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Pelo que me informou Arthur Junior, a narrativa 
de Hans Staden é o mais antigo livro publicado so-
bre o Brasil. Nele, após o relato das aventuras vi-
vidas em suas duas viagens para cá, o autor acres-
centa um segundo texto, intitulado “A terra e seus 
habitantes”, no qual adota um tom mais descritivo 
para nos contar o que observou do povo nativo e 
de seus costumes, bem como da fauna e flora lo-
cais. É esse o trecho que se encontra integralmen-
te transcrito a seguir. 

Ainda segundo Arthur Junior, tudo isso ocor-
reu em Ubatuba, onde nasci. Por isso, fui convi-
dado para participar do projeto. “Mostre Ubatuba 
vista por quem é de Ubatuba”, ele me pediu. En-
tão, com minhas fotos, ilustro o texto escrito por 
Hans Staden. Espero que gostem. Afinal, o hoje é 
fruto do ontem, assim como o amanhã será fruto 
do hoje e assim por diante.

Marcão.





A  T E R R A  E  S E U S  H A B I T A N T E S

VERDADEIRA E CURTA NARRAÇÃO  

DO COMÉRCIO E COSTUMES DOS TUPINAMBÁ, 

DOS QUAIS PRISIONEIRO EU FUI.  

MORAM NA AMÉRICA. O SEU PAÍS ESTÁ 

SITUADO NO GRAU 24, NO LADO SUL DA LINHA 

EQUINOCIAL. A SUA TERRA CONFINA COM  

UM DISTRITO, CHAMADO RIO DE JANEIRO.

por Hans Staden
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Como se faz a navegação de Portugal para o Rio 
de Janeiro, situado na América, mais ou menos a 
24 graus do Trópico de Capricórnio

Lisboa é uma cidade de Portugal situada a 39 
graus ao norte da linha equinocial. Quando se parte 
de Lisboa para a província do Rio de Janeiro, situa-
da no país do Brasil, que também se chama Améri-
ca, vai-se primeiro a umas ilhas chamadas Canárias, 
que pertencem ao Rei de Espanha. Seis delas men-
cionarei aqui: a primeira, Grã Canária; a segunda, 
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Lançarote; a terceira, Fuerteventura; a quarta, El 
Hierro; a quinta, La Palma; a sexta, Tenerife).

 Daí se vai às ilhas que se chamam Los insules 
de Cape-Virde. O que quer dizer as ilhas de Cabo 
Verde, cujo Cabo Verde se acha na terra dos mouros 
pretos, que se chama também Guiné. As supramen-
cionadas ilhas estão abaixo do Trópico de Câncer e 
pertencem ao Rei de Portugal. 

Das ilhas, navega-se sul-sudoeste para o país 
do Brasil em um grande e vasto mar (Fig. 1), muitas 
vezes três meses e mais antes de se chegar ao país. 
Primeiro, navega-se passando o Trópico de Câncer, 
que fica para trás. Depois, passa-se a lineam equi-
noxialem (linha equinocial). Quando então, nesse 
navegar, se observa o norte, não se enxerga mais a 
estrela polar (chamada também Polum Articum). 
Depois, chega-se à altura do Trópico de Capricór-
nio; navega-se por baixo do sol e, quando se tem 
chegado à altura do Trópico de Capricórnio, na 
hora do meio-dia, vê-se o sol para o lado do norte, e 
faz sempre muito calor entre os dois trópicos. O re-
ferido país Brasil (Fig. 2) está, em parte, dentro dos 
dois trópicos.
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Fig. 1
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Fig. 2
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Como está situada a terra América, ou Brasil, 
conforme em parte tenho visto

A América é uma grande terra com muitas na-
ções selvagens, e muita diferença nas suas línguas 
(Fig. 3). Há nela muitos animais estranhos e é bela 
de ver-se ( Fig. 4). As árvores estão sempre verdes 
(Fig. 5) e nenhuma madeira desta terra se asseme-
lha às outras. A gente anda nua, e em nenhuma par-
te da terra, que está entre os trópicos, em tempo 
algum do ano, faz tanto frio como aqui no dia de 
São Miguel; mas a parte dessa terra que está ao sul 
do Trópico de Capricórnio é um pouco mais fria. 
Ali habita a nação de selvagens que se chama Ca-
rijó, que usam peles de animais ferozes, as quais 
eles preparam bem para com elas se cobrirem. As 
mulheres desses mesmos selvagens fazem, de fios 
de algodão, uma espécie de saco, aberto em cima 
e embaixo, que elas vestem (Fig. 6) e que, na língua 
deles, se chama tipoy.

Há neste país frutas da terra e das árvores, de 
que a gente e os animais se nutrem. A gente tem a 
pele de cor vermelho-parda, por causa do sol que 
a requeima. É povo bem parecido, muito ladino no 
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Fig. 3



19 

Fig. 4
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Fig. 5
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praticar o mal e propenso a perseguir e devorar os 
seus inimigos (Fig. 7).

A sua terra América tem muitas centenas de 
milhas para o norte e para o sul no comprimento, 
das quais naveguei talvez umas quinhentas, tendo 
tocado em muitos lugares do país.

Sobre uma grande serra que há no país

Há uma grande serra que se estende a três mi-
lhas do mar, em alguns lugares mais longe, em ou-
tros talvez mais perto, e que chega mais ou menos 
até a altura da Baía de Todos os Santos, um lugar 
assim chamado, onde os portugueses edificaram 
e moram. Essa serra estende-se ao longo do mar 
exatamente 204 milhas, até a altura dos 29 graus 
do lado sul da linha equinocial, onde termina. Em 
alguns lugares, tem ela oito milhas de largura. Por 
detrás da serra, há um planalto. Descem bonitos 
rios e há nela muita caça. 

Na serra, há uma casta de selvagens que se cha-
ma Guaianá. Estes não têm habitação fixa como os 
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Fig. 6
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Fig. 7
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outros, que moram diante e por detrás da serra. Os 
mesmos Guaianá estão em guerra com todas as ou-
tras nações e quando apanham algum inimigo o devo-
ram; os outros também fazem o mesmo com eles. Vão 
à procura da caça na serra; são peritos no atirar com 
o arco e hábeis em outras coisas, como em fazer laços 
e armadilhas, com que apanham caça. Há também 
muito mel silvestre, na serra, servindo de alimento. 
Sabem também imitar a voz dos animais e o canto dos 
pássaros, para melhor apanhá-los e matá-los. Fazem 
fogo com dois paus, como os outros selvagens tam-
bém o fazem. Geralmente, assam as carnes que co-
mem. Viajam com as mulheres e filhos (Fig. 8).

Quando acampam junto à terra de seus ini-
migos, fazem cercas de arbustos ao redor das 
suas cabanas (Fig. 9), para que os não possam sur-
preender e também por causa dos tigres, e põem 
espinhos (maracá-ibás, chamados) ao redor das 
cabanas (Fig. 10), do mesmo modo como aqui se 
fazem armadilhas. Praticam isso de medo de seus 
inimigos (Fig. 11). Toda a noite conservam o fogo 
aceso. Quando raia o dia, apagam-no, para que se 
não veja a fumaça que os denuncia. 

Deixam crescer o cabelo na cabeça, e tam-
bém conservam unhas compridas (Fig. 12). Usam 
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Fig. 8
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Fig. 9
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