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FICHA TEMÁTICA 

 FONTE: STADEN, Hans [1557]. Suas viagens e captiveiro entre os selvagens do Brasil. 5. ed. 

Rio de Janeiro: Dantes , 2004. p.154-155.Tradução: Pedro Süssekind. 

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 descreve os casamentos e as relações entre homens e mulheres tupinambás. 

TEMA: Casamento e poligamia entre os tupinambás. 

 

EIXO TEMÁTICO: História das relações sociais. 

 

EXTRATO:    

(...) Capítulo Dezoito 

Quantas mulheres um homem tem e como se comportam em relação a elas. 

          A maior parte dos homens tem apenas uma mulher; mas alguns têm mais. Certos chefes chegam 

a quatorze mulheres. O chefe, Abati-poçanga, a quem fui dado por fim, e de quem os franceses 

compraram minha Liberdade, tinha muitas mulheres. Sua primeira mulher era a de maior prestígio 

entre elas. Cada uma possuía seu espaço reservado na cabana, sua fogueira própria e sua plantação de 

mandioca. Ele permanecia no espaço reservado daquela com quem estava no momento e que lhe dava 

comida. Assim, o chefe ia percorrendo o circulo de suas mulheres. Os filhos que já eram capazes 

caçavam e traziam todas as presas capturadas para suas mães, que cozinhavam e dividiam com as 

outras. Elas se relacionavam bastante bem entre si. Também é comum que um homem dê sua mulher 

de presente para outro, quando está farto dela. Do mesmo modo, costumam dar suas filhas ou irmãs de 

presente. (...) 

(...) Capítulo Dezenove 

Como eles combinam os casamentos 

Eles prometem as suas filhas como noivas quando elas ainda são muito novas. Ao chegar a 

idade propícia para casamento, cortam-lhes fora os cabelos, fazem determinados talhos nas suas costas 

e amarram alguns dentes de feras em  volta do pescoço. Quando o cabelo volta a crescer e as feridas 

saram  ainda é  possível reconhecer a forma dos cortes, pois eles põem algo na ferida recente que a 

torna preta quando sara. Esses sinais são considerados uma honra.     

        Realizadas tais cerimônias, entregam a moça aquele que deve tê-la como esposa, sem mais 

festividades. Marido e esposa comportam-se decentemente, fazendo suas coisas em segredo. (...)       

PALAVRAS-CHAVE: casamentos, poligamia, esposa, marido. 
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PROPOSTAS PEDAGÓGICAS:  
 

1º) Introdução 
 

 Perguntas dirigidas aos estudantes: O que vocês sabem sobre a história dos índios? O que vocês 

sabem a respeito dos índios Tupinambás da época colonial?  

 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. 

 

 

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. 

 

3º) Interpretação do extrato: 

 

Questões para debate em grupo ou realização de 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? 

Assistir o vídeo 500 anos: o Brasil colônia na TV – Gente colonial (Episódio 01). Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=jff_U4Fcn6k. 

 Discuta o ponto de vista dos europeus cristãos a respeito dos casamentos e da 

poligamia observada entre os índios na época colonial? 

 Que mudanças os europeus colonizadores introduziram nas formas de casamento e nos 

papéis desempenhados por homens e mulheres no Brasil. Por que estas mudanças 
foram introduzidas? 

 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 produzida por Theodore de Bry (1557) que ilustra a obra de 

Hans Staden. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=jff_U4Fcn6k
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Retirada do livro de Hans Staden  [1557]. “Suas viagens e captiveiro entre os selvagens do Brasil. p. 127. 

 

Questões para debate:  

 Descreva a gravura. Como as índias estão caracterizadas nesta imagem? Qual o papel 

desempenhado pelas mulheres tupinambás em sociedade? 

 Discuta com seus colegas a forma como os indígenas são retratados nesta gravura.  

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

 

Produção de texto: 

 

 Qual a imagem do casamento tupinambá apresentada por Hans Staden? O que você 

pensa a respeito das relações entre homens e mulheres tupinambás descritas por Hans 
Staden? 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: 

 

 Pesquisa: faça uma breve pesquisa na internet sobre o casamento nas sociedades indígenas no 

presente.  

 Apresente um cartaz com os resultados de sua pesquisa em sala de aula. 

 Debate: como você interpreta as mudanças introduzidas pelos colonizadores nos casamentos e 

nos papéis desempenhados por homens e mulheres em sociedade? Que mudanças e 

permanências podemos identificar no presente, nas formas de casamento e nos papeis de 

homens e mulheres? O que permitiu essas mudança? Como acontecem os casamentos em nossa 
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sociedade? O que casamento representa na nossa cultura? Identifique semelhanças e diferenças 

entre os casamentos que acontecem em nosso cotidiano e aqueles das sociedades indígenas 

pesquisadas. Como você interpreta estas diferenças? 

 Produção de texto: O que você pensa sobre a divisão de papéis desempenhados por homens e 

mulheres em nossa sociedade. Você concorda com as diferenças e desigualdades entre homens 
e mulheres na nossa sociedade?  Escreva um pequeno texto sobre isto. 
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RECURSOS DIDÁTICOS AUXILIARES:  

 Biografia de Hans Staden – apresentação em Power Point, disponível na seção de Recursos 

Multimídia (<http://www.americaindigena.com.br/#!recursos-multim%C3%ADdia>). 

 Vídeo 500 anos: O Brasil colônia na TV – Gente colonial (Episódio 01). Disponível em < 

<http://www.youtube.com/watch?v=jff_U4Fcn6k> 
Sinopse: Série de 8 programas em que bonecos animados contam uma versão sobre alguns dos principais aspectos da história 

da colonização do Brasil, como a adaptação dos colonos à terra, o ciclo da cana-de-açúcar e a comercialização de 

escravos. EPISÓDIO 01 - GENTE COLONIAL – De que modo os colonos se adaptaram às condições da nova terra e como 

ocorreu o processo de miscigenação. A chegada dos jesuítas ao Brasil e seu esforço para a catequização dos índios, que 

buscava, entre outros objetivos, o respeito à monogamia. Fonte: http://tvescola.mec.gov.br. 

 Gravura de Theodore de Bry que ilustra o relato de Hans Staden. 

 Filme Hans Staden (disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=Jav2LnbJ_Wk>). 

 

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> 
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