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FICHA TEMÁTICA 

FONTE: STADEN, Hans [1557]. Suas viagens e captiveiro entre os selvagens do Brasil. São 

Paulo: Instituto História e Geográphico de S. Paulo, 1900, p.19-22. 

TIPO DE FONTE: Relato de viagem  

 
CENÁRIO: Durante a sua segunda viagem ao Brasil, o marinheiro e alemão Hans Staden (1525-1579), 

decidiu caçar sozinho fora do limites do forte português em Bertioga e acabou sendo capturado e 

aprisionado por nove meses pelos índios Tupinambás. Após ser libertado e retornar à Europa, relatou 
os episódios de suas viagens e de seu aprisionamento e convivência com os tupinambás. Nestes relatos 

Hans Staden declara que em sua primeira viagem ao Brasil foi convocado, por volta de 1548, para 

conter uma revolta dos índios de Pernambuco contra os colonos portugueses.  

 

TEMA: Resistência dos índios à colonização portuguesa (Pernambuco – século XVI) 

 

 

EIXO TEMÁTICO: História das relações sociais. 

 

EXTRATO:                   
                   

 

CAPITULO III 
COMO OS SELVAGENS DO LOGAR PRANNENBUCKE ESTAVAM REVOLTADOS E 

QUERIAM DESTRUIR A COLÔNIA DOS PORTUGUEZES. 

 

Aconteceu que os selvagens do logar se tinham revoltado contra os portuguezes, o que nunca 
antes tinham feito; mas que agora fizeram por causa de terem sido escravisados. Por isso, o 

commandante nos pediu, pelo amor de Deus, que occupassemos o logar denominado Garasú 

(Iguaraçú), a cinco milhas de distancia do porto de Marin, onde estávamos ancorados, e de que os 
selvagens se queriam apoderar. Os habitantes da colônia do Marin não podiam vir em auxilio delles, 

porque suspeitavam que os selvagens os fossem attacar. 

Fomos, pois, em auxilio da gente de Garasú, com quarenta homens do nosso navio e para lá 
nos dirigimos numa embarcação pequena, A colônia está situada num braço do mar, que avança duas 

léguas pela terra a dentro. Haveria uns 90 christãos para a defesa. Com elles estavam mais uns 30 

mouros e escravos brazileiros que pertenciam aos habitantes. Os selvagens que nos sitiavam foram 

estimados em oito mil. Nós tínhamos ao redor da praça apenas uma estacada de madeira. 
 

CAPITULO IV 

DE COMO ERAM SUAS FORTIFICAÇÕES E COMO ELLES COMBATIAM CONTRA 
NÓS.  

Ao redor do logar onde estávamos sitiados havia uma matta, na qual tinham construído dois 

reductos de arvores grossas, para onde se retiravam de noite; e quando nós os atacávamos, para lá 
voltavam. Ao pé destes reductos tinham feito buracos no chão, nos quaes estavam durante o dia é 

donde sabiam para guerrilhar comnosco. Quando atirávamos sobre elles, cabiam todos pensando assim 

evitar o tiro. Tinhamnos sitiados tão bem, que não podíamos sahir nem entrar. Chegavam perto da 

colônia, atiravam flechas aos ares, suppondo que na queda deviam nos alcançar; atiravam também 
flechas nas quaes tinham amarrado algodão com cera, que accendiam para incendiar os tectos das casas 

e combinavam já o modo de nos devorar quando nos tivessem apanhado. 

Tínhamos ainda alguma victualha mas isto logo se acabou. Neste paiz é uso trazer diariamente, 
ou de dois em dois dias, raizes frescas para fazer farinha ou bolos; mas os nossos não podiam se 
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approximar do logar em que se encontravam essas raizes. 

Como percebemos que havíamos de sentir falta de victualhas, sahimos em dous barcos para um 

logar chamado Tamaraka (Itamaraçá) para buscal-as. Os selvagens, porém, tinham atravessado grandes 

arvores no rio e havia muitos delles nas duas margens, com o intuito de impedir a nossa viagem. 
Forçámos, porém, a barreira e ao meio dia, mais ou menos, voltámos sãos e salvos. Os 

selvagens nada poderam nos fazer nas embarcações; arremessavam, porém, grande porção de paus 

(lenha) entre a margem e os botes e queriam incendialos, juntamente com uma espécie pimenta, que lá 
cresce, com o fim de nos fazer abandonar as embarcações por causa da fumaça. Mas não foram bem 

succedidos e, emquanto isto durara, cresceu a maré e nos voltámos. Fomos a Tamaraka, onde os 

habitantes nos deram as victualhas. 

Com estas voltámos, outra vez, para o logar sitiado. No mesmo logar em que d'antes haviam 
posto obstáculos tinham de novo derribado arvores, como anteriormente; mas acima do nível d'água e 

na margem tinham cortado duas arvores de modo a ficarem ainda em pé. Nas copas tinham amarrado 

umas cousas chamadas sippo que crescem como lupulo, porem mais grossos. As pontas tinham 
amarrado nas suas estacadas e queriam puxal-as para fazer tombar as arvores e cahir sobre as nossas 

embarcações. Seguimos para lá, forçámos a passagem, a primeira das arvores cahiu para o lado da 

estacada e a outra cahiu n água, um pouco atrás do nosso bote. E antes que começássemos a forçar as 
barreiras, chamámos por nossos companheiros da colônia para virem em nosso auxilio. 

Quando começámos a chamar, gritando, gritaram os selvagens também, para que os nossos 

companheiros nos não ouvissem, porque não podiam ver-nos por causa de uma pequena matta ípae 

havia entre nós; mas tão perto estávamos que elles nos poderiam ter ouvido, si os selvagens não 
tivessem gritado. Levámos as victualhas á colônia, e como os selvagens viram que nada podiam fazer, 

pediram a paz e se retiraram. O cerco durava havia quasi um mez e vários dos selvagens morreram, 

mas nenhum dos christãos. Quando vimos que os selvagens'estavam pacificados, voltámos outra vez 
para o navio grande em Marin, e abi carregámos água e também farinha dé mandioca para servir de 

victualha, e o commandante da colônia de Marin nos agradeceu. 

 

PALAVRAS-CHAVE: colônia, selvagens, revoltados, fortificações.  

 

 

PROPOSTAS PEDAGÓGICAS: 

 

1º) Introdução 
 

 Perguntas dirigidas aos estudantes: O que vocês sabem a respeito dos índios Tupinambás da 

época colonial? E sobre os europeus que vieram colonizar o Brasil no século XVI? Como eram 

as relações dos portugueses com os indígenas na época da colonização? Onde encontraram 

informações sobre estas questões? 
 

 Em seguida o professor deve apresentar, com o uso de um computador e um projetor 

multimídia, a Biografia de Hans Staden. Esta apresentação irá ajudar a identificar o tipo de 

fonte histórica, data e local de sua produção, conteúdos/temas, autoria, formas de divulgação e 
condições de produção. 

 

 

2º) Leitura do extrato e decomposição de seus elementos:  

 

Após a leitura do extrato, os estudantes devem realizar a seguinte atividade: 

 Identificar palavras desconhecidas, sublinhá-las e pesquisar os seus significados; 

 Identificar personagens ou acontecimentos mencionados no texto e realizar uma pesquisa sobre 

eles; 

 Pesquisar os significados das palavras-chave do texto. 
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3º) Interpretação do extrato: 

 

Questões para debate em grupo ou trabalho escrito: 

 QUEM – Quem é o autor? O que ele fazia no Brasil no período colonial?  

 ONDE – Onde este documento foi produzido? De que lugar fala o documento? 

 QUANDO – Em que circunstância esta narrativa foi produzida e publicada? De que 

época trata o conteúdo do texto? 

 Que tipo de documento é este? Qual o seu formato e estrutura? 

 A quem era destinado este texto? 

 Com que propósitos o autor escreveu este texto? 

 De que forma os relatos do autor puderam interferir nas relações dos portugueses com 
os índios na época da colonização? 

 

Apresente aos estudantes uma gravura que ilustra o capítulo da obra de Hans Staden referente à revolta 

dos índios de Pernambuco: 

 

Questões para debate:  

 Descreva a gravura e discuta a imagem dos indígenas nesta gravura?  

 Qual a relação desta imagem com o relato de Hans Staden? 

 

Produção de texto: 

 Qual a imagem dos tupinambás apresentada pelo autor? O que você pensa a respeito da 

escravidão indígena no período colonial? Você concorda com o ponto de vista 
apresentado pelo autor? Por quê? Escreva um pequeno texto sobre isto. 

 

 

4º) Estabelecendo relações entre o presente e o passado: 

 

 Debate: o que você acha da exploração do trabalho indígena em nossa sociedade? 

Você concorda com isso? Por quê? 

 Ler o texto abaixo:  
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Exploração de indígenas nos canaviais do MS é histórica 

Desde o Proálcool, índios Terenas e, principalmente, Guaranis cortam cana para a indústria sul-mato-grossense. 

Pacto do Trabalhador Indígena, de 1999, regula a atividade, mas não garante condições dignas reais de trabalho 

Por André Campos 

 

Alimentação deficiente, banheiros entupidos e alojamentos precários. Esse foi o panorama encontrado pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) na Fazenda e Usina Debrasa, em Brasilândia (MS), durante fiscalização 

coordenada pelo órgão em novembro de 2007. Nos dormitórios dos cortadores de cana, havia superlotação, mofo e restos de 

comida pelo chão. Segundo os fiscais, também faltava água para o banho e os salários estavam atrasados. Mais de mil 

trabalhadores tiveram seus contratos rescindidos. 

 

Oito meses antes, o MTE já havia encontrado problemas em outra usina de Mato Grosso do Sul. Na Destilaria Centro-Oeste 

Iguatemi (Dcoil), em Iguatemi (MS), pertencente ao médio do trabalho Nelson Donadel, uma diligência flagrou 

trabalhadores sem carteira assinada, sem equipamentos de segurança e, mais uma vez, em alojamentos superlotados. Os dois 

casos - que apareceram com destaque entre as operações de 2007 - foram incluídos na atualização semestral da "lista suja" 

do trabalho escravo (veja a relação completa), divulgada semana passada. A "lista suja" congrega infratores de todo o 

território nacional que exploraram pessoas em condição análoga à de escravos - crime que, no Código Penal, abrange tanto 

situações de trabalho degradante, como as descritas, quanto de restrição à liberdade de ir e vir. 

Além da localização geográfica, outra característica une as duas usinas: o emprego maciço de mão-de-obra 

indígena. Na Dcoil, 150 dos resgatados eram dos povos Terenas ou Guaranis. Já na Debrasa, quase todos eram índios. O 

Ministério Público do Trabalho (MPT) estima em 10 mil os aldeados que labutam nos canaviais do estado. Juntamente com 

bóias-frias trazidos - quase sempre de forma irregular - da Região Nordeste, são a principal força de trabalho utilizada pelo 

setor sucroalcooleiro em plena expansão. 

 

Passado e presente 
A história dessa relação, porém, remonta à década de 1980, quando o Programa Nacional do Álcool (Proálcool) alavancou a 

produção de cana-de-açúcar em terras sul-mato-grossenses. Já naquela época, havia índios cortando cana-de-açúcar nas 

lavouras, capinando a terra para o plantio ou trabalhando como "bituqueiros" - encarregados de recolher a matéria-prima 

cortada. Desde então, a regulação dessa mão-de-obra específica desafia o poder público. Trata-se de uma empreitada 

complexa, devido principalmente às peculiaridades culturais e jurídicas da situação dos indígenas. 

E, para além das questões trabalhistas, permanece um debate mais profundo e incômodo: a atividade consiste em 

alternativa de emancipação ou em parte dos problemas que hoje assolam essas comunidades indígenas? 

A informalidade e o improviso marcaram o recrutamento no início do Proálcool. Eles partiam das aldeias em 

grandes grupos rumo aos canaviais, distantes centenas de quilômetros, e lá trabalhavam por cerca de dois meses. A 

contratação era negociada verbalmente pelo líder do grupo, o "cabeçante" - em geral, um índio mais versado na cultura do 

homem branco. Em alguns casos, os postos da Fundação Nacional do Índio (Funai) estabeleciam regras pontuais e cobravam 

taxas comunitárias sobre os contratos. 

Cícero Rufino Pereira, procurador do Trabalho no estado, descreve como "verdadeiro trabalho escravo" a situação 

desses indígenas na década de 1980. Ficavam, diz ele, em barracões de lona, onde bebiam água dos rios junto com os 

animais. Além disso, era rotina também a presença de crianças no corte da cana. "Em diversas ocasiões, a usina pagava e o 

cabeçante desviava o dinheiro. E muitas vezes a usina não pagava, enrolava mesmo". 

Devido a pressões, houve algumas melhorias na década seguinte. Mas a carteira de trabalho só viria em 1999, ao ser 

firmado o Pacto do Trabalhador Indígena no estado.  

Alvo de muita polêmica, o registro formal teve resistência de setores da Funai e de usineiros, interessados, à época, 

em viabilizar um sistema de contratação dos índios por intermédio de "cooperativas". O questionamento da plena autonomia 

individual desses trabalhadores, amparado no próprio Estatuto do Índio - que sujeita à tutela da União aqueles "ainda não 

integrados à comunhão nacional" -, embasou argumentos de quem se opôs à adoção pura e simples da Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT).  

Por fim, prevaleceu a carteira assinada, adotada junto com um modelo de contrato por equipe, que prevê no 

máximo 70 dias para o retorno dos índios às aldeias, de modo a favorecer a continuidade da vida comunitária. Também 

ficou estabelecido o pagamento dos ganhos apenas no final da empreitada - para garantir, em tese, que o dinheiro chegue às 

famílias, face à realidade de alcoolismo e outros excessos, freqüentes nessas jornadas. Outro ponto reiterado foi a obrigação 

de respeito às normas de conforto, higiene e segurança que regem as relações laborais envolvendo os demais trabalhadores 

rurais. 

De acordo com Cícero Pereira, no entanto, o cumprimento do pacto ainda hoje é deficiente. Nos últimos anos, 

diligências do MPT têm gerado indenizações por danos morais quando constatadas irregularidades na contratação, segurança 

e alojamentos. No entanto, o procurador não generaliza os problemas do setor. Segundo ele, destilarias recém-chegadas têm 

mostrado boa vontade em se adequar à realidade do trabalho indígena. "Tanto é que o índio prefere trabalhar nas usinas 

novas", argumenta. Devido à proximidade de algumas delas às aldeias, os cortadores voltam diariamente às suas casas - 

novidade que, via de regra, agrada os moradores das comunidades. 

Em novembro, quando a Debrasa foi autuada, a Companhia Brasileira de Açúcar e Álcool (CBAA) - que faz 

parte do Grupo José Pessoa, dono da destilaria - questionou os procedimentos da fiscalização. "Estranhamente, os 

representantes da empresa foram impedidos de acompanhar a ação", afirma nota da companhia, que negou a existência de 

indícios de trabalho análogo à escravidão. "É válido lembrar, ainda, que a usina é a maior empregadora de mão-de-obra 

indígena do Mato Grosso do Sul, estado que possui a segunda maior população de índios do Brasil." 

No final da década de 1990, as novas regras trabalhistas levaram a Debrasa a intensificar a mecanização das 

colheitas. "Diante do apelo das autoridades, voltamos a contratar índios justamente por nossa preocupação social. Estamos 

pagando o pato por causa disso", afirmou à época à Repórter Brasil o presidente da CBAA e do Sindicato da Indústria do 

Açúcar e do Álcool de Mato Grosso do Sul (Sindal/MS), José Pessoa de Queiroz Bisneto. 

Sete meses depois, em junho deste ano, 55 trabalhadores foram resgatados em outra destilaria do Grupo José Pessoa 

- a Usina Agrisul, no município de Icém (SP). Após o episódio, o grupo foi excluído definitivamente do Pacto Nacional pela 

Erradicação do Trabalho Escravo, que reúne mais de 180 empresas e associações setoriais. Em ambos os incidentes, foram 
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consideradas insatisfatórias pelo Comitê de Monitoramento do Pacto Nacional as justificativas apresentadas pelos 

controladores das usinas. 

A reportagem procurou a CBAA e representantes do Sindal/MS para ouvir mais detalhadamente a versão dos 

usineiros sobre a evolução do trabalho indígena no setor, mas não obteve retorno. 

 

Incentivo público e recrudescimento 

Atualmente, cerca de dez usinas sucroalcooleiras estão em plena atividade no Mato Grosso do Sul. Em dezembro de 2007, o 

governo estadual anunciou benefícios fiscais a 43 novos empreendimentos do gênero - 16 dos quais já estão sendo 

implantados. Essas iniciativas serão responsáveis, de acordo com o Executivo, por 76 mil novos empregos até 2012. 

Determinado a cercear o direcionamento de recursos públicos a empresas com problemas 

trabalhistas, o deputado estadual Pedro Kemp (PT-MS) apresentou este ano um projeto de lei que impede a concessão de 

benefícios fiscais a empregadores flagrados usando mão-de-obra análoga à escravidão. Como parte do pacote de incentivos, 

o orçamento estadual prevê, já para 2008, uma renúncia de R$ 48,5 milhões em impostos sobre empresas de álcool 

combustível. 

"O estado precisa de um instrumento jurídico para inibir o trabalho escravo, já que estamos em vias de receber 

muitas indústrias", alega Kemp. Em abril, a proposta do deputado foi rejeitada pela Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação (CCJR) da Assembléia Legislativa. Agora, ele estuda alternativas para conseguir aprovar um novo marco legal 

sobre o tema. 

A reportagem procurou a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, da Produção, da Indústria, do Comércio e do 

Turismo do MS (Seprotur) para saber se as empresas flagradas empregando mão-de-obra análoga à escravidão no estado 

beneficiam-se de incentivos fiscais. Também indagou se há, no âmbito da Seprotur, alguma orientação visando vetar tais 

benefícios a empregadores envolvidos com problemas do gênero. A Secretaria Estadual, no entanto, não se manifestou.  

Nesse ciclo expansionista, o recrudescimento de antigas formas de exploração, alimentado pela disputa de mão-de-

obra, preocupa o procurador Cícero. "Há denúncia de cabeçantes que estariam aliciando menores de idade para que peguem 

a carteira de outros índios, troquem a foto e vão cortar cana". 

Um crime nas dependências da Dcoil, em dezembro de 2006, trouxe novamente à tona a questão do trabalho 

infantil - alvo de intensas campanhas na década de 1990. Na ocasião, após uma discussão, um rapaz registrado na usina 

como Devir Fernandes, de 24 anos, morreu após ser atingido por golpes de facão desferidos por outro indígena. 

Posteriormente, descobriu-se que a vítima era outra pessoa - um jovem de 15 anos. Seus familiares ainda buscam 

algum tipo de reparação. A destilaria, por sua vez, nega responsabilidade sobre o caso. "Se houve crimes de falsificação de 

documentos e falsidade ideológica, estes não foram cometidos pela empresa", alega Wilson Marques, assessor jurídico da 

Dcoil. "O caso já está sendo analisado pelo Poder Judiciário, a quem compete julgar e punir o efetivo responsável, sendo 

certo que não fomos intimados a nos manifestar." 

 

 Identificar palavras desconhecidas no texto e pesquisa seus significados. 

 Fazer uma breve pesquisa sobre o direito dos povos indígenas no Brasil e elabore com seus 

colegas um cartaz sobre o tema, utilizando recortes de revistas e jornais. 

 Debate: como a nossa sociedade lida com a exploração do trabalho indígena? Qual a imagem 

dos índios na televisão, jornais e revistas brasileiras? Como você interpreta estas imagens?  

 Produção de texto: no que se refere à exploração do trabalho indígena, você percebe diferenças 

e semelhanças entre o presente (atualidade) e o passado colonial? Escreva um pequeno texto 

sobre isto. 
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RECURSO DIDÁTICOS AUXILIARES:  

 

 Biografia de Hans Staden – apresentação em Power Point.  

 Gravura de Theodore de Bry que ilustra o relato de Hans Staden a respeito da revolta dos 

índios em Pernambuco. 
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LOCALIZAÇÃO DIGITAL: a obra completa está no site da Brasiliana USP 

Disponível em < http://www.brasiliana.usp.br/bbd/handle/1918/01737100#page/1/mode/1up> 

 

 

 


