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Atualidade de Hans Staden
A itnportância de Hans Staden, para os estudos ele antropolqg ia brasileira, é tema de permanente e fascinan te atualidade.
Se, no Brasil, tudo começa com a c:arta de Pero Vaz de Caminha, os estudos antropológicos também não fazem exceção. O depoimento do Escrivão da Armada de Cabral é valioso por ser a
primeira informação histórica sobre nossos indígenas. Seguem-se,
na ordem cronológica, (1) a correspondência de Vespúcio; informes
de Giovanni da Empoli, e1n 1503; do capitão Paulmier de Gonneville, em 1504, sobre os Carijó; de Antonio de P igafetta, que esteve
na Guanabara em 1519; do pilôto Palmentier, sobre Maranhão e
Cabo de Santo Agostinho, em 1525; cartas de Diego Garcia e Luís
Ramirez, nos dois anos seguintes; informação de Pero Lopes de
Souza, em 1530-32, descrevendo episódios julgados hoje fantasiosos;
do soldado bavaro Ulrico Schmiedel, em 1552/53, coincidindo, em
parte, com os de Staden; e do dominicano espanhol Gaspar de CarYajal, em 1541, que viajou pelo extremo norte e divulgou a lenda
das Amazonas.
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Todavia, foi Hans Staden quem nos deu, verdadeiramente,
a primeira monografia tribal de interesse nitidamente brasileiro,
descrevendo traços da cultura dos nossos silvícolas, através de livro
delicioso, que é "VIAGEM AO BRASIL".
Tratando assunto novo para a época, sua narrativa deve ter
causado sensacionalismo sen1elhante ao d a literatura atual sobre foguetes à lua ou aos outros planetas.
Imaginamos que Staden deveria ser um desses homens ávidos
por aventuras, sem peias ou compromissos, que se lançam ao desco·
nhecido sem prever consequências ou prejuízos. Mas não se discute que era cristão temente a Deus, fervoroso na sua fé. Ele próprio afirma que escreveu a obra para louvar e glorificar a Deus,
que o salvou da prisão entre os Tupinambá, entre os quais só não
foi morto e devorado por um milagre.
Observador arguto, soube narrar com pormenores e espírito
de síntese tudo que viu em contato com os índios, sendo, porisso, o
primeiro viajante estrangeiro que fez, de fato, etnografia no Brasil
('Olonial.
O livro

A edição princeps do "VIAGEM AO BRASIL" apareceu em
l 556, em Frankfort sobre o Meno. No ano seguinte, foi republicada
na cidade de l\farburgo. (*) Até o ano de 1900, Alberto Lofgreen
arrolou vinte e tantas edições da obra, publicadas na Alemanha e
noutros países. Em livro recente, "A CONTRIBUIÇÃO TEUTA
.i\ FORl\IIAÇÃO DA NAÇÃO BRASILEIRA'', (2), o dr. Carlos H.
Oberacker Jr. informa que já foram tiradas 78 edições do livro de
Staden, sendo 25 no idioma original e 15 em língua portuguesa,
além de outras traduções em várias línguas. O que prova o interesse crescente que o depoimento de Hans Staden tem provocado
no decorrer dos séculos.
No Brasil, tivemos a primeira tradução de Alencar Araripe,
publicada na Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro,
cm 1892. Vieram depois a tradução de Alberto Lofgreen, em 1900;
o resumo de l\llonteiro Lobato, em 1925, contendo apenas a l ª·
parte da obra, com duas reedições en1 1926 e 1927; a 4ª. edição pro-

( *) -

"Humboldt", n. 0 3, 1962, publica o frontespício e vários clichês
da edição de 1557 - Marburgo, que pertenceu à biblioteca do
dr. J. F. de Almeida Prado. Também "Humboldt", n.0 11, 1965,
publica substancioso artigo do dr. Carlos H. Oberacker Jr. sobre
Staden.
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movida pela Academia Brasileira de Letras, que é a mesn1a de
Lofgreen, mas enriquecida com notas de Teodoro Sampaio e breye
apresentação de Afrânio Peixoto. Em 1941, o Instituto Hans Staden,
em São Paulo, divulgou nova edição em alemão, organizada por
Carlos Fouquet e uma tradução de Guiomar de Carvalho Franco,
"DUAS VIAGENS AO BRASIL", 1942. Há ainda uma edição popular da Livraria Progresso Editora, Salvador, 1955, (3) que é reedição daquela da Academia Brasileira de Letras.

Quem foi Staden?
Sabe-se pouco sobre as origens do artilheiro ale1não.
Teria nascido entre 1525 e 1528 em Ho1nberg, no Elze,
informação colhida na obra de Oberacker Jr. - e vivido em 'iVolfhagen, conforme refere o dr. Joh. Dryander, que lhe prefacia o
livro e o que se conclue das próprias declarações de Staden.
Sua peregrinação pela América se inicia, como a de Colombo
e a de Cabral, por desejar visitar as índias. Chegando à Lisboa,
consegue um lugar de artilheiro num navio que se destinava ao
Brasil. A embarcação vinha traficar e conduzir criminosos para
povoar as novas terras, como era dos costumes da época.
Staden fez duas viagens ao Brasil. . A primeira em 1548, quando esteve em Pernambuco. A segunda no ano seguinte, ocasião em
que foi preso pelos Tupinambá. Náufrago numa tempestade perto
de Itanhaém, litoral de São Vicente, conseguiu dar à praia. Por ser
artilheiro, foi convidado e aceitou comandar um forte na Ilha de
Santo Amaro. Lc.1 estava há quatro meses, quando recebeu a visita
do governador-geral do Brasil, Tomé de Souza. Confir1nado no
posto, permaneceu ali durante um ano, até sua prisão pelos índios.
Staden aguardava . a visita de um seu patrício, Heliodoro Eobano
Hesse, quando deliberou ir à floresta em busca de caça. Foi então
surpreendido pelos Tupinambá, que o conduziram preso ao sítio
Ubatuba, onde deveria ser devorado pelos canibais. Só depois de
l1ez meses e meio de sofrimentos, foi libertado por um navegador
francês, que o levou à Europa em 1555.
Sabe-se que terminou seus dias em "\'\Tolfhagen, co1no fabricante e vendedor de pólvora e salitre, tendo falecido, p ossivelmente,
em 1576.
Meios de Defesa dos 1ndios

O livro de Staden, além de suas peripécias, é repositório prec1oso de informações sobre usos e costumes dos nossos selvagens.
Ele chegou a Pernambuco e1n janeiro de 1548. Como os índios da região estivessem em luta contra os portugueses, o Gover-
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nador Duarte Coelho pediu à tripulação, "pelo amor de Deus", que
ocupasse o lugar Garasú (Igarass u), antes que os selvagens o invadissem. Staden p articipa da expedição e anota um traço de aculturação, quando menciona uma estacada ou caiçara e1n torno da localidade, mostrando que os portugueses utilizavam em volta de suas
aldeias o mes1no processo indígena de fo rtificação. Outros detalhes
sobre p aliçadas ele refere já n a segunda viagem: "Quando se acarnpa1n junto à ter ra de seus inimigos, fazem cêrcas de arbustos ao
redor de su as cab an as, p ar a que os não possam surpreender e também por causa dos tigres, e põem espinhos ao redor das cab an as, do
n1esmo Inodo co1no aqui se fazem armadilhas". Acrescenta as din1ensões da cerca (braça e meia), "tão junta que nenhuma flecha
possa atravessá-la". E fala nas "aberturas p elas quais atiram " e no
costume de "esp etar em postes, em frente à entrada d as p alhoças,
as cabeças dos que foram devorados".
Outro meio de defesa que os índios utilizaram em Pernambuco foi a pimenta queimada. Diz ele: "Os selvagens nada nos puderam fazer nas embarcações; arrumaram, p orém, porção de lenha
en tre a 1nargem e os barcos, a que deitaram fogo, a ver se os incendiavam, e queimavam uma espécie de pimenta, que lá cresce, com
o fim de nos fazerem abandon ar as embarcações por causa da fumaça". O processo era també1n praticado pelos 'l~ upin a mb à, como
registrou in ais adiante: "Ouvi também deles, mas não vi, que, q11ando querem, expulsam os seus ini migos das cabanas fortifi cad as, com
empregarem a pimenta que cresce no p aís, desta for1na: fazem grandes fogueiras e, quando o vento sopra, põe-lhe grande porção de
pimenta, cuja fumaça, atingindo as chamas, os obriga a fugire1n;
e eu o creio".
Erlancl N ord enskiold estudou fortificação indígenas n um ensaio, (4) co11firmando observações de H ans Staden.
N o nordeste brasileiro, u sa-se ainda, p ara acabar os bailes
sertan ejos, soltar pimentas p elo salão. Quando começa a recender,
dizem que os p ares fogem ap avorados, espirrando e com os olhos
ardendo. É a n1esm a técnica indígena adaptada às lutas de salão.
l\1as h á que1n afi rme, nesse sentido, que cab elo de b arba de gato,
solto pelo salão e pisado pelos pares, é de efeito mais fulminante .
Antropofagia
O pr1s1on eiro dos Tupina1nbá, apesar das preces a cada insta n te e do pavor em que viveu aqueles dez meses e meio, soube descrever traços da cultura dos selvagens com m inúcias de cientista.
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Curiosa, por exemplo, é a cena que pinta do cacique Cunhabebe, ao visitá-lo, em sua choça, encontrando-o em plena prática
da antropofagia: "E esse 1nesmo Konian Bebe tinha uma grande
cesta cheia de carne humana diante de si e estava a comer uma
perna, que ele fez chegar perto de minha boca, perguntando se eu
também queria comer. Respondi que somente um animal irracional
devora a outro, como podia então um homem devorar a outro 110mem? Cravou então os dentes na carne e disse:
"- Sou uma onça, está gostoso! "
Outros Costumes

t conhecido, entre os Tupi-Guara ni, o costume d a renominação após a morte de um inimigo. E quantos matem, tantos no1nes serão acrescentados ao anterior. Staclen deveria tremer quando
se lembrava que !peru Wasu, a quem o artilheiro fora dado, ganharia t1m nome às custas de sua vida! Acrescenta: "E o mais nobre
entre eles é aquele que conta mais i101nes desta espécie".
Refere então o costume de presentear mulheres ou filhos
aos inimigos, como uma, talvez, derradeira prova de 11ospitalidade,
antes do golpe fatal do tacape: "Dão-lhes uma 1nulher para os guardar e também ter relações com ele. Si ela concebe, educam a criança até ficar grande; depois, quando melhor lhes parece, matam-na a esta e a deYoram". Frei ..i\ndré Thevet confir1na o estranho costume, quando escreve: "É o escravo, (u1n, dois ou mais) excelentemente tratado, sendo-lhes oferecido, cinco dias após a captura, uma jóvem, porventura a própria filha do dono, a qual se
encarrega de prover as necessidades daquele, n a cabana ou outro
qualquer lugar".
Contribuição Inestimável
O alto valor do depoimento histórico e antropológico de
Hans Staden sobre o Brasil do sec. XVI é destacado por todos os
etnólogos que o sucederam. Sua contribuição inestimável inicia os
estudos antropológicos sobre os indígenas brasileiros, n a mesma linha dos cientistas alemães ou de origem ger1nânica da maior importância, como voo 1\tlartius, l(arl von den Steinen, Kock-Grünberg, Kurt Nimuendaju e m ais modernamente por um Herbert
Baldus, Harald Schultz, Egon Schaden e Carlos H. Oberacker Jr.
"VIAGEM AO BRASIL" é autêntica e rica fonte sobre a
e ultura ,., dos Tupi-Guarani e cuja atualidade se renova de geração
a geraçao.
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