudo ao chegar aqui. Um morreu 
no mar. Outro foi acusado de heresia e preso por 
seus próprios colonos. Houve até um que foi 
devorado por um Tupinambá. 

Este livro narra a surpreendente saga dos 
capitães do Brasil no período de 1530 a 1550, 
revelando os jogos de poder, a ambição e o pro-
jeto da Coroa portuguesa para a colônia do outro 
lado do Atlântico, praticamente abandonada 
desde a expedição de Cabral.

Capitães do Brasil é o terceiro volume da 
coleção Brasilis, que já vendeu mais de 1 milhão 
de exemplares e inaugurou um estilo leve, crí-
tico e divertido de contar a história de nosso país.
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“Ao escrever com foco global e grande 
riqueza narrativa, Eduardo Bueno per-
mite que o leitor se delicie com a dialé-
tica entre o particular e o geral, o local e 
o mundial – a� nal a característica nova 
para os encontros humanos que essa via-
gem do descobrimento efetivamente per-
mitiu. Uma leitura imperdível.” Jorge Caldeira, 
autor de Mauá, empresário do Império

“Ele conta história do jeito que deveria ser 
nas escolas: sem aquele monte de datas 
para decorar.” Drauzio Varella, médico e escritor

“Tornei-me um pouco menos ignorante 
em relação à história do Brasil graças aos 
livros de Bueno. Viajei bastante com ele.” 
Walter Salles Jr., cineasta

“Uma das artes mais difíceis é a de escrever 
bem, de modo claro e sintético, manten-
do-se � el aos acontecimentos. Pois é isso 
que Eduardo Bueno consegue em uma 
síntese de séculos de nossa história. Não 
há melhor introdução para um público 
não especializado que queira ter uma 
noção da história do Brasil.” Fernando Henrique 
Cardoso, sociólogo, ex-presidente do Brasil

“O Brasil estava precisando de livros de 
história gostosos de ler. Achei fascinante.” 
Fernanda Torres, atriz

“Eduardo Bueno é o Capistrano de Abreu 
do nosso tempo. A diferença é que seus 
livros são lidos por centenas de milhares de 
leitores.” Max Justo Guedes, contra-almirante e historiador

“Ao ler, me senti cumprindo uma obriga-
ção – de saber das minhas raízes – com o 
maior prazer.” Marília Gabriela, jornalista e atriz

“De um historiador para outro.” Do autógrafo 
dado por Eric Hobsbawm a Eduardo Bueno

1 A viagem do 
descobrimento

2 Náufragos, 
tra� cantes e 
degredados

4 A coroa, a cruz 
e a espada A SAGA DOS PRIMEIROS COLONIZADORES

EDUARDO BUENO é escritor com mais 
de 30 livros publicados, jornalista, editor 
e tradutor. Com a coleção Brasilis – que 
reúne A viagem do descobrimento; Náu-
fragos, tra� cantes e degredados; Capitães 
do Brasil e A coroa, a cruz e a espada –, 
tornou-se o primeiro autor brasileiro a 
emplacar simultaneamente quatro títu-
los entre os cinco primeiros nas listas de 
mais vendidos dos principais jornais e 
revistas do país. 

Eduardo também traduziu 22 livros, 
sendo o principal deles o clássico On the 
Road – Pé na estrada, de Jack Kerouac, 
que marcou o desembarque da literatura 
beat no Brasil. Ao longo das décadas de 
1980 e 1990, editou mais de 200 títulos , 
tendo colaborado com algumas das prin-
cipais editoras brasileiras. 

Como jornalista, trabalhou nos princi-
pais veículos de comunicação, entre eles 
a Rede Globo, a TV Cultura, a TVE-RS 
e os jornais O Estado de S. Paulo e Zero 
Hora. Já dirigiu e estrelou um programa 
sobre história do Brasil no Fantástico, da 
TV Globo, e foi o primeiro apresentador 
do History Channel no Brasil. Eduardo 
Bueno ganhou dezenas de prêmios, entre 
eles o Jabuti, em 1999, e a Ordem do 
Mérito Cultural, concedida pelo Ministé-
rio da Cultura.
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“AO LER,  ME SENTI 
CUMPRINDO UMA 
OBRIGAÇÃO — 
DE SABER DAS 
MINHAS RAÍZES —
COM O MAIOR 
PRAZER.”
— 
Marília Gabriela, 
jornalista e atriz

E
m 1548, com a derrocada das capitanias here-
ditárias, Portugal decidiu estabelecer um 
Governo-Geral no Brasil. No ano seguinte, 
o militar Tomé de Sousa desembarcou na 

Bahia, acompanhado por burocratas, funcioná-
rios públicos, soldados e degredados. Sua mis-
são era construir a primeira capital da colônia, a 
Cidade do Salvador, e, a partir dali, estabelecer 
a lei e a ordem em todo o território.

A cidade – erguida em regime de empreitada, 
com licitações fraudadas e obras superfaturadas 

– de fato foi construída. Mas a lei e a ordem não 
� xaram residência ali. Pelo contrário: a desordem 
e a ilegalidade se tornaram a regra, não a exceção.  

Com a substituição do rígido Tomé de Sousa 
pelo corrupto Duarte da Costa, o que já estava 
ruim � cou pior. E, assim, o Brasil seguia um 
rumo incerto – com os franceses, desde 1555 
instalados no Rio de Janeiro, a um passo de se 
tornarem os novos colonizadores. 

Ao mergulhar no cotidiano de uma sociedade 
marcada pela desigualdade, pelo desrespeito às 
leis, pelo uso do aparelho do Estado para obten-
ção de benefícios pessoais, pelo clientelismo e 
pela corrupção generalizada, este livro ajuda a 
desvendar a origem de algumas das mazelas que 
continuam minando o pleno desenvolvimento 
do Brasil.

A coroa, a cruz e a espada é o quarto volume da 
coleção Brasilis, que já vendeu mais de 1 milhão 
de exemplares e inaugurou um estilo leve, crí-
tico e divertido de contar a história de nosso país.
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“Ao escrever com foco global e grande 
riqueza narrativa, Eduardo Bueno per-
mite que o leitor se delicie com a dialé-
tica entre o particular e o geral, o local e 
o mundial – a� nal a característica nova 
para os encontros humanos que essa via-
gem do descobrimento efetivamente per-
mitiu. Uma leitura imperdível.” Jorge Caldeira, 
autor de Mauá, empresário do Império

“Ele conta história do jeito que deveria ser 
nas escolas: sem aquele monte de datas 
para decorar.” Drauzio Varella, médico e escritor

“Tornei-me um pouco menos ignorante 
em relação à história do Brasil graças aos 
livros de Bueno. Viajei bastante com ele.” 
Walter Salles Jr., cineasta

“Uma das artes mais difíceis é a de escrever 
bem, de modo claro e sintético, manten-
do-se � el aos acontecimentos. Pois é isso 
que Eduardo Bueno consegue em uma 
síntese de séculos de nossa história. Não 
há melhor introdução para um público 
não especializado que queira ter uma 
noção da história do Brasil.” Fernando Henrique 
Cardoso, sociólogo, ex-presidente do Brasil

“O Brasil estava precisando de livros de 
história gostosos de ler. Achei fascinante.” 
Fernanda Torres, atriz

“Eduardo Bueno é o Capistrano de Abreu 
do nosso tempo. A diferença é que seus 
livros são lidos por centenas de milhares 
de leitores.” Max Justo Guedes, contra-almirante e 
 historiador

“Eduardo Bueno descobriu o Brasil e não 
foi comido pelos índios.” Fernando Gabeira, escritor

“De um historiador para outro.” Do autógrafo 
dado por Eric Hobsbawm a Eduardo Bueno

1 A viagem do 
descobrimento

2 Náufragos, 
tra� cantes e 
degredados

3 Capitães do Brasil LEI, ORDEM E CORRUPÇÃO NO BRASIL

EDUARDO BUENO é escritor com mais 
de 30 livros publicados, jornalista, editor 
e tradutor. Com a coleção Brasilis – que 
reúne A viagem do descobrimento; Náu-
fragos, tra� cantes e degredados; Capitães 
do Brasil e A coroa, a cruz e a espada –, 
tornou-se o primeiro autor brasileiro a 
emplacar simultaneamente quatro títu-
los entre os cinco primeiros nas listas de 
mais vendidos dos principais jornais e 
revistas do país. 

Eduardo também traduziu 22 livros, 
sendo o principal deles o clássico On the 
Road – Pé na estrada, de Jack Kerouac, 
que marcou o desembarque da literatura 
beat no Brasil. Ao longo das décadas de 
1980 e 1990, editou mais de 200 títulos , 
tendo colaborado com algumas das prin-
cipais editoras brasileiras. 

Como jornalista, trabalhou nos princi-
pais veículos de comunicação, entre eles 
a Rede Globo, a TV Cultura, a TVE-RS 
e os jornais O Estado de S. Paulo e Zero 
Hora. Já dirigiu e estrelou um programa 
sobre história do Brasil no Fantástico, da 
TV Globo, e foi o primeiro apresentador 
do History Channel no Brasil. Eduardo 
Bueno ganhou dezenas de prêmios, entre 
eles o Jabuti, em 1999, e a Ordem do 
Mérito Cultural, concedida pelo Ministé-
rio da Cultura.
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