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Resumo:  

A partir das narrativas de viagens marítimas no período assinalado no título, o trabalho analisa o rito de 
passagem ocorrido na travessia da linha do equador e suas transformações. No século XX, a persistência 
desse ritual entre passageiros de navios transatlânticos de turismo dá a impressão de que suas formas 
tinham sido sempre as mesmas: diversão, comida e bebida fartas, além do batismo com água. Todavia, 
ao acompanharmos as fontes desde o final do XV, podemos perceber a origem, disseminação e 
transformação desse rito de passagem na cultura marítima. As primeiras referências ao ritual, nos 
termos da bibliografia internacional, provem de navegadores franceses das primeiras décadas do século 
XVI. Em seguida, a cerimônia de passagem da linha do equador teria se difundido entre outras potências 
marítimas (Holanda, Grã-Bretanha, Escandinávia, Alemanha, países bálticos, Rússia, Estados Unidos), 
tornando-se mais intensamente praticada a partir de fins do século XVIII. A hipótese não é capaz de 
explicar as razões pelas quais a referida tradição não teria se firmado nas marinhas de Portugal e da 
Espanha. Marinheiros e oficiais de diferentes origens participaram da construção do ritual repleto de 
significados para a vida profissional dos homens embarcados como trabalhadores do mar. E este texto 
quer discutir a inexistência da tradição do batismo da linha nas marinhas ibéricas, bem como sua 
menção tardia em embarcações brasileiras a partir do século XIX. Para isso, apresento como hipóteses a 
transmissão oral dos conhecimentos marítimos, o segredo estatal que se pretendia impor sobre as 
conquistas, a quase inexistência de letramento entre os marinheiros lusos, a prática do catolicismo 
ortodoxo e a possível perseguição religiosa como inibidoras dos ritos pouco piedosos ou heterodoxos a 
bordo, bem como a forte disciplina imposta pelos oficiais. De outro lado, procuro acompanhar as 
transformações do ritual no decorrer do tempo, verificando que entre os séculos XV e XVIII, as 
descrições da travessia do equador aparecem em número reduzido e ampliam-se substancialmente na 
primeira metade do século XIX, declinando na segunda metade do mesmo século e no seguinte. Quais 
as explicações para isso? Por que os relatos se adensam entre fins do século XVIII e a primeira metade 
do século XIX e a identidade dos homens do mar se articula em torno desse ritual? São questões que o 
trabalho pretende enfrentar. 
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