
 
Proposta de Redação – Fundamental I e II 

 
Imagine que você é um explorador europeu que acabou de desembarcar no Brasil do século 
XVI, anos depois da chegada dos portugueses, e testemunhou um ritual antropofágico, assim 
como Hans Staden (TEXTO III). Com base nos textos de apoio, redija um relato de viagem sobre 
a sua reação ao ritual, descrevendo os índios e os seus hábitos, bem como a paisagem natural.  
 
TEXTO I 
 
Como eram os rituais de canibalismo dos índios brasileiros?  

Carne humana era bem mais que um petisco para os antropófagos brasileiros. O canibalismo, na cultura desses 
povos, envolvia cerimônias que evocavam o sobrenatural. “Eles acreditavam que o indivíduo ganha força pela 
assimilação de outros, poderosos e perigosos, sejam guerreiros inimigos, sejam parentes mortos”, afirma o 
historiador John Monteiro, da Unicamp. 

Os inimigos mais poderosos que essas populações tinham eram os portugueses. Os lusos se tornaram o prato 
favorito da taba, o que salvou o aventureiro Hans Staden de arder no moquém. Por ser alemão, Staden foi 
poupado pelos tupinambás que o capturaram em Ubatuba (litoral de São Paulo), em 1549. Prisioneiro dos 
índios, ele presenciou rituais antropofágicos. Seu relato – ilustrado pelo contemporâneo belga Théodore de Bry 
– é o mais detalhado já feito sobre os canibais brasileiros. 

Fonte: https://super.abril.com.br/historia/como-eram-os-rituais-de-canibalismo-dos-indios-brasileiros/. Acessado em 19/06/2019.  

 
TEXTO II 
 

 
 

Fonte: https://erroluys.com/illustratedguide1.html. Acessado em 19/06/2019.  
 
TEXTO III 
 

A localidade onde estávamos sitiados era cercada de mata. Nessa mata os selvagens construíram duas 
fortificações com espessas toras de madeira. Recolhiam-se para lá à noite e esperavam por eventuais investidas 
nossas. Durante o dia ficavam em buracos na terra que cavaram em torno do povoado e avançavam quando 
buscavam escaramuças. Ao atirarmos neles, jogavam-se ao chão de modo a escapar das balas. Mantinham-nos 
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de tal forma sitiados, que do nosso lado ninguém podia entrar ou sair. Chegavam perto do povoado, atiravam 
numerosas flechas para o alto, que deviam nos atingir ao cair e às quais tinham amarrado algodão embebido de 
cera. Com essas flechas incendiárias queriam colocar fogo nos telhados das casas. Ameaçavam também nos 
comer caso nos pegassem.  

Trecho de “Duas viagens ao Brasil”, de Hans Staden. 

Fonte: https://tendimag.files.wordpress.com/2012/12/hans-staden-viagem-ao-brasil-1930.pdf. Acessado em 19/06/2019.  
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