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RESUMO 

 

Na época das navegações, a Baía de Guanabara foi alvo de uma tentativa de colonização 

francesa. Chamada de França Antártica pelos navegadores franceses, a região foi dominada 

pela França entre os anos 1555 e 1567, sob o comando do cavaleiro da Ordem de Malta Nicolas 

Durant de Villegagnon (1510-1571). Apesar de breve, esse período nos fornece um rico 

material de análise sobre as relações de contato ecolinguístico1 (COUTO, 2007; DAHER, 2004) 

entre os exploradores e a vida nativa. Sob a ótica do explorador capuchinho André Thevet 

(1502-1590), pode-se entender como os índios se relacionavam com os europeus – dentre eles 

portugueses e espanhóis -, como se dava o contato com o meio ambiente local, além das relações 

entre os exploradores franceses e os demais. Pretende-se, através dessa dissertação, analisar 

essas relações pela perspectiva ecolinguística, e os impactos que elas trouxeram para a vida na 

região da Baía de Guanabara nos anos em que a França Antártica foi instaurada, aquilatando a 

importância dessa tentativa de colonização para o contexto contemporâneo tanto no Brasil 

quanto na França. Assim sendo, será examinada sob essa perspectiva a epístola escrita por 

Thevet ao rei da França, intitulada Les singularitez de la France Antarctique (1558), onde ele 

descreve a vida na colônia, os nativos, os conflitos entre franceses e outros europeus, dentre 

diversos episódios. 

 

 

Palavras-chave: historiografia linguística, ecolinguística, contato linguístico, França 

Antártica. 

 

 
1 esse conceito aparece na obra de Couto (2013) como ecologia do contato linguístico. 
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RÉSUMÉ 

 

À l'époque des navigations, la Baie de Guanabara a été la cible d'un essai de colonisation 

français. La région, appelée France Antarctique par les navigateurs français, a été dominé 

par la France entre les années 1555 et 1567 sous le commandement du chevalier de l'Ordre 

de Malte Nicolas Durant de Villegagnon (1510-1571). Bien que brève, cette période nous 

donne un matériel très riche comme analyse sur les relations de contact linguistique 

(COUTO, 2007; DAHER, 2004) entre les explorateurs français et la vie native. Sous 

l'optique du frère franciscain André Thevet (1502-1590), on peut comprendre comment 

les amérindiens se rapportaient avec les Européens - entre eux les Portugais et les 

Espagnols -, comment se donnait le contact avec l'environnement local, outre les relations 

entre les explorateurs français et les autres. On prétend, dans cette dissertation, faire une 

analyse de ces relations par la perspective ecolinguistique et les impacts qu'elles ont 

apportés à la vie dans la région de la Baie de Guanabara dans les années où la France 

Antarctique a été instauré, aussi on ajoute l'importance de cet essai de colonisation pour 

le contexte contemporain au Brésil et en France. Alors, on examinera sous cette 

perspective l'épître écrite par Thevet au roi de la France, intitulée Les Singularitez de la 

France Antarctique (1558), où il décrit la vie dans la colonie, les autochtones, les conflits 

entre les Français et d'autres Européens, entre autres épisodes. 

 

Mots clés: historiographie linguistique, ecolinguistique, contact linguistique, France 

Antarctique 
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Em 18 de dezembro de 1556, o rei Henrique concedeu o privilégio real para 

publicação da obra Les singularitez de la France Antarctique do frei André 

Thevet, natural de Angoulême. Tratava-se da narrativa de sua viagem à 

América e às outras terras e ilhas descobertas, quando atuou na qualidade de 

capelão do cavaleiro de Malta, Nicolas Durand de Villegagnon. Com enorme 

sacrifício e labor, o frei redigiu as singularidades de todas essas regiões para o 

contentamento e proveito das pessoas estudiosas do reino da França e para 

ilustração e enriquecimento das boas letras. (RAMINELLI, 2008) 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho se situa no âmbito interdisciplinar da Historiografia da 

Linguística (SWIGGERS, 2013) e da Ecolinguística segundo os pressupostos de Couto 

(2007), introdutor da disciplina no Brasil. Inserido na língua 3 do programa de Estudos 

de Linguagem, intitulada História, Política e Contato Linguístico, ele abarca os três 

aspectos da linha, destacando-se os aspectos históricos e de contato linguístico entre 

França e Brasil. Tem como tema central a análise de um documento histórico, através da 

crítica textual, que registra o contato linguístico entre franceses e indígenas Tupinambá 

no Brasil quinhentista, a obra de André de Thevet Les singularitez de la France 

Antarctique (1558). Nosso objetivo é desenvolver uma leitura, com tradução e análise de 

excertos da obra, que caracterizem os aspectos culturais da interação entre europeus e 

indígenas no século XVI, na Baía de Guanabara, em um processo de globalização da 

língua francesa na Europa renascentista, ainda que sob viés colonialista. 

No século XVI, impulsionado pelo desejo humanístico de conhecer, desbravar o 

mundo e também por interesses econômicos e exploratórios o rei francês Henrique II, no 

ano de 1555, ordena que saia uma esquadra de seu reino, rumo às Américas.  

 Sob o comando de Nicolas Durand de Villegagnon (1510-1571), cavaleiro da 

Ordem de Malta, cerca de 600 homens desembarcaram na Baía de Guanabara para 

começar a desbravar essa nova terra, a partir do forte dedicado a Gaspard de Colligny 

(1519-1572). Tendo em vista que “havia muito que embarcações francesas navegavam 

por aquelas bandas, realizando o escambo com as populações indígenas, embarcando para 

a Europa grandes quantidades de pau-brasil” (BICALHO, 2008), era necessário 

oficializar a presença francesa no território. 

 Numa tentativa de dominação intitulada ‘França Antártica’, a coroa francesa 

pretendia, juntamente com outras coroas europeias, concorrer ao posto de potência 

europeia através da detenção dos saberes e dos povos do Novo Mundo. 
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O projeto de fundação da França Antártica tinha o apoio de Henrique II, Rei 

de França, de Gaspar de Coligny, Almirante da Marinha Real, do Duque de 

Guise, cardeal de Lorena, e de comerciantes e armadores franceses. Um dos 

objetivos era garantir à França uma parcela do mercado de especiarias 

monopolizado pelos portugueses. (BICALHO, 2008). 

 

Influenciado pelo humanismo renascentista e pelas navegações ibéricas na região, 

o rei investiu seus esforços nessa frustrada tentativa de estabelecimento de um reino 

ultramarino na costa brasileira, um projeto de colonização que durou 15 anos. Frei André 

Thevet (1502-1590), cosmógrafo do rei, descreveu a fauna, flora e modo de vida dos 

habitantes dessa terra, bem como suas disputas com outros povos europeus, 

principalmente portugueses.  

Sua obra é uma das mais importantes na descrição da França Antártica, apesar de 

o autor ter passado somente dez semanas em terras cariocas, pois tivera que retornar à 

França antes do previsto. Através do olhar atento e curioso do frei franciscano, podemos 

observar como eram os costumes dos nativos, como os animais eram vistos e admirados 

e como nosso clima tropical intrigava os franceses e muitas outras interações entre os 

integrantes da esquadra francesa e os indígenas da região. Na obra há uma interação entre 

a língua francesa, a natureza americana e a população indígena, no contexto do século 

XVI, o que compunha a França Antártica.  

Pretendemos, a partir da análise da obra de Thevet, pela Historiografia Linguística 

e pela Ecolinguística, compreender como o povo francês enxergava o território da França 

Antártica, quais eram seus objetivos linguísticos ao fazer contato com os povos nativos e 

narrar suas aventuras em uma das principais obras cosmográficas e de literatura de 

viagens do século XVI, tendo em vista que o rei Francisco I havia publicado, em 1539, a 

primeira lei que instituía a língua d’oïl como idioma do reino, chamando-a língua francesa 

através da Ordonnance de Villers-Cotterêts, nos artigos 110 e 111, como veremos mais 

adiante de forma mais específica. Essa língua chamada d’oïl era a falada na corte de 

Francisco I e em todo norte da França, em contraste com a língua d’oc falada ao sul do 

país e hoje preservada na Occitânica.  

A escolha dessa obra para nossa análise é de singular importância, pois retoma 

uma fase da nossa história linguística muitas vezes esquecida e apagada. Normalmente 

conhecemos a atuação dos jesuítas portugueses nas terras do Rio de Janeiro e não nos 

damos conta da presença de outros povos europeus que brigavam não só pelas terras, mas 

/também pelo protagonismo no conhecimento do novo continente. Apesar do 

empreendimento francês ter fracassado, após a derrota pelos portugueses, a semente da 
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França Antártica continuou em nossas terras, para germinar posteriormente com outros 

empreendimentos semelhantes, como a presença dos capuchinhos franceses em Fortaleza, 

no século XVII, no que chamaram de França Equinocial.  

Percorreremos os capítulos da nossa dissertação primeiramente situando o 

contexto histórico em que a obra de Thevet fora concebida. Falaremos, no primeiro 

capítulo, um pouco sobre a França Renascentista dos Reis Francisco I e Henrique II e a 

influência humanística na corte, inaugurada por Guillaume Budé e financiada pelo rei 

Francisco I, esmiuçando os fatos históricos e linguísticos que levaram o rei Henrique II a 

empreender na França Antártica. 

Já no segundo capítulo falaremos sobre a origem do cosmógrafo e a autoridade 

franciscana sobre o autor, tanto por sua escolha pessoal, quanto pela abordagem escolhida 

em seus escritos. Buscaremos responder a seguinte pergunta: até onde o fato de Thevet 

ser um religioso católico influiu em sua escrita? Quais consequências sua condição 

religiosa trouxe para o prestígio de sua obra? 

Após estabelecermos os precedentes históricos da obra analisada, exploraremos a 

obra capítulo a capítulo, destacando os momentos nos quais frei Thevet demonstra 

interação com a terra e/ou com os habitantes locais. Nos debruçaremos sobre as 

descrições e traduções de nomes ameríndios e interações com os indígenas, presentes na 

edição de 1558. Também confrontaremos a obra com outras que datam da mesma época 

de sua publicação, como a obra do pastor protestante Jean de Léry. 

No capítulo terceiro, traremos a análise dos cinco primeiros capítulos, 27 a 31, 

que abordam o primeiro contato com os ameríndios e fazem uma descrição geral dos 

povos que habitavam a região. Falaremos, por exemplo, da maneira de viver dos 

tupinambás, que para Thevet eram “pessoas maravilhosamente estranhas e selvagens, 

sem fé, sem lei, sem religião, sem civilidade alguma, mas vivendo como bestas 

irracionais”2 (THEVET, 1558, p. 51, cap.27) 

Depois das primeiras impressões sobre os selvagens, passaremos aos capítulos 

onde o autor relatará a relação entre o homem e o ambiente em que está inserido, são 

esses os capítulos 32 a 34. A título de exemplo, o autor  começa o capítulo 32 falando 

sobre a importância do Jenipapo para os indígenas “o jenipapo é uma árvore pela qual os 

selvagens têm grande estima, pela fruta que ela porta, nomeada como a árvore: não por 

ser um fruto bom para comer, mas útil a algumas outras coisas [...] do suco eles fazem 

 
2 THEVET, 1558, p. 58 : « des gens merveilleusement etranges & sauvages, sans foy, sans loy, sans 

religion, sans civilité aucune, mais vivant comme bestes irraisonnables » [TEXTO ORIGINAL]. 
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uma certa tintura, cuja eles pintam seus corpos em certas ocasiões”3 (THEVET, 1558, 

p. 59, cap. 32). Essas análises serão feitas no capítulo quatro de nossa dissertação. 

Seguindo para o capítulo cinco, chegamos ao momento onde o frei esmiúça a 

dimensão religiosa e espiritual dos tupinambás, do capítulo 35 ao 37, Thevet falará, por 

exemplo, dos espíritos malignos que assombram os indígenas, da função dos pajés, das 

árvores sagradas etc.: 

Mais ainda é necessário notar que os Selvagens tem tal honra e reverência por 

seus pajés, que eles os adoram ou, acima de tudo, idolatram; mesmo quando eles 

retornam de algum lugar, vocês veriam o povo indo à frente, se prostrando e 

rezando a eles dizendo: ‘faça que eu não fique doente, que eu não morra, nem eu 

nem meus filhos’; dentre outras coisas. E ele o responde “você não morrerá, não 

ficará doente e coisas similares. (THEVET, 1558, p. 67 cap. 36)4. 

 

Entre os capítulos 38 a 41, o autor descreve como o povo guerreava, analisaremos 

essa dimensão no nosso capítulo sexto. Segundo Thevet, os indígenas gostavam muito de 

brigar e guerrear, viviam em guerra com outros indígenas e, quando prendiam algum 

inimigo, praticavam o ato de canibalismo porque criam que as qualidades do inimigo 

seriam absorvidas por eles através da antropofagia. 

Nos encaminhando para o final da dissertação, encontraremos no capítulo 7, a 

descrição dos capítulos 42 e 43 onde o frei nos fala sobre as cerimônias feitas pelos 

nativos. Ele descreverá, no capítulo 42 como eram feitas as cerimônias de casamento e 

no capítulo 43 como realizavam as cerimônias fúnebres. No último capítulo do nosso 

trabalho, procuraremos responder à seguinte pergunta: o uso e registro da língua francesa 

nas Américas e no globo foi um projeto de francofonia quinhentista? Por fim, 

analisaremos o seu registro das primeiras orações católicas em língua indígena, o que se 

dá na obra Cosmografia Universal e é tema de interesse da Linguística Missionária.  

 

  

 
3 THEVET, 1558, p. 59 : « Genipat, est un arbre dont les sauvages d’Amerique font grande estime, pour le 

fruit qu’il porte, nommé du nom de l’arbre : nõ pas qu’il soit bon à manger, mais utile à quelque autre chose 

ou il l’appliquent (…) du ius duquel ils font certaines teintures dont ils teignent aucunefois tout leur corps. » 

[TEXTO ORIGINAL]. 
4 THEVET, 1558, p. 67 : « Davantage il faut noter que les Sauvages ont en tel honneur & reverence ces 

Pagés, qu’ils les adorẽt ou plustost idolatrent : mesme quand ils retournent de quelque part, vous verriez le 

populaire aller au devãnt, se prosternãnt, & les prier : disant, Fais q ie ne sois malade, q ie ne meure point, 

ne moy, nes es enfans : ou autre chose. Et luy respond, Tu ne mourras point, tu ne seras malade, & 

semblables choses. » [TEXTO ORIGINAL]. 
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Capítulo 1 – a França renascentista, os estudos humanísticos e a empreitada 

ultramarina 

 

Em nossa pesquisa, dos conceitos da Historiografia Linguística (SWIGGERS, 

2013), um dos mais importantes para a descrição e análise do pensamento linguístico da 

França renascentista é o conceito de tradição, que se vincula, no contexto da obra, à 

corrente da educação humanística. No século XVI é inaugurada a era das Grandes 

Navegações, empreitadas de reinos europeus para além-mar. Com o intuito de expandir 

suas terras, os reis da Europa investiram em suas marinhas para transportarem pessoas, 

matéria prima e conhecimento de mundo.  

Foi também nessa época em que eclodiu, no Velho Continente, a reforma 

protestante, liderada por Martinho Lutero e abraçada por nobres de toda Europa, em 

especial na atual Alemanha e Suíça e o Renascimento, iniciado na Itália. Inserida nesse 

contexto histórico, a França de Francisco I, impelida pelo desejo de aumentar seu acervo 

intelectual, apostou em estudiosos vindos da Itália e da própria corte francesa, como é o 

caso de Guillaume Budé, humanista francês de grande influência diante do rei e grande 

amante das ciências em geral. 

Guillaume Budé fora o humanista e, antes de tudo, o filólogo que mais contribuíra 

para a formação intelectual da corte dos Valois, sua aparição na corte deve-se a Gui de 

Rochefort, chanceler da Coroa à época:  

 

Sob o comando de Luis XII, Gui de Rochefort, chanceler da França, tomou 

Budé como seu protegido e o apresentou à Corte. Ele foi nomeado secretário 

do rei, depois de ser encarregado de uma missão em Roma no advento de Júlio 

II ele foi liberado dessa missão com honra, anunciando assim à importante 

embaixada a qual Francisco I deveria encarregá-lo mais tarde junto a Leão X5 

(BUDÉ, 1884) 

 

Encabeçado por Budé, o estudo humanístico e filológico fora responsável também 

por avanços em relação ao francês, “a língua francesa também tinha muitos progressos a 

fazer. Sem negar o mérito dos prosadores e dos poetas que apareceram nos reinados 

precedentes, podemos dizer que foi somente com Francisco I que ela saiu definitivamente 

 
5 « Sous Louis XII, Gui de Rochefort, chancelier de France, prit Budé sous sa protection et le présenta à la 

Cour. Il fut nommé secrétaire du roi, après avoir été chargé d'une mission à Rome à l'avènement de Jules 

II il s'était acquitté de cette mission avec honneur, préludant ainsi à l'importante ambassade dont François 

Ier devait le charger plus tard auprès de Léon X. » [TEXTO ORIGINAL]. 
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do estado de barbárie.”6 (BUDÉ, 1884).  No século XVI, a França buscava, assim como 

a Itália, valorizar a língua da corte em detrimento do latim, tanto pela necessidade 

identitária do reino quanto pela demanda do público-alvo dos escritores da época, muitos 

leitores não tinham acesso à língua latina que estava se tornando cada vez mais distante 

do dia a dia das pessoas. 

Podemos atribuir essa evolução da língua francesa principalmente à Ordonnance 

de Villers-Cotterêts (1539), lei em que o rei determinava que a Língua Francesa era a 

língua da França e que todos os documentos deveriam ser escritos nessa língua:  

 

E porque tais coisas frequentemente aconteciam em relação ao entendimento de 

palavras latinas contidas nos mandatos judiciais, nós queremos de agora em 

diante que todos os mandatos, assim como todos os outros procedimentos sejam 

de nossas cortes soberanas e outras subalternas e inferiores, sejam de registros, 

inquéritos, contratos, comissões, sentenças, testamentos, e outras quaisquer, atos 

e mandatos de justiça, ou que dependem deles, sejam pronunciados, registrados 

e liberados às partes em língua materna francesa e não outra.7 

 

 

A língua francesa, porém, só fora completamente instituída no século seguinte, 

quando Richelieu fundou a Academia Francesa de Letras: “O poderoso cardeal Richelieu 

criou a Academia Francesa em 1635 e foi encarregado de produzir um dicionário, uma 

gramática, uma retórica e uma poética, e de cuidar da língua”. A Ordonnance servira, 

num primeiro momento, para intervir sobre o uso das línguas regionais sobre a língua 

francesa da corte. Segundo afirma Ferdinand (1906) a propósito da lei  

 

não quer dizer que, de repente, o francês virara a língua do direito; nas 

universidades continuavam a ensinar em latim; os livros também ficaram muito 

tempo em latim; os jurisconsultos persistiram em discutir sobre a questão (da 

lei). Mas essas resistências não interessam: pela ordem do rei o francês penetrou 

por onde estava a verdadeira vida jurídica; o resto pouco importava.  

 

 Apesar das evoluções em relação à Língua Francesa, os intelectuais franceses 

ainda se encontravam resistentes quanto à sua utilização em suas obras, as ciências 

 
6« La langue française, elle aussi, avait bien des progrès à faire. Sans nier le mérite des prosateurs et des 

poètes qui parurent sous les rois précédents, on peut dire que ce fut seulement sous François I" qu'elle sortit 

définitivement de l'état de barbarie. » [TEXTO ORIGINAL]. 
7 « Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l’intelligence des mots latins contenus esdits 

arrests, nous voulons d’oresnavant que tous arrests, ensemble toutes autres procédures, soient de nos cours 

souveraines et autres subalternes et inférieures, soient de registres, enquestes, contrats, commissions, 

sentences, testaments, et autres quelconques, actes et exploicts de justice, ou qui en dépendent, soient 

prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel françois et non autrement. » [TEXTO 

ORIGINAL]. 
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naturais e jurídicas eram fiéis à língua latina e até mesmo ao uso do grego. Por outro lado, 

a astronomia já aderiu rapidamente ao uso do francês em seus estudos e predições, a 

geografia e a cosmografia a seguiram “rapidamente apareceram guias, itinerários, cartas 

em francês” (FERDINAND, 1906). Não somente reedições eram feitas em francês, mas 

também traduções de estudos cosmográficos antigos e novas obras, como foi o caso do 

nosso objeto de estudo. 

Outra grande conquista de Guillaume Budé na corte foi a criação do Collège de 

France, uma das instituições de maior prestígio da França. Seguindo o modelo dos 

colégios de Roma e de Busleiden, o secretário do rei almejava uma instituição para o 

ensino do grego e do hebraico. A criação dessa instituição contribuiu para o avanço 

intelectual e permitiu que a língua francesa, além das línguas clássicas, pudesse se 

expandir e conquistar outros continentes, como é o caso do uso do idioma na França 

Antártica e na descrição da mesma por seus habitantes franceses, como o frei franciscano 

Andre Thevet e o huguenote Jean de Léry.  

O Collège de France serviu também para uma das maiores contribuições 

humanistas da corte dos Valois, que fora a valorização do conhecimento do mundo além 

da Europa. Os reinos do Velho Continente estavam na corrida por encontrar novas terras 

nas Américas e na África, com intuito de propagar o Evangelho e de povoar esses locais. 

A França também havia enviado expedições para explorar esse Novo Mundo, chegando 

até as terras do Caribe, do Canadá e do Brasil.  

Em termos de estudos humanísticos, a Europa em geral procurava reaproximar-se 

da Antiguidade através dos estudos dos autores clássicos. No campo literário, autores 

como Du Bellay, Ronsard, Jean Dorat -  dentre outros -  buscavam imitar a forma de arte 

dos gregos e romanos, Faguet (apud RENAUDET, 1945) afirma: “o estudo dos grandes 

escritores da antiguidade dá à obra de arte que tenta imitá-los um certo grau necessário 

de generalidade e objetividade”. Para o humanista, era necessário estar respaldado por 

autores clássicos para que sua obra tivesse valor, esse fato nos levará a compreender as 

escolhas do autor André Thevet em sua cosmografia. 
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Capítulo 2 – Origem e história de André Thevet 

 

 Para compreendermos a forma com que Thevet escreve seu texto, é interessante 

nos debruçarmos não só sobre o pensamento da época, mas também sobre o pensamento 

do próprio autor. O fato de ele ter sido um frei franciscano, até o período em que escreveu 

sobre o Brasil, tem influência direta com sua escrita, como veremos a seguir. 

André Thevet, autor da obra analisada em nossa pesquisa, nasceu em Angoulême 

em 1516 vindo de uma família de cirurgiões-barbeiros. Com 10 anos, Thevet ingressa em 

um convento franciscano de sua cidade e tem toda sua formação intelectual e religiosa 

dentro da ordem franciscana, da qual pede dispensa em 1558: 

 

Com sucesso editorial em que teve a menor participação, Thevet 

embarcou na carreira de escritor-geógrafo. Por isso, foi preciso primeiro 

sair de sua ordem. Em 1558, ele pede sua secularização e a obtém do 

papa Paulo IV e essa lhe é confirmada no início do ano seguinte pelos 

oficiais eclesiásticos do bispo de Angoulême (LESTRINGANT, 

2003).8 

 

 Como frei franciscano – cumprindo a função de capelão real, André Thevet viajou 

por diversos locais do mundo, chegando em 1555 ao Brasil, na expedição da França 

Antártica. Sua visão católica franciscana de mundo muito influenciou tanto em suas 

obras, quanto na percepção de outros intelectuais sobre ele e seus escritos. É importante 

salientar que, de acordo com Lestringant (1990), Thevet estudava também sobre a 

Reforma Protestante e, depois da sua saída da ordem franciscana, ele teve participação 

em atos políticos controversos. 

 Os estudos cosmográficos foram, para Thevet, uma forma de recomeçar e ser 

reconhecido como intelectual. Segundo Lestringant (1990): 

 

Como também em um momento em que a Reforma, à qual ele pode ter aderido 

secretamente, a geografia liberta Thevet de um passado inexistente e, ao mesmo 

tempo, oferece a ordem simbólica que falta. A chave para sua rápida carreira, 

desde o convento de Angoulême até as funções, mais honorárias do que 

remunerativas, de Primeiro Cosmógrafo do Rei, reside na escolha de um 

paradigma aberto, que o transportará, no espaço de alguns candelabros, desde os 

trilhos da Terra Santa e do Brasil até os caminhos do pátio.9 

 
8 Fort d’un succès éditorial où il a eu la moindre part, Thevet se lance dans la carrière d’écrivain-géographe. 

Pour cela, il lui faut d’abord quitter son ordre. Dès 1558 il demande sa sécularisation, qu’il obtient du pape 

Paul IV et qui lui est confirmée au début de l’année suivante par les officiers ecclésiastiques de l’évêque 

d’Angoulême. [TEXTO ORIGINAL]. 
9 Comme aussi un temps de la Réforme, à laquelle il a peut-être secrètement adhéré, la géographie délivre 

Thevet d’un passé inexistant et lui offre du même coup l’ordre symbolique qui lui manque. La clef de sa 

rapide carrière, du couvent d’Angoulême aux fonctions, plus honorifiques que rémunératrices, de Premier 
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Após um suposto flerte com a reforma protestante, Thevet retorna à Igreja 

Católica e torna-se protegido do cardeal de Bourbon, aderindo à Liga Católica e se 

envolvendo politicamente contra os domínios espanhóis. 

Antes de avançarmos, é necessário compreendermos o significado da palavra 

Cosmografia, bem como o papel do cosmógrafo no século XVI. Segundo cita Sobreira 

(2012), “A origem da palavra é grega: COSMOGRAFIA = [grego]  e 

provém da seguinte combinação: ‘kosmos [grego] , Mundo, Universo + graphía 

[grego] , descrição, estudo, tratado’”. Sabendo que cosmografia significa “a 

descrição ou o estudo do cosmo, do universo”, inferimos que cosmógrafo é aquele 

estudioso que descreverá o mundo. Porém no século XVI essa definição se alarga e, 

conforme afirma CATTOZZI (2008) “a função básica de um cosmógrafo do período das 

grandes descobertas era a de reorientar as ideias do Ocidente, em função da incorporação 

do Novo Mundo, ou seja, assimilar as novas informações às velhas”. Ou seja, além de 

descrever o mundo, o cosmógrafo era responsável por atualizar as informações de mundo 

que os europeus tinham naquela época. 

Torna-se necessário falar que toda visão do cosmógrafo, além de sofrer influência 

do humanismo da época. Também carregava consigo o aspecto religioso próprio de sua 

crença católica e de seus votos como franciscano. Sobre essa visão, trabalharemos com o 

conceito de ecossistema espiritual, cunhado por Neto (2018) que diz:  

 

Assim como a tríade ecolinguística pressupõe a existência de três meios 

ambientes, o aspecto religioso do ecossistema pressupõe um simulacro cujo 

enfoque possibilita o vislumbre das características próprias das inter-relações 

espirituais como mitos, ritos e as transições entre dimensões realizadas por 

falantes. 

 

 Essa visão nos ajudará a compreender as críticas, observações e comparações 

feitas pelo frei durante toda sua obra, bem como seus juízos de valores atribuídos aos 

costumes indígenas com os quais se deparou durante sua viagem. 

Buscando cumprir sua função de cosmógrafo e influenciado pela retomada à 

Antiguidade própria de sua época, o frei refere-se inúmeras vezes ao conhecimento prévio 

que os franceses tinham do Novo Mundo, citando autores gregos e latinos daquela época: 

 

 
Cosmographe du Roi, réside pour une part dans e choix d’un paradigme ouvert, qui le transportera en 

l’espace de quelques lustres des pistes de la Terre Sainte et du Brésil aux allées de la cour. [TEXTO 

ORIGINAL]. 
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 Ao se colocar como um cosmógrafo viajante – e visando engrandecer o 

papel dos franceses nas Grandes Navegações quinhentistas – suas referências 

são Homero, que narrou as viagens de Ulisses, e Virgílio, que relatou os 

grandes feitos de Enéias. Em seguida, referiu-se a Aristóteles, afirmando que 

para este filósofo a virtude somente advinha de uma primeira dificuldade, o 

que ocorria com todos os que se aventuravam no grande e valente “Mar 

Oceano” (CATTOZZI, 2008) 

 

 Através dessa prática, o autor buscava legitimar seus escritos e aproximar seu 

leitor, em certa medida, do que estava sendo descrito, mesmo quando refutava os autores 

citado, “Thevet preocupou-se em confrontar cada informação recolhida dos antigos com 

as que adquiriu em suas viagens, e o resultado disto foi uma grande lista dos erros e 

absurdos que, segundo ele, foram cometidos pelos autores antigos, os quais apresenta em 

sua obra” (CATTOZZI, 2008), sobre a cultura clássica: “A relação entre Antigos e 

Modernos é o substrato sobre o qual o autor das Singularidades constrói seu discurso 

sobre a alteridade ameríndia” (SOUZA, 2016). 

Apesar da sua escolha pela carreira de cosmógrafo, o autor fora preterido durante 

muito tempo dentro do círculo intelectual francês, sendo muitas vezes visto como 

mentiroso também tendo seus escritos contestados por contemporâneos huguenotes, 

como foi o caso de Jean de Léry. A acusação era de que a obra de Thevet, especialmente 

sua Cosmografia Universal, continha elementos fantasiosos e cópias de outras obras 

contemporâneas: 

O gosto intemperante de Thevet pela “apropriação autobiográfica” e a 

“mania de antedata” não facilitam o estabelecimento de uma cronologia 

confiável. Primeira marca de uma disposição à mentira (Thevet “mente 

cosmograficamente” falará dele Jean de Léry), tão mal gerada pelo 

imp(r)udente cosmógrafo que ele se tornará rapidamente a fábula de 

seus contemporâneos. (BIDEAUX, 1992)10 

 

Sua obra Cosmografia Universal foi, na época, motivo de risada e inimizade 

dentre os cosmógrafos. Não obstante, o autor tornou-se referência para os estudos 

historiográficos e antropológicos relacionados aos ameríndios do século XVI. 

André Thevet faleceu no ano de 1592, em Paris, deixando como herança uma vasta 

e controversa obra sobre os quatro cantos do mundo, descrevendo o orbe em língua 

francesa. 

  

 
10 Le goût intempérant de Thevet pour «la malversation autobiographique » et «la manie de 

l’antidate » (p. 39) ne facilite pas l'établissement d'une chronologie fiable. Première marque d'une 

disposition au mensonge (Thevet « ment cosmographiquement » dira de lui Jean de Léry), si mal gérée par 

l'imp(r)udent cosmographe qu'il deviendra bientôt la fable de ses contemporains. [TEXTO ORIGINAL] 

 



 

24 

 

Capítulo 3 - Como vivem os “selvagens” ameríndios 

 

Iniciando sua viagem pela Guanabara, o frei André Thevet narra suas primeiras 

impressões do povo que ali habitava, a natureza que os cercava, os costumes básicos e 

sua aparência. Ao longo desses primeiros cinco capítulos veremos já como os europeus 

se relacionam com os indígenas e se impressionam com o modo de viver desse povo até 

então desconhecido. O autor nos traz, com riquezas de detalhes, o convívio daqueles que 

chama de selvagens com os cristãos europeus. 

A obra é um registro raro em língua francesa das sociedades encontradas na 

América pelos colonizadores. A linguagem é, por vezes, preconceituosa, o que marca os 

primeiros registros quinhentistas, sendo este um tópos comum à documentação da época 

e reflete a mentalidade eurocêntrica do processo de colonização no século XVI. Porém, 

como traços positivos, há o registro da diversidade humana, da diversidade linguística, 

em um esforço de compreender o outro. Podemos notar que, na obra de Thevet, o 

cristianismo e a cultura clássica atuam como mediadores interculturais na busca pela 

compreensão do outro. 

A título de organização de nossa análise da obra, apresentamos excertos do 

original francês de 1558, em versão digitalizada, seguidos de tradução vernácula, e da 

exegese, a partir de pressupostos da Ecolinguística. Compreendemos como Ecolinguística 

o pressuposto levantado por COUTO (2016), isto é, “o estudo das interações entre 

língua e seu contexto social, mental e natural, via população.” 

 

3.1 Análise do capítulo 27 

 

 Nesse capítulo, que podemos chamar de introdutório, Thevet apresentará suas 

primeiras impressões da América, mais especificamente do local onde esteve. A esse 

local, situado no rio que eles chamam Janeiro, foi dado o nome de França Antártica. Esse 

local, segundo o frei, era desconhecido dos antigos cosmógrafos que dividiam a Terra em 

três partes. Note-se que a relação com o meio ambiente se dá na tentativa da constituição 

de uma toponímia (COUTO, 2007). 
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Imagem 1. A França Antártica e o mundo quinhentista (THEVET, 1558, p. 51). 

 

“É bem certo que esse país nunca foi conhecido dos antigos cosmógrafos, que 

dividiram a terra habitada em três partes, Europa, Ásia e África, as quais eles têm pouco 

conhecimento. Mas eu não duvido que se eles conhecessem essa da qual falamos, 

considerada sua grande extensão, eles a teriam nomeado com a quarta (parte), pois ela 

é muito maior do que qualquer uma das outras” (THEVET, 1558, p.51) 

 

Thevet cita a divisão do mundo à época clássica e cristã, que era a divisão do 

mundo em três grandes partes: Europa, África e Ásia, divisão relacionada à cartografia 

de Ptolomeu, ao Império romano, à Idade Média europeia, épocas anteriores às 

navegações. Na época do Renascimento, a percepção de que as Américas compunham 

uma quarta parte do Velho Mundo já estavam patentes desde Américo Vespúcio e 

Colombo, que nomeariam de Novo Mundo, os territórios “descobertos” em novas rotas 

de navegação. Thevet ao descrever essa “descoberta” em língua francesa, está inserindo 

a França quinhentista nesse processo de “descobrimento” e registrando como um novo 

païs o território visitado. 

De acordo com o cosmógrafo real, nessa terra vivem “pessoas maravilhosamente 

estranhas e selvagens, sem fé, sem lei, sem religião, sem civilidade alguma, mas vivendo 

como bestas irracionais” (THEVET, 1558, p. 51). Esse é outro tópos comum na descrição 

de povos indígenas das Américas, o que apresenta uma linguagem preconceituosa 

(COUTO, 2007, p. 347-349), eurocêntrica. O fato de não terem sido encontradas nas 

Américas as tradicionais religiões monoteístas do Velho Mundo, no século XVI, o 

judaísmo, o cristianismo e o islamismo, permitia ao observador negar a existência de 

práticas religiosas, tendo em vista que a Europa, a Ásia e a África seriam os referenciais 

para a percepção das Américas.  

Para o autor, os habitantes da região eram incivilizados e era tarefa dos cristãos 

levar civilidade, diminuir a violência desse povo e fazê-los viver de forma mais humana. 
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Há uma percepção de missão civilizadora, de forma assimétrica, no trato com os 

indígenas. Essa visão de mundo, cunhada em uma percepção antropocêntrica, permitia a 

Thevet posicionar-se como difusor da civilização, representante do Velho Mundo, perante 

um território a ser colonizado, logo valia como artifício retórico, que era comum às 

potências absolutistas europeias que navegavam pelo globo no século XVI. O ambiente 

das navegações se conectava, interculturamente, em uma globalização pelas tradições da 

fé cristã e da cultura clássica, a que os indígenas deveriam se inserir, como antes ocorrera 

com os europeus, ao se converter ao cristianismo e preservar a tradição letrada, derivada 

da cultura clássica greco-romana, após a queda do Império romano. 

 

 

Imagem 2. A França Antártica e Américo Vespúcio (THEVET, 1558, p. 51). 

 

“Ela foi e é habitada atualmente por cristãos que desde Américo Vespúcio aqui 

habitam, de pessoas maravilhosamente estranhas e selvagens, sem fé, sem lei, sem 

religião, sem nenhuma civilidade, mas vivendo como bestas irracionais, assim como a 

natureza os criou, comendo raízes, permanecendo sempre nus tanto homens quanto 

mulheres a tanto que, talvez, eles se envergonhem dos cristãos cujos eles poderão pouco 

a pouco despir dessa brutalidade, para vesti-los de uma maneira mais civil e humana.” 

(THEVET, 1558, p.51). 

 

Thevet utiliza um termo duro e preconceituoso para descrever os indígenas, são, 

em sua visão, bestes irraisonnables, animais irracionais, como produtos da natureza. Sua 

visão de mundo descreve o que seria incialmente a missão civilizadora, sob uma ótica 

colonialista: despouiller ceste brutalité (despi-los dessa brutalidade), pour vestir une 

façon plus civile et humaine (para vesti-los de uma maneira mais civil e humana). Essa 

metáfora de uma nudez física e natural que precisa ser vestida de uma forma mais civil e 
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humana reflete um conflito de visões de mundo entre indígenas e europeus no primeiro 

contato linguístico. Thevet registra essa ideia, que compunha, muito provavelmente, o 

senso comum dos colonizadores franceses quinhentistas e aos leitores da corte, a quem a 

obra se dirigia. 

 Mais adiante, Thevet falará sobre a diversidade de plantas e frutos, ressaltando 

que a terra é muito fértil e não duvidando que tudo o que eles plantassem poderia frutificar 

naquele solo, além disso, fala da variedade de montanhas, ilhas e planícies. Nesse aspecto, 

podemos notar que a descrição do ambiente é ponto fundamental da obra de Thevet como 

observador quinhentista. 

 

3.2 Análise do capítulo 28 

 

 Prosseguindo sua descrição, o frei Thevet começa o capítulo 28, reiterando a falta 

de fé e religião dos selvagens. Porém, ele diz que não há possibilidade de não 

reconhecerem haver um ser superior que fez toda a natureza, mesmo que os selvagens 

não saibam nomear esse ser, por causa dessa falta de conhecimento, variadas e caóticas 

seriam, então, as formas de culto: 

 

 

Imagem 3. O animismo indígena (THEVET, 1558, p. 52). 

 

“Todos eles confessam então existirem alguns seres poderosos, e alguma 

soberania, mas qual ela é pouco sabem, a saber, aqueles cujo nosso Senhor por Sua 

graça quis comunicar. E por essa ignorância causou a variedade de religiões. Alguns 

reconheceram o Sol como soberano, outros a Lua, e alguns outros as estrelas, outros 

pelo contrário, como nós recitam histórias” (THEVET, 1558, p. 52). 
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Como teólogo, Thevet descreve de maneira geral a sua observação sobre os 

costumes e as práticas religiosas indígenas. O cosmógrafo evidencia, em sua narrativa, 

que há uma percepção metafísica entre os povos indígenas, que se vincula à observação 

da ordem natural, uma percepção religiosa animista. O sol, a lua, as estrelas, como corpos 

celestes, se apresentam como objetos de adoração, enquanto alguns outros indígenas 

constituem uma literatura oral. Nesse aspecto, Thevet sugere, retoricamente, que o 

processo de conversão dos povos indígenas ao cristianismo poderia torná-los súditos da 

coroa francesa, pois eles já teriam noção de um sistema de reinado absolutista, apenas 

faltando a figura do rei terrestre, o que os franceses poderiam trazer aos indígenas. 

Nesse aspecto, novamente, a retórica de que os indígenas da América estavam em 

busca de uma religião e de um rei era um tópos comum, principalmente para espanhois e 

portugueses, sendo a inovação de Thevet reportar essa retórica em língua francesa, o que 

legitimaria a tentativa de colonização na Baía de Guanabara. 

 Thevet destaca, mais à frente na narrativa, o deus Tupã, nomeado pelas tribos 

como o maior entre todos, o Deus que os ensinou a plantar. Nesse capítulo inicial, ele 

conta também sobre a lenda de uma espécie de profeta indígena Charaïbe que ensinou os 

povos a plantar a raiz Hetiche da qual eles se alimentam diariamente, assim como os 

europeus se alimentam de pão: 

 

 

Imagem 4. O Caraíba e o Hetiche (THEVET, 1558, p. 53). 

 

“Encontrava-se, como eles dizem, em seu país, um grande “Charaïbe”, quer 

dizer, Profeta, o qual dirigindo-se à uma jovem, deu-lhe algumas raízes grossas 

chamadas “Hetiche”, sendo elas parecidas com os nabos de Limousin, ensinando-a a 

colocá-las em pedaços e depois plantar na terra; o que ela fez; e depois também de pai 

para filho sempre continuando. O que deu certo, tanto que eles a preferem e têm em 
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grande abundância, que eles não comem outra coisa, e ela é tão comum quanto nosso 

pão.” (THEVET, 1558, p.53). 

 Entre as narrativas orais indígenas, Thevet seleciona um exemplo, para 

demonstrar a sua observação à corte francesa. A lenda etiológica gira em torno da origem 

do Hetiche, principal alimento das comunidades indígenas, comparado ao pão, alimento 

de valor altamente simbólico na teologia cristã. Note-se que, em todas as suas narrativas, 

Thevet busca aproximar a descrição das culturas indígenas de seus principais leitores na 

corte francesa. Sua tarefa como intermediador cultural é sempre denotar a soberania da 

corte com a região que estava em processo de se organizar como uma nova comunidade 

de súditos. 

 A etnobotância (COUTO, 2007, p. 225 e seguintes) analisa a relação entre os 

povos e as plantas. A descrição de Thevet na perspectiva etnobotânica nos permite 

compreender que a agricultura era conhecida pelos indígenas Tupinambás, tendo tido o 

Hetiche valor análogo ao trigo, na revolução agrícola que permitiu a organização 

comunitária. Esse valor simbólico, registrado na lenda, se refere a um caráter identitário 

e, posteriormente, religioso, servindo, futuramente, a missionários cristãos para a 

conversão indígena, um diálogo que ocorria no plano simbólico, entre o Hetiche e o pão. 

 Como aparecem os primeiros termos em língua indígena, Thevet busca interpretá-

los prontamente, através de analogia, situando o Charaïbe indígena como um profeta, o 

que se remete à visão de mundo da tradição judaico-cristã. Nesse aspecto, dois temas 

antropológicos fundamentais, como a alimentação e a estrutura social, pela descrição da 

liderança entre os indígenas, é tratado em um só parágrafo. A retórica aplicada por Thevet 

é sintética e polissêmica. 

 Já no final do capítulo, o frei nos fala sobre a relação religiosa entre os cristãos e 

os “selvagens” da terra. Ele conta que os indígenas tinham em grande estima os primeiros 

europeus que haviam chegado até eles, tratando-os como profetas -charaïbes- ou 

semideuses, porém, por causa de maus-tratos sofridos e das doenças novas que causavam 

a morte dos selvagens, eles passaram a tratar os europeus como Mahires, um profeta 

detestado por eles e não tinham problemas em matar e comer essas pessoas se elas os 

irritassem. Nessa descrição, Thevet apresenta a relação conflituosa entre os portugueses 

e os indígenas Tupinambá. 

 Chama-nos especial atenção a menção de um “truchement” -intérprete - que viveu 

com os selvagens e pode contar esses fatos para nosso autor:  
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Imagem 5. O truchement (THEVET, 1558, p. 53). 

 

 “Eis sobre a religião de nossos Bárbaros o que eu vi pessoalmente e escutei por 

meio de um intérprete francês, que ali viveu 10 anos e entendia perfeitamente a língua 

deles” (THEVET, 1558, p.53) 

 

 Em sua narrativa sobre as Américas para a corte francesa, Thevet descreve um 

oficial fundamental para o estabelecimento da tentativa de colonização: o truchment, um 

intérprete. É interessante que Thevet, sem afirmar o nome, diz que o seu principal 

informante sobre as práticas religiosas indígenas foi um truchment que residia há dez anos 

entre os indígenas Tupinambá.  

Dessa forma, a obra de Thevet, até esse ponto, é o registro de uma possível 

entrevista e suas informações não foram colhidas diretamente dos indígenas, apenas 

observadas, devido à questão linguística. O intérprete francês era um protótipo de 

linguista, mercador e diplomata, que atuava de forma empírica, o que os portugueses 

chamavam, à época, de língoa. O fato de viver em interação há dez anos entre os indígenas 

Tupinambá denota uma amizade com a comunidade de franceses. 

 

3.3 Análise do capítulo 29 

 

 Iniciando o capítulo 29, Thevet pontua sobre a falta de vestimenta dos indígenas 

da região, comparando-os aos indígenas de outros locais da América, também a outros 

povos ditos bárbaros. Sua retórica contra a nudez é direcionada a leitores da corte francesa 

renascentista, e seu juízo de valor deriva desse contexto. Ele ressalva que a nudez desses 

selvagens não se dava por falta de dignidade ou por alguma crença herética – como 

acontecia com alguns grupos europeus - mas sim por costume. 

Segundo o autor, os selvagens tinham grande estima pelas roupas que ganhavam 

e chegavam a não as usar por medo de estragá-las, principalmente durante combates 

contra inimigos. As roupas eram usadas quase sempre em algum momento especial para 

os indígenas. Note-se que ao longo da narrativa, a retórica inicial de Thevet para com os 
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indígenas se suaviza, denotando uma aproximação em relação às comunidades descritas. 

Thevet não chega a advogar pelos indígenas, mas humaniza um pouco mais a sua 

percepção em relação aos costumes dos Tupinambás, em uma visão mais antropocêntrica. 

Esse registro de costumes marca um maior aprofundamento na retórica descritiva de 

Thevet. 

 

Imagem 6. A cahouinage e as roupas (THEVET, 1558, p. 54). 

 

“No entanto eles são realmente desejosos de vestidos, camisas, chapéus e outros 

trajes, e os têm como caros e preciosos, tanto que eles antes os deixarão ser gastos em 

seus armários do que os vestir por medo de os estragar. A verdade é que eles os vestirão 

alguma vez para fazer algumas “cahouinages”, ou seja, quando eles ficam alguns dias 

comendo e bebendo e fazendo um grande banquete após a morte de seus pais ou de seus 

familiares, ou em alguma solenidade de massacre de seus inimigos.” (THEVET, 1558, 

p.54). 

 

Thevet demonstra que os indígenas Tupinambás sabiam o que eram roupas e logo 

percebiam seu estado de nudez. Ele argumenta que as roupas eram utilizadas apenas em 

situações especiais, e essas celebrações tinham o nome comum de cahouinage, seus 

banquetes. Nesse aspecto, Thevet, como um humanista, busca aproximações na descrição 

da vida de corte, e assim como os franceses, os indígenas também organizavam a sua 

sociedade com celebrações e comemorações. 

No momento em que nos conta sobre a nudez indígena, Thevet remonta à 

antiguidade clássica – prática retórica de erudição utilizada para respaldar e legitimar sua 

cosmografia humanística – e cita os costumes romanos em relação a esse assunto: 
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Imagem 7. As estátuas romanas e a nudez indígena (THEVET, 1558, p. 55). 

 

“Apesar da maneira estranha de viver dos romanos, eles não viviam nus. Quanto 

às estátuas e imagens, eles as colocavam todas nuas em seus templos como recita Tito 

Lívio.” (THEVET, 1558, p. 55). 

 

A retórica de Thevet, para os leitores da corte francesa, é bem interessante nesse 

excerto, pois questiona a questão da nudez de forma inusitada, principalmente, em 

contexto quinhentista, não se vinculando apenas a questão à moral judaico-cristã, de 

herança teológica medieval. As esculturas clássicas, greco-romanas, e a arte renascentista, 

de modo geral, valorizaram o que culturalmente chamamos de nu artístico, uma herança 

da arte clássica. Nesse aspecto, Thevet compara a concepção de nudez dos indígenas 

Tupinambás com a prática artística, citada por Tito Lívio, comparando diferenças e 

igualdades de costumes, mas, de certa forma, justificando os indígenas, em uma visão 

antropocêntrica da nudez, uma visão humanística. 

Thevet termina esse capítulo argumentando sobre a cor avermelhada da pele dos 

indígenas, seus traços físicos, como olhar e estatura, e sua pouca propensão a doenças – 

exceto quando são golpeados nas batalhas. A descrição é compatível com a percepção da 

medicina renascentista, em sua retórica argumentativa e com textos escritos por 

portugueses anteriormente, sendo a maior inovação o uso da língua francesa quinhentista. 

 

3.4 Análise do capítulo 30 

 

No capítulo 30, o autor nos conta sobre a alimentação dos “selvagens”, a sua dieta, 

na concepção grega do termo. Inicialmente, ele argumenta que os indígenas Tupinambá 

consomem diversos tipos de carnes durante todo o dia, sem restrição de horário, porém, 

não comem a carne de animais que tem o “andar pesado”, além de aves que voam devagar 

ou bichos que corram vagarosamente, porque acreditam que essa característica os tornará 
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como esses animais. Além disso eles não comem carnes salgadas como mostra o relato 

abaixo: 

 

 

Imagem 8. A dieta Tupinambá (THEVET, 1558, p. 56). 

 

“Eles não querem também comer coisas salgadas e proíbem as crianças de 

comerem. E quando eles veem os cristãos comerem carnes salgadas, eles os repreendem 

como algo impertinente, dizendo que tais carnes abreviarão suas vidas.” (THEVET, 

1558, p.56). 

 

Segundo Thevet, em relação ao modo de cozinhar, os “selvagens” assam as carnes 

inteiras – com entranhas e pele - numa espécie de espeto e a comem sem maiores 

dificuldades. Essas carnes são de crocodilos, sapos, peixes, animais selvagens, frutos do 

mar etc. Segundo Thevet, os que comem essas carnes são muito afeiçoados a elas. Nesse 

aspecto, convém salientar que Thevet apresenta à corte francesa o menu dos banquetes 

indígenas. A descrição sobre a dieta, ingredientes, o modus faciendi, o modo de preparo 

das refeições, busca apresentar à corte francesa quinhentista os usos e costumes indígenas. 

A relação dos indígenas Tupinambá com os animais é parte de sua interação com 

o ambiente. O que podemos notar na narrativa quinhentista de Thevet é que os indígenas 

não possuíam criação de animais e domesticação de espécies, praticando a caça. Entre a 

aristocracia medieval e os nobres renascentistas, a caça era uma das técnicas aprendidas 

no contexto das artes mecânicas, a que Thevet poderia se referenciar. 

O autor observa com admiração que os selvagens comam silenciosamente, prática 

incomum entre os europeus da época, além de saborearem a comida, comendo-a 

vagarosamente e ainda implicavam com os cristãos que devoravam a comida e nem 

esperavam esfriar para poder comer. Além disso, os “selvagens” têm a prática de comer 

e beber de maneira separada: 
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Imagem 9. O modo de se alimentar (THEVET, 1558, p. 56). 

 

“Eles têm uma prática bastante estranha: quando eles comem, não bebem jamais, 

qualquer hora que seja; ao contrário; quando eles começam a beber, não comerão e 

passarão por vezes o dia inteiro bebendo. Quando eles fazem seus banquetes e 

solenidades, como em algum massacre ou outra solenidade, só beberão o dia inteiro, sem 

comer” (THEVET, 1558, p.56). 

 

Novamente, para legitimar suas anotações, Thevet faz comparações com escritos 

gregos e romanos clássicos, desta vez ele compara o fato de os anciãos comerem apenas 

peixe e o relato que Heródoto faz da mesma prática pelo povo babilônico, também alude 

à lei de Triptólemo – de acordo com Xenofonte – que proibia os atenienses de comerem 

carne vermelha. Além desses relatos, Thevet narra que os primeiros europeus não tinham 

uma dieta à base de qualquer tipo de carne e mesmo assim eram robustos e menos 

suscetíveis a doenças, diferentemente de seus contemporâneos do século XVI. Desta 

forma, Thevet prova que não seria estranho ou raro que alguns povos tivessem uma dieta 

sem carne. 
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Imagem 10. Um banquete Tupinambá (THEVET, 1558, p. 57). 

 

No fim do capítulo, nosso autor conta que os indígenas são muito hospitaleiros, 

quando encontram os cristãos os convidam para comer e perguntam seus nomes - 

Marabissere é a pergunta em Tupi – e não esquecem mais, além de outras formas de 

carinho que demonstram com seus convidados. Dessa forma, a visão do indígena começa 

a se humanizar na descrição, ao longo da obra. 

Note-se que a hospitalidade era fator cultural central tanto nas tradições da cultura 

clássica greco-romana, quanto na tradição judaico-cristã, e nesse aspecto, Thevet 

apresenta o conceito como universal. Essa visão de mundo humanística acreditamos ser 

traço recorrente do período do autor e do clima de opinião de sua obra. 

 

3.5 Análise do capítulo 31 

 

No capítulo 31, frei Thevet relata a aparência dos indígenas no que concerne aos 

pelos. Havia uma crença, na época do relato, que os selvagens eram cobertos de pelos da 

cabeça aos pés, sendo monstruosos, porém, Thevet nega essa afirmação, contando sobre 

como os indígenas nasciam nus – assim como os europeus, africanos e asiáticos – e 

tinham técnicas para cortar e raspar os pelos do corpo, desmitificando a sua descrição 

monstruosa. 
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Imagem 11. Um homem e “selvagem” (THEVET, 1558, p. 57-58). 

 

“Portanto que muitos tem essa opinião louca de que esses os quais chamamos 

selvagens, como vivem entre as florestas e campos de maneira quase de bestas brutas, 

são paralelamente assim peludos por todo o corpo, como um urso, um cervo, um leão, 

mesmo os pintam de tal maneira em seus ricos quadros [...]. O que é totalmente falso: 

mesmo eu vi alguns obstinados até aqui, eles afirmam veementemente até juram algo que 

lhes é incerto, por não terem visto, tal é a opinião comum” (THEVET, 1558, p.57 - 58). 

 

A retórica de Thevet se revolta contra a folle opinion (a opinião louca), acerca 

daqueles povos (gens) que nós chamamos de “selvagens”. O interessante dessa passagem 

é que Thevet na obra busca refutar o que ele chama de commune opinion (opinião 

comum), acerca do aspecto dos indígenas, comparados a animais selvagens. Ainda que 

seja uma argumentação contra aspectos da aparência, que é a presença de pelos no corpo, 

Thevet se indigna pela comparação com bestas selvagens, como ursos, cervos e leões, 

mesmo em pinturas. 

Não podemos estender essa argumentação de Thevet a todo o trato preconceituoso 

com os povos indígenas no Brasil quinhentista. Thevet não está refutando a linguagem 

preconceituosa e os conceitos racistas, predominantes em sua época, mas essa refutação 

nos instiga a cogitar qual mensagem o autor quis passar a seus leitores na corte francesa. 

O indígena ainda é adjetivado, como um homme sauvage (homem “selvagem”), sendo 
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“selvagem” não mais um substantivo. O indígena, na retórica de Thevet, é descrito como 

um homme, ainda que para isso seja necessário contradizer a commune opinion. 

Thevet nos relata, detalhadamente, que, conforme os pelos do corpo dos selvagens 

cresce, assim como o de qualquer outra pessoa, eles os arrancam com as unhas ou com 

uma espécie de erva que serve como barbeador, dessa forma eles só conservam o cabelo. 

Vejamos o relato pitoresco: 

 

 

Imagem 12. O cuidado de si Tupinambá (THEVET, 1558, p. 58). 

 

“E se o pelo lhes cresce por sucessão do tempo em alguma parte de seus corpos, 

como acontece conosco, em qualquer parte que seja, eles arrancam com as unhas, exceto 

os da cabeça somente, tanto eles os têm em grande horror, tanto homens quanto 

mulheres. E do pelo das sobrancelhas, que creem os homens por medida, suas mulheres 

lhes tosquiam e raspam com uma certa erva pontuda como um barbeador” (THEVET, 

1558, p. 58). 

 

Um argumento interessante nesse excerto é a comparação entre os europeus da 

corte francesa e os indígenas Tupinambás: comme il avient à nous outres (como acontece 

conosco). Ainda que seja uma comparação retórica sutil, Thevet em seu texto afirma um 

traço característico de igualdade entre os indígenas e os europeus. Essa comparação se dá 

no contexto do humanismo renascentista e em um texto escrito para ser lido pelos 

principais leitores franceses da época, mercadores, acadêmicos humanistas, membros do 

alto clero e a aristocracia interessada no processo de colonização das Américas. Os 

indígenas não são mais chamados de “selvagens”, mas como homens e mulheres. 

 

Thevet afirma que se acontece de alguma criança Tupinambá nascer peluda é 

meramente um defeito da natureza, assim como acontece com algumas pessoas da 
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Europa, África e Ásia, no Velho Mundo. Ele nos conta de um homem coberto de escamas 

que ele vira em Nantes, porém, essa não é uma característica comum dos selvagens. Mais 

adiante ele fala que os indígenas não deixam a barba e o cabelo crescerem devido ao medo 

de os inimigos os dominarem segurando-os por esses lados. Assim, de forma indireta, 

Thevet afirma que as relações de causa e efeito, são conhecidas no pensamento indígena 

Tupinambá: 

 

 

 

Imagem 13. Um banquete Tupinambá (THEVET, 1558, p. 58-59). 

 

“Além disso, quanto aos nossos americanos, eles usam cabelo na testa, parecendo 

quase o de monges, não passando das orelhas, a verdade é que eles os cortam diante da 

testa e se justificam, como eu soube por um habitante que, se eles usam cabelos e barba 

longas isso poderia os fazer cair entre as mãos de seus inimigos, que poderiam pegá-los 

pelos cabelos e pela barba, então eles aprenderam de seus ancestrais que manter o pelo 

curto causaria a eles uma maravilhosa ousadia.”(THEVET, 1558, p.58-59). 

 

Thevet chama aos indígenas Tupinambás de nossos americanos (nos Ameriques), 

com um adjetivo gentílico substantivado. São vistos dessa forma como sujeitos 

assimilados à divisão do globo em quatro partes pelas navegações europeias. Dessa 

forma, em termos atuais, é uma nomenclatura eurocêntrica, pois é uma forma pela qual 

os indígenas Tupinambás eram nomeados e situados pelo observador francês. Logo, a 

inserção na globalização pelas navegações quinhentistas dos povos indígenas das 

Américas se dava sob o viés e perspectiva do colonizador. 
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O frei termina o capítulo comparando esse costume de barbear-se dos “selvagens” 

ao de povos antigos da Ásia, aos Éforos de Atenas, também aos macedônios, que 

aprenderam a raspar o rosto para evitar serem pegos pelos inimigos. 

Ao fim desses cinco capítulos, pudemos observar quão rica era a interação entre 

os “selvagens” e o grupo de Thevet, e como a sua retórica serviu para argumentar a favor 

dessa interação. Adiante veremos mais profundamente como os indígenas se relacionam 

com a natureza, o que continuaremos analisando pelos pressupostos da Ecolinguística. 
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Capítulo 4 – a relação dos indígenas com a natureza e sua utilização no cotidiano 

 

 Nesse capítulo analisaremos como os indígenas se relacionavam com a natureza 

e como a usavam para diversos fins, sob a ótica de Thevet, tema relativo à Etnobotânica 

(COUTO, 2007). Os “selvagens” utilizavam as plantas que os cercavam para diversos 

fins, desde a extração de tintura das árvores até o uso de ervas alucinógenas, ao mesmo 

tempo eles utilizavam também outros elementos da natureza – pedras, frutos do mar, 

madeira – para adornar seus corpos. Veremos como Thevet descreve essa relação, 

nomeando as plantas mais utilizadas e contando detalhadamente como os indígenas 

usavam cada elemento, como instrumento. 

 

4.1 Análise do capítulo 32 

 

 Nesse capítulo, Thevet nos conta sobre o uso de algumas plantas e ervas pelos 

indígenas. Primeiramente ele fala sobre o Jenipapo, fruto que teria o tamanho de um 

pêssego e seria utilizado como tintura pelos indígenas. Para extrair a tinta que eles 

utilizariam em rituais tais como os massacres no contexto da guerra e nas festas, os 

indígenas tinham uma técnica própria, vejamos: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 14. O Jenipapo (THEVET, 1558, p. 59). 

 

“Os pobres animais não tendo outro meio de extrair o suco dessa fruta, 

restringem-se a mastigá-lo, como se eles quisessem engolir, depois o pegam e amassam 

entre as mãos para fazê-lo dar suco, assim como uma esponja num licor do qual o suco 
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ou sumo é tão claro como água da rocha. Então quando eles querem fazer algum 

massacre, ou quando querem visitar uns aos outros, e participar de qualquer outra 

solenidade, molham todo corpo nesse licor e quando ele seca sobre eles, adquirem uma 

cor viva. Essa cor é quase indizível, entre preto e cerúleo, não estando jamais em sua 

forma natural, até que tenha passado dois dias sobre o corpo e tenha completamente 

secado” (THEVET, 1558, p. 59). 

 

A retórica agressiva de Thevet novamente desponta ao chamar os indígenas 

Tupinambás de pauvres bestiaux (pobres animais, bestas). Podemos imaginar o 

humanista francês chocado com a forma pela qual os indígenas extraíam o suco do 

jenipapo, em um processo de mastigação, seguido de um amassar pelas mãos. Esse código 

de conduta, certamente, na visão de mundo de Thevet feria a étiquette da corte francesa, 

e nesse aspecto, como punição, na sua narrativa, ofende aos indígenas, com vocábulos 

preconceituosos, que expressam sua indignação. O choque cultural fica patente. O 

restante do excerto narra a pintura corporal indígena, utilizada nas solenidades tribais, 

seja na guerra, seja em celebrações. 

 Após discorrer sobre o uso do jenipapo, Thevet fala sobre o costume que os 

indígenas têm de utilizar a casca das árvores para obter outra tintura que cobrirá seus 

corpos. No trecho a seguir, veremos como é feita a técnica pelos indígenas Tupinambás 

na argumentação do missionário francês: 

 

 

Imagem 15. Usub e a pintura corporal (THEVET, 1558, p. 59). 

 

“Observe neste local que, se os homens são convidados para fazer alguma 

‘cahouinage’ com seus amigos, antes de sair para suas casas, eles descascarão alguma 

árvore, cujo interior será vermelho, amarelo ou de qualquer outra cor, e picarão a casca. 

Depois puxarão a cola de alguma outra árvore, a qual eles chamam “Usub”, e 
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esfregarão todo o corpo até que ele pareça estar coberto de feridas, bem como eu vi por 

experiência, depois por baixo dessa goma pegajosa aplicarão as cores citadas.” 

(THEVET, 1558, p.59)  

 Thevet ainda cita brevemente o uso de penas coloridas no lugar das tinturas feitas 

com o sumo de árvores. Ele descreve também a utilização de uma erva nomeada Petun 

pelos indígenas, segundo o autor “eles a levam normalmente com eles, pois eles a acham 

maravilhosamente aproveitável para diversas coisas” 11 (p.60). Dessa forma, se 

ornamentam com plantas.  

 Sobre o Petun, Thevet conta que ela era usada como fumo, somente pelos homens 

e, de acordo com os indígenas, a erva era “muito salubre para destilar e consumir os 

humores supérfluos do cérebro.”12 (p.60), servindo até mesmo para acabar com a fome e 

a sede. Seguindo o relato, o autor adverte sobre as propriedades alucinógenas da erva e 

seu uso excessivo, podendo causar sincopes, conforme ele mesmo as experimentou.  

 Para reforçar a credibilidade das informações sobre o Petun, Thevet cita diversos 

episódios da antiguidade onde o uso de ervas ou outras substâncias alucinógenas era 

comum, vejamos: 

 

Imagem 16. Plínio e o Petun (THEVET, 1558, p. 60). 

 
11 « Laquelle ils portent ordinairement avec eux, pource qu’ils l’estiment merveilleusement profitable à 

plusiers choses » (texto original) 
12 « Elle est fort salubre, disent ils, pour faire distiller e cõsumer les humeurs superflues du cerveau » (texto 

original) 
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“Plínio conta que em Lincéstida existe uma fonte, cuja água alucina as pessoas, 

igualmente uma outra em Paflagónia. Alguns pensarão não ser verdade, mas 

completamente falso o que dissemos sobre a erva, como se a natureza não pudesse dar 

tal poder a qualquer coisa sua, ainda maior, mesmo aos animais segundo os países e 

regiões, porque ela teria ainda mais frustrado esse país de um tal benefício, moderado 

sem comparação maior que muitos outros? E se alguém não se contentar com nosso 

testemunho, leia Heródoto, que em seu segundo livro faz menção a um povo da África 

vivendo apenas de ervas. Apiano diz que os Partas banidos e caçados de seu país por 

Antônio sobreviveram com certas ervas que os conturbava a memória, contudo tinham a 

opinião de que a qualquer momento morreriam. Eis o motivo pelo qual nossa história 

sobre o Petun não deve parecer estranha.” (THEVET, 1558, p.60). 

 

 A observação de Thevet é interessante, pelo aspecto de refletir não apenas a 

opinião de terceiros, mas se tratar de uma experiência pessoal, no mundo indígena. 

Integrando-se às práticas indígenas, Thevet compartilhava das experiências e do 

conhecimento de mundo dos indígenas Tupinambás, tornando-se ele mesmo mais íntimo 

da natureza que encontrara nas Américas. Thevet narrava uma experiência de imersão 

cultural no mundo indígena, confiando em seus anfitriões e, por fim, comparando-os ao 

mundo clássico. 

 

4.2 Análise do capítulo 33 

 

 Continuando a descrição da flora local e a sua relação com os indígenas 

Tupinambás, nosso autor falará de uma árvore cujo fruto era largamente consumido pelos 

“selvagens”, essa árvore se chama Paquouere na língua indígena. Thevet tem sua atenção 

voltada para essa árvore por causa da “grande virtude e incrível singularidade das coisas 

e que tais não se acham por aqui, nem na África, Ásia ou Europa” (THEVET, 1558, 

p.61)13. Essa árvore dá um fruto parecido com o pepino, esse fruto chama-se Pacona na 

língua indígena e era consumido a todo momento pelos nativos.  

Vejamos como os “selvagens” colhiam o Pacona: 

 

 
13 « …pour la grande vertu & incredibe singularité des choses: & que de tels ne se trouue par deça, non pas 

en l’Europe, Asie, ou Afrique » (texto original) 
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Imagem 17. O fruto Pacona (THEVET, 1558, p. 61). 

 

“Esse fruto que eles nomeiam em sua língua Pacona é muito bom maduro e de 

boa mistura. Os selvagens o colhem antes que ele esteja realmente maduro, o qual eles 

levam depois para suas tendas como a gente faz com as frutas” (THEVET, 1558, p.61). 

 

A relação entre as plantas e as sociedades indígenas é patente, e demonstra o uso 

instrumental da natureza e das propriedades das plantas como fator social. Após narrar 

sobre a Pacona, Thevet menciona outra fruta chamada Hoyriri, no inventário indígena. 

Segundo ele, esse fruto cresce abundantemente em toda costa até Cabo Frio e é consumido 

por todos, porém seu consumo em excesso pode afetar o cérebro: 

 

 

Imagem 18. Outro fruto (THEVET, 1558, p. 62). 

 

“Esse fruto é do comprimento de uma palma, parecido com uma noz de pinha, 

exceto por ser maior. Ele cresce no meio das folhas, no fim de uma haste muito longa e 

dentro encontram-se como pequenas avelãs cujo núcleo é branco e bom para comer, mas 

a grande quantidade (como todas as coisas) afeta o cérebro” (THEVET, 1558, p.62) 

 

 Após falar sobre esses dois frutos de consumo habitual dos “selvagens”, nosso 

cosmógrafo falará sobre os animais que eram consumidos pelos indígenas, pela caça. Ele 

se impressiona com o tamanho do jacaré morto pelos nativos durante seu caminho pelos 

pântanos. 
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Imagem 19. Jacaré-açu (THEVET, 1558, p. 60). 

 

“Eu falaria rapidamente que além das frutas que vimos perto desse pântano, que 

nós achamos um crocodilo morto, do tamanho de um vitelo, que veio dos pântanos 

próximos e ali foi morto, porque eles comem sua carne como a dos lagartos que falamos. 

Eles o chamam em sua língua Jacaré-açu e são maiores que os do Nilo” (THEVET, 

1558, p. 62). 

 

Thevet, em sua retórica descritiva, busca sempre analogias como forma de 

interpretar a região visitada. Seja no reino das plantas, seja no reino animal, a comparação 

com Europa, África e Ásia é uma das estratégias para integrar a região ao conhecimento 

de mundo prévio, em sua interpretação da realidade. 

 

4.3 Análise do capítulo 34 

 

No presente capítulo, o autor discorre sobre o costume indígena de fazer 

intervenções no corpo, prática que para o cosmógrafo é assustadora, e o deixa indignado. 

Mais uma vez precebemos como direciona seu texto a seu público receptor, que vive sob 

os costumes da corte francesa renascentista. Assim como outras práticas indígenas, as 

intervenções no corpo são feitas com o auxílio de plantas e outros elementos da natureza. 

O autor nos conta que, além do costume de pintar o corpo, os selvagens, homens, 

também perfuravam os lábios e o queixo para inserir pedras e madeiras, e as mulheres 

usavam adornos nas orelhas que iam até a altura dos seios. Thevet explica como as 

perfurações eram feitas: 
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Imagem 20. Os indígenas Tupinambás e o corpo (THEVET, 1558, p. 60). 

 

“Não basta aos nossos selvagens estarem nus e pintarem o corpo de diversas 

cores, arrancarem seus pelos, mas para ficarem ainda mais disformes, eles perfuram a 

boca sendo ainda jovens com certas canas bem pontiagudas, assim o furo aumenta com 

o corpo, pois eles colocam dentro uma espécie de marisco que vem de um peixinho tendo 

a casca dura como um pai-nosso, a qual eles colocam no buraco, quando o peixe está 

para fora e isso em forma de um barril, ou espeto em um barril de vinho cuja parte mais 

larga está para dentro e a menor para fora, sobre o lábio inferior” (THEVET, 1558, 

p.62). 

 

Para demonstrar discordância e o choque cultural com o costume indígena, em 

relação aos costumes da corte francesa renascentista, Thevet se vale do adjetivo difforme, 

desforme, em relação às intervenções indígenas em seus corpos. 

Thevet conta que quando os indígenas estão na idade de se casarem, eles 

preenchem o furo do lábio com pedras raras, cor esmeralda, encontradas nos montes mais 

afastados da costa. Quanto maior a quantidade de pedras que os indígenas têm pelo corpo, 

mais respeito eles adquirem dos demais, conforme o autor relata no trecho abaixo: 
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Imagem 21. Status social e pedras preciosas (THEVET, 1558, p. 63). 

 

“Esses americanos então se desfiguram assim e se deformam com esses grandes 

buracos e largas pedras no rosto, ao que eles tem tanto prazer que um Senhor desse local 

carrega correntes ricas e preciosas, de maneira que aquele entre eles que usa mais 

pedras é mais estimado e tomado como rei ou grande senhor, e não somente nos lábios 

e na boca, mas também nas bochechas” (THEVET, 1558, p. 63). 

 

Nesse relato, Thevet apresenta à corte francesa que os indígenas Tupinambás 

também utilizam pedras preciosas, como a esmeralda, como símbolo de status social e de 

poder, sendo valores compartilhados entre ambos os grupos em seu contato intercultural. 

O que os difere é o uso no corpo das pedras preciosas, que são incrustadas no corpo pelos 

indígenas, enquanto na corte, os ornamentos são utilizados sobre o corpo.  

Em relação às indígenas Tupinambás, Thevet relata que elas não portam tais 

adornos no rosto, mas usam uma espécie de brinco: 

 

 

Imagem 22. Os brincos indígenas (THEVET, 1558, p. 63). 

 

“As mulheres e moças não são tão disformes, é verdade que elas usam algumas 

coisas penduradas na orelha que os homens fazem com grandes mariscos e conchas do 

mar, e fica como uma vela de um centímetro de largura e grossura.” (THEVET, 1558, 

p.63) 

 

O autor revela também que essa espécie de brinco já era comercializada na França, 

importada por navegantes que as compravam dos indígenas a baixo preço: 
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Imagem 23. Costumes indígenas na França (THEVET, 1558, p. 63). 

 

“Esses terços que se vendem agora na França, brancos quase como mármore vem 

de lá (da América) e eles mesmo fazem. Os marinheiros os compram por um preço 

pequeno e os trazem para cá (para a França). Quando eles começaram a ser usados na 

França acreditamos que eram feitos de coral branco, mas depois alguns sustentam que 

eles são feitos de um material que é de porcelana.” (THEVET, 1558, p. 63). 

 

Na retórica argumentativa de Thevet, há a citação de uma primeira mudança de 

costumes na corte francesa que pode ter advindo do contato com os indígenas 

Tupinambás. Finalizando o capítulo, o cosmógrafo ainda cita o uso de outros adornos tais 

como colares e braceletes, assim como as pinturas feitas pelos indígenas. A título de 

exemplo e comparação, ele menciona o costume feminino turco de pintar as unhas e o 

costume do povo Cita de pintar a fronte de preto em rituais fúnebres. 

Pudemos ver, durante a análise desses três capítulos, que os indígenas tinham uma 

relação muito próxima com a natureza e isso assustava em certa medida os franceses. O 

conhecimento das plantas e do meio ambiente em geral gerava curiosidade em Thevet, 

que relatou essa convivência com o máximo de detalhes. 
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Capítulo 5 – sobre a crença indígena 

 

 Neste capítulo veremos como se dava a associação dos indígenas com o 

sobrenatural e a sua percepção metafísica, sob o olhar renascentista francês de Thevet, 

que tinha a tradição judaico-cristã e a filosofia greco-romana como parâmetros. Diferente 

do que poderia se pensar, pelos relatos quinhentistas que tratavam os indígenas como 

tabula rasa, os “selvagens”, segundo Thevet, tinham crenças, ainda que incompreendidas 

pelos franceses cristãos. Eles acreditavam em espíritos e em sonhos, tinham um sacerdote 

que interpretava o sobrenatural, assim como povos antigos que constituíram o Ocidente 

pré era cristã, conforme Thevet relata. 

+ Assim como para toda sociedade, crer no sobrenatural era importante para os 

indígenas, como já preconiza a análise do discurso ecológica, a espiritualidade faz parte 

da integração do ser humano com a natureza, seu vínculo com a percepção do nascimento 

e da morte, e de processos relacionados à vida humana, compreendidos por uma 

transcendência (COUTO, 2007). 

 

5.1 Análise do capítulo 35 

 

 O capítulo 35 narra sobre os espíritos malignos que assombram os selvagens, os 

sonhos, também fala sobre a influência dos pajés, os anciãos indígenas. Inicialmente, 

Thevet narra as experiências dos indígenas com os espíritos malignos chamados Agnan, 

na língua indígena, que simbolizam o mal em essência, conforme nos mostram os trechos 

abaixo: 

 

 

Imagem 24. O espírito maligno Agnan (THEVET, 1558, p. 64). 

 

“Assim esses pobres americanos veem frequentemente um mau espírito às vezes de uma 

forma, às vezes de outra, o qual eles nomeiam em sua língua Agnan.” (THEVET, 1558 

p. 64). 
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 Na retórica de Thevet, há uma certa compaixão ao afirmar que os pauvres 

Ameriques, os pobres indígenas das Américas, são afligidos por um espírito maligno, 

nomeado como Agnan. A noção de espírito, tradução latina do grego pneuma, no contexto 

religioso de Thevet, denota uma analogia com a tradição judaico-cristã, em que Agnan 

seria uma manifestação diabólica, percebida pelos indígenas. Nesse diálogo intercultural, 

o missionário franciscano poderia estar iniciando a sua retórica salvacionista de 

conversão indígena, algo que será desenvolvido mais à frente na obra, e é um tópos de 

análise da Linguística Missionária quinhentista.  

 

 

Imagem 25. Manifestação e testemunho de Agnan (THEVET, 1558, p. 64). 

 

“[...] De maneira que algumas vezes os escutamos dar um grito apavorante dizendo em 

sua língua, se houver algum cristão perto, “Você não vê Agnan que me bate, me defenda, 

se você quer que eu te sirva e corte sua madeira”; já que algumas vezes nós os fazemos 

trabalhar em troca de pouco pela madeira do brasil”(THEVET, 1558, p.64). 

 

Para os indígenas, o espírito Agnan era poderosíssimo, os assombrava e os 

possuía. Essa interação sobrenatural traz o inusitado relato da atividade de extração do 

pau-brasil, atividade econômica inicial de escambo entre indígenas e franceses. A noção 

de tutela indígena, de que o cristianismo teria uma função de proteção contra Agnan é o 

ponto de apoio para Thevet iniciar a sua narrativa sobre as crenças dos Tupinambás. 

Thevet narra essas interações entre os selvagens e Agnan sob a ótica judaico-cristã 

que conhece os espíritos malignos como demônios. Para o autor, teológo e missionário, a 

manifestação de Agnan acontecia, pois o povo indígena não conhecia a Deus e por isso 

sofria com as obras do maligno. Agnan pode ser traduzido e interpretado culturalmente 

como Demônio, seguindo a mística católica de Thevet. Em outro trecho após o exposto 

acima, Thevet conta que Agnan fora caçado por um cristão e expulso quando esse invocou 

o nome de Jesus Cristo, sendo este um relato de exorcismo. 
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Após narrar sobre o espírito maligno que assola os indígenas, o autor discorre 

sobre os sonhos e sua importância no mundo indígena conforme nos mostra o trecho 

abaixo: 

 

 

Imagem 26. A interpretação dos sonhos pelos indígenas Tupinambás (THEVET, 1558, p. 

65). 

 

“Eles notam e observam os sonhos diligentemente, estimando que tudo o que 

sonharam deve incontinente assim se suceder” (THEVET, 1558, p.65). 

 

 Segundo a observação de Thevet, para os indígenas Tupinambás, havia a opinião 

de que os sonhos eram muito importantes, chegando até mesmo a ditar seu destino. Nesse 

aspecto, buscavam interpretar os sonhos. O sonho para eles era como uma premonição, 

uma profecia do que estaria por vir, o que daria aos indígenas a noção de destino, conceito 

filosófico e abstrato. O cosmógrafo humanista, no entanto, em uma digressão, demonstra 

que a crença nos sonhos não era exclusividade dos “selvagens”, mas já existia a 

exploração deles pelos filósofos antigos, conforme os trechos a seguir indicam: 

 

 

Imagem 27. Os filósofos greco-romanos e os sonhos (THEVET, 1558, p. 65). 

 

“É verdade que os filósofos notam alguns sonhos acontecendo naturalmente, 

segundo os humores que dominam ou outra disposição do corpo.” (THEVET, 1558, 

p.65). 
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Imagem 28. Macrõbio e o sonho de Cipião (THEVET, 1558, p. 65). 

 

“Macróbio no “Sonho de Scipião” diz que alguns sonhos acontecem por vaidade 

do sonhador, os outros vem de coisas que nós apreendemos em demasia. Outros, como 

nossos “selvagens”, foram dessa opinião doida de colocar fé nos sonhos: como os 

espartanos, os persas e alguns outros” (THEVET, 1558, p.65). 

 

 Note-se o primórdio de uma visão científica antropológica, em que Thevet 

compara o comportamento de diversas culturas, a fim de compreender as estruturas 

sociais dos indígenas Tupinambás. Como observador, apresenta certa isenção na 

descrição da temática da interpretação dos sonhos por diversas culturas em contraste. 

Continuando esse capítulo, nosso autor falará sobre a influência dos pajés nas 

comunidades indígenas. Para os “selvagens”, os pajés eram uma espécie de sacerdote, 

como anciãos, e intérpretes do mundo sobrenatural. O autor, porém, revela certa 

desconfiança em relação ao trato dos indígenas com eles. Nos trechos abaixo vemos como 

os “selvagens” se relacionavam com os pajés, idolatrando-os: 

 

 

Imagem 29. Pajés: líderes e intérpretes Tupinambás (THEVET, 1558, p. 65). 

 

“Esses selvagens têm ainda uma outra opinião estranha e abusiva sobre alguns 

dentre eles, que eles estimam como verdadeiros profetas e os nomeiam e sua língua Pajés, 



 

53 

 

para os quais eles declaram seus sonhos os outros os interpretam, e eles acreditam que 

dizem a verdade” (THEVET, 1558, p.65). 

 

 No próximo excerto, Thevet comenta sobre os pajés, ou caraíbas, as lideranças 

indígenas Tupinambás. 

 

 

Imagem 30. Pajés e Caraíbas (THEVET, 1558, p. 65). 

 

“Eles reverenciam grandemente esses profetas citados, os quais eles chamam 

Pajés ou Caribes, que valem tanto quanto semideuses: e são realmente idólatras, nem 

mais nem menos do que os antigos gentios.” (THEVET, 1558, p.65) 

 

5.2 Análise do capítulo 36 

 

 No capítulo 36, o cosmógrafo irá abordar a relação entre os indígenas e os pajés, 

sacerdotes das tribos. Torna-se necessário enfatizar que Thevet tem nesse momento um 

olhar cristão acentuado, mesmo porque ele era um frei franciscano, e não separa a crença 

pessoal da observação que faz do povo indígena. Cumpre salientar que a sociedade 

francesa quinhentista era uma monarquia abolutista, em uma época em que a religião 

ainda estava vinculada à administração estatal. Vejamos o primeiro trecho do capítulo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 31. Pajés, Caraíbas e o Diabo (THEVET, 1558, p. 65). 
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“Esse povo tão distante da verdade, além das perseguições que eles sofrem do 

espírito maligno e dos erros de seus sonhos, está ainda fora da razão porque ele adora o 

Diabo por meio de alguns de seus ministros chamados Pajés, de quem nós já falamos. 

Esses Pajés ou Caribes, são pessoas de má vida, que são dados a servir ao Diabo para 

iludir seus vizinhos” (THEVET, 1558, p.65). 

 

 Como enfatizado anteriormente, Thevet com seu olhar cristão quinhentista faz um 

juízo de valor em relação aos indígenas, para nosso autor eles serviam ao demônio, pois 

eram pagãos. A ideia de verdade revelada e o embate espiritual com as lideranças 

indígenas era um tópos da política missionária da época, sendo relato comum a outros 

autores quinhentistas. Os pajés seriam então os sacerdotes que serviam ao Diabo, nessa 

cosmovisão, vinculada à corte francesa, pois levavam uma má vida, aproveitando-se da 

crença dos indígenas neles. 

 Em seus rituais, os pajés se serviam de certas plantas mencionadas por Thevet em 

seu relato, que não poupa críticas, como teológo, para com aqueles que julgava serem 

seus opositores. Abaixo vemos dois trechos onde o cosmógrafo descreve a árvore Auaí, 

cujo fruto venenoso era usado pelos selvagens. 

 

 

Imagem 32. A planta Auaí (THEVET, 1558, p. 66). 

 

“Entre outras coisas eles se servem de uma árvore nomeada em sua língua Auaí, 

com frutas venenosas e mortais, da grossura de uma castanha média e é verdadeiro 

veneno, especialmente a semente” (THEVET, 1558, p. 66). 

 

 

Imagem 33. Ainda essa mesma planta (THEVET, 1558, p. 66). 
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“Essa árvore é quase parecida em tamanho com a noz. Ela tem a folha de três ou 

quatro dedos de comprimento e dois de largura, verdejante o ano inteiro. Ela tem a casca 

esbranquiçada. Quando cortamos algum galho, ela solta um suco branco, quase como o 

leite. A árvore cortada tem um odor extremamente fedorento” (THEVET, 1558, p.66). 

 

 Ainda em relação aos indígenas e pajés, Thevet nos conta que o povo “selvagem” 

quando percebia alguma fraude por parte de seus sacerdotes, se vingava violentamente 

deles e os amaldiçoava, conforme descrito no trecho a seguir. Percebe-se como Thevet é 

enfático em relação aos pajés: 

 

 

Imagem 34. Ainda sobre Pajés e Caraíbas (THEVET, 1558, p. 67). 

 

“E mais, é preciso notar que os selvagens tem em grande honra e reverência esses 

pajés, que eles os adoram ou mais ainda, idolatram, mesmo quando eles retornam de 

algum lugar, você verá o povo ir adiante, se prostrando e suplicando dizendo: “faça que 

eu não fique doente, que eu não morra, nem eu nem meus filhos”, dentre outros. E ele 

responde: “você não morrerá, não ficará doente ou algo semelhante.” Se às vezes 

acontece desses pajés não dizerem a verdade, e coisas aconteçam diferente do previsto, 

estes não têm dificuldade em matá-los como indignos desse título de Pajés” (THEVET, 

1558, p. 67). 

 

 Há ainda a menção de um espírito chamado Houioulsira. Esse espírito era uma 

espécie de profeta e havia previsto a chegada dos franceses naquele local, conforme apura 

Thevet. 
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Imagem 35. O espírito Houioulsira (THEVET, 1558, p. 65). 

 

“Alguns deles me dizem, entre outras coisas, que seu profeta lhes tinha predito 

nossa vinda. Eles chamam esse espírito “Houioulsira”” (THEVET, 1558, p. 67). 

 

5.3 Análise do capítulo 37 

 

No capítulo 37, veremos a relação dos “selvagens” com a vida após a morte, 

coforme as observações do humanista francês. Nele, Thevet descreve muitas semelhanças 

entre a crença indígena Tupinambá e a crença cristã europeia. Inicialmente, vemos uma 

crítica aberta do autor aos ateus daquele tempo, que, segundo ele, se desfazem de Deus e 

querem tornar-se seres bestiais, diferentemente dos indígenas que não conhecem a 

verdadeira religião. O temo pauvre peuple (pobre povo) não possuía conotação negativa 

para um franciscano como Thevet. Note-se uma maior proximidade do humanista com os 

indígenas. 

 

 

Imagem 36. O ateísmo na França quinhentista (THEVET, 1558, p. 69). 

 

“Esse pobre povo, qualquer erro ou ignorância que ele tenha, é bem mais 

tolerável e sem comparação com os condenáveis ateus de nossos tempos, os quais não 

contentes de serem criados a imagem e semelhança do Deus eterno, perfeitos sobre todas 
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as criaturas, apesar de todas as escrituras e milagres, querem se desfazer e tornarem-se 

bestas brutas, sem lei nem razão” (THEVET, 1558, p.69). 

No trecho a seguir, veremos Thevet descrevendo como os indígenas acreditavam 

na vida após a morte. Para os selvagens, a alma era Cherepicouare, ou seja, imortal. 

Assim como na crença cristã, existia uma espécie de paraíso para onde iam as almas dos 

guerreiros virtuosos, também um inferno, onde jaziam as almas dos maus guerreiros 

juntamente de Agnan: 

 

 

Imagem 37. Cosmogonia e escotologia Tupinambá (THEVET, 1558, p. 69). 

 

“Então esses pobres estimam que a alma seja imortal, o que eles chamam em sua 

língua “Cherepicouare”. O que eu ouvi os interrogando, que seu espírito quando 

morrem, as almas, dizem eles, daqueles que virtuosamente combateram seus inimigos, se 

vão com diversas outras almas ao lugar de prazer, florestas, jardins e pomares, mas 

aqueles que, pelo contrário, não tiverem defendido bem o país, irão com “Agnan”.” 

(THEVET, 1558, p.69). 

 

No fim do capítulo, Thevet conta que um rei do país que se chamava Pindahousou 

encontrava-se doente e recorreu à crença cristã para se curar, obtendo então a cura de sua 

doença, ele pede para ser batizado. Esse episódio nos leva a crer que a interrelação 

religiosa entre os povos indígenas e as comunidades europeias era constante e comum, 

ainda mais porque havia semelhanças entre as crenças. 
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Imagem 38. Tupã e o batismo (THEVET, 1558, p. 70). 

 

“Uma outra vez tendo ido ver um outro rei do país, chamado “Pindahousou”, o 

qual eu encontrei doente em seu leito com uma febre contínua, começou a me interrogar 

dentre outras coisas, sobre o que acontecia com as almas de nossos amigos, as nossas, 

quando morrem, e eu o respondi que elas iam com Tupã, ele acreditou facilmente em 

contemplação com o que eu disse: “Venha, eu te escutei fazendo uma grande prece a 

Tupã que pode todas as coisas, fale com ele por mim, que ele me cure e se eu puder ser 

curado te darei vários belos presentes, eu quero estar vestido como você, ter barba e 

honrar Tupã como você”. E estando curado o Senhor Villegagnon ordenou que o 

batizassem e por isso o reteve com ele.”  (p.70) 

  

Ao longo do capítulo quinto pudemos observar a riquíssima interação religiosa 

entre franceses e indígenas descrita por Thevet. Essa interação nos revela que os indígenas 

tinham uma vida de espiritualidade muito intensa, externada na conexão com a natureza 

e sua flora. A prática religiosa, dessa forma, foi um ponto de interação e contato 

linguístico entre europeus e indígenas, conforme registrado por Thevet. 
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Capítulo 6 – sobre as guerras entre os indígenas 

 

 Durante quatro capítulos, o frei André Thevet discorrerá sobre as guerras e 

batalhas dos povos autóctones, como aconteciam, suas motivações e consequências. Esse 

será o maior relato de toda a obra do cosmógrafo. A argumentação retórica de Thevet 

busca demonstrar que a guerra era um dos principais fatores de organização das 

comunidades indígenas Tupinambás. 

 

6.1 Análise do capítulo 38 

 

A partir do capítulo 38, Thevet fará uma narrativa sobre a forma de guerrear dos 

indígenas Tupinambás. Nesse capítulo em especial, encontraremos a preparação para a 

guerra e os equipamentos utilizados, os instrumentos de guerra. 

No início do texto, o autor mostra como se iniciam os preparativos para a 

contenda. É importante observar que os indígenas tinham um sistema de organização 

bastante eficiente e parecido com o de sociedades clássicas já conhecidas do autor 

conforme ele mesmo descreve no trecho a seguir: 

 

 

Imagem 39. Os Tupinambás e a Tebas clássica (THEVET, 1558, p. 70). 

 

“Os ouvintes estão todos sentados no chão, salvo alguns que em virtude de 

alguma superioridade, seja por linhagem ou algo mais, estarão então deitados em seus 

leitos. Me veio à memória este louvável costume dos governadores de Tebas, antiga 

cidade da Grécia, onde para deliberar juntos a Assembleia, eles ficavam sempre sentados 

no chão. Dessa maneira de fazer estimamos um argumento de prudência, pois temos por 



 

60 

 

certo – segundo os filósofos – que o corpo sentado e repousando, os espíritos estão mais 

prudentes e mais livres por não estar tão ocupados para o corpo quando eles repousam 

do que o contrário” (THEVET, 1558, p. 70). 

 

 Depois de descrever como ficava decidida a guerra, Thevet conta como os índios 

se preparavam para a guerra, sua maneira de provocar os inimigos, o cerco aos rivais e 

ressalta que os povos autóctones jamais buscam a paz entre eles, pois consideram a trégua 

e a complacência com o inimigo como fraquezas, diferentemente de outros povos 

bárbaros e antigos conhecidos pelos europeus, fato que impressiona o frei. Os trechos a 

seguir nos revelam essas observações: 

 

 

Imagem 40. Teseu e os Tupinambás (THEVET, 1558, p. 70-71). 

 

“Ainda mais uma coisa estranha é que esses americanos não fazem jamais uma 

trégua entre eles, nem pacto de paz, qualquer inimizade que exista, como fazem as outras 

nações, mesmo entre os mais cruéis e bárbaros, como turcos, mauritanos e árabes, e 

penso que se Teseu, primeiro autor das trevas contra os gregos aqui estivesse, seria mais 

impedido do que fora. Eles têm alguns truques de guerra para surpreenderem uns aos 

outros, bem como podemos ter em outros locais. Então esses americanos tendo inimizade 

perpétua e em todo tempo contra seus vizinhos supracitados, procuram frequentemente 

uns aos outros e guerreiam tão furiosamente quanto possível” (THEVET, 1558, p.70-

71). 
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Imagem 41. Combate corporal e as mordidas (THEVET, 1558, p. 71). 

 

“Eles se agarram e mordem com os dentes por toda parte que eles possam 

encontrar, e por seus lábios que eles tenham perfundido mostrando algumas vezes para 

intimidar seus inimigos, os ossos desses que eles venceram em guerra e comeram, enfim, 

eles empregam todos os meios para irritar seus inimigos” (THEVET, 1558, p.71). 

 

No final do capítulo, nos é revelado o aparato de guerra indígena, ou seja, as armas 

utilizadas por eles. O capelão Thevet nos aponta que o armamento indígena dos 

Tupinambás quinhentistas é bastante parecido com o que ele viu ser usado pelos Turcos, 

ele nos fala também sobre a árvore Hairi, matéria prima para a confecção das flechas 

indígenas. 

 

 

Imagem 42. A planta Hairi e as flechas (THEVET, 1558, p. 73). 

 

“Suas armas são grossas espadas de madeira maciça e pesadas, arcos e flechas. 

Seus arcos são pelo menos metade mais longos que os arcos turcos e as flechas 

equivalentes feitas umas de canas marinhas, as outras de uma árvore que eles chamam 

em sua língua Hairi que tem folhagem parecida com a palmeira, cor de mármore negro 

e que muitos dizem ser o ébano, no entanto não parece pois o ébano e mais brilhante” 

(THEVET, 1558, p.73). 
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Imagem 43. O escudo dos indígenas Tupinambás (THEVET, 1558, p. 72). 

 

“A terceira peça de suas armas é um escudo que eles usam na guerra. Ele é bem 

longo, feito de pele de uma besta da mesma cor que as vacas desse país, tão 

diversificados, mas de diversos tamanhos. Esses escudos são tão fortes e resistentes como 

os escudos barcelonenses de maneira que eles bloquearão um arcabuz e 

consequentemente algo menor.” (THEVET, 1558, p.72). 

  

Resumidamente, os indígenas utilizavam arcos e flechas, espadas e escudos para 

guerrear, além de combaterem corpo a corpo com os adversários. A comparação de 

Thevet com os otomanos, principal potência militar do Oriente próximo, no século XVI, 

nos dá a entender que considerava a preparação militar dos indígenas Tupinambás como 

algo similar ao Velho Mundo, dadas as suas proporções. 

 

6.2 Análise do capítulo 39 

 

Nesse capítulo, Thevet falará propriamente sobre o momento da batalha. O frei 

observa que, diferentemente dos povos europeus da época, os indígenas Tupinambás não 

teriam um motivo claro para guerrear, batalhavam por vingança contra os povos 

considerados inimigos o que para o europeu era uma atitude bestial. 

 

Imagem 44. Tupã e o batismo (THEVET, 1558, p. 73). 
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“E por isso será suficiente ouvir que a causa de sua guerra é mal fundada, 

somente pelo apetite de vingança, sem outra razão, como bestas brutas sem poderem 

entrar em acordo por uma honestidade banal dizendo para resolução que eles são seus 

inimigos de muito tempo.” (THEVET, 1558, p. 73). 

 

As guerras indígenas aconteciam de forma organizada, primeiramente havia o 

cerco ao inimigo, o enfrentamento com flechadas até o combate corpo-a-corpo. Abaixo 

vemos a descrição desses embates: 

 

 

Imagem 45. Combate corporal entre os indígenas (THEVET, 1558, p. 73). 

 

“Eles se reúnem então (como dissemos anteriormente) em grande número para 

encontrar seus inimigos, principalmente se eles receberam alguma injúria recente, e eles 

se encontram e se enfrentam a flechadas, até aproximarem-se corpo a corpo e agarram-

se pelos braços e orelhas e dão socos. Aqui não se fala de cavalo, então pensem como 

eles carregam os mais fortes.” (THEVET, 1558, p.73). 

 

Além da agressão física, os nativos também utilizavam da provocação e agressão 

verbal para atingir seus inimigos, segundo Thevet. Com gritos de guerra e canções, eles 

buscavam enfurecer os adversários contando sobre feitos de seus antepassados. 

 

 

Imagem 46. As provocações para a guerra (THEVET, 1558, p. 73). 
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“Nós somos valentes – eles dizem – nós comemos seus pais e também os 

comeremos; e muitas outras ameaças frívolas” (p.73). 

 

 

Imagem 47. Os romanos e os indígenas Tupinambás (THEVET, 1558, p. 74). 

 

“Nisso os selvagens parecem observar a antiga maneira de guerrear dos 

romanos, os quais antes de entrar em batalha soltavam gritos apavorantes e usavam de 

grandes ameaças. O que depois foi praticado pelos gauleses em suas guerras, como 

descreveu Tito Lívio. Uma e outra maneira de guerrear me pareceu ser muito diferente 

daquele dos Aqueus de quem fala Homero porque esses estando perto de batalhar e tomar 

de assalto seus inimigos, não faziam nenhum barulho e se continham totalmente de falar” 

(THEVET, 1558, p.74). 

 

 Thevet compara, então, a guerra indígena com aquela de povos da antiguidade, e 

ressalta que o povo Aqueu agia cautelosamente quando cercava seus inimigos, enquanto 

os outros povos citados por ele usavam a mesma estratégia de guerra dos nativos. A 

retórica de Thevet busca, por analogia, inserir os indígenas Tupinambás na visão de 

mundo humanística, em um processo de universalização de sua descrição. 

 Brevemente, o frei cita o costume indígena de comer seus prisioneiros, a 

antropofagia. Apenas no capítulo 40, essa tradição será explorada pelo nosso autor. A 

título de ilustração, o trecho abaixo nos dá a ideia de como os cativos eram mortos e 

carregados para a tribo onde seriam comidos. 
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Imagem 48. A antropofagia (THEVET, 1558, p. 74). 

 

“A maior vingança da qual os selvagens usam e que lhes parece a mais cruel e 

indigna é comer seus inimigos. Quando eles capturam alguém em guerra, se eles não são 

os mais fortes para os carregar, pelo menos se puderem, antes do resgate eles cortarão 

seus braços ou pernas e antes que saiam o comerão ou cada um levará consigo seu 

pedaço pequeno ou grande. Se eles puderem levar alguns até seu território, também os 

comerão. Os antigos turcos, mauritanos e árabes faziam quase dessa mesma maneira 

(ainda hoje se fala um provérbio, “eu queria ter comido seu coração”) também usavam 

armas quase parecidas com a de nossos selvagens. (THEVET, 1558, p.74). 

 

 No final do capítulo, há a descrição das comemorações indígenas após a vitória 

na guerra. O povo nativo demonstrava enorme alegria, entoando cantos animados, 

tocando instrumentos musicais e adornando suas armas com penas e flores. 

 

 

Imagem 49. Adornos de guerra (THEVET, 1558, p. 75). 
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“Nossos selvagens então retornando a suas casas vitoriosos, demonstram alegria 

tocando pífanos, tamborins e cantando a seu modo, o que é muito bom de ouvir, com os 

instrumentos feitos de algumas frutas sem a polpa ou de osso de animais ou de seus 

inimigos. Seus instrumentos de guerra são ricamente estofados de alguns belos penachos 

para decoração. O que se faz ainda hoje e não sem razão como usamos no passado. Os 

pífanos, tamborins e outros instrumentos parecem despertar os espíritos adormecidos e 

os excitar nem mais nem menos do que o sopro de um fogo se apagando.” (THEVET, 

1558, p.75). 

 

6.3 Análise do capítulo 40 

 

No presente capítulo, Thevet vai nos contar sobre a prática de execução e da 

antropofagia realizadas pelos indígenas. Neste primeiro extrato, veremos como os 

indígenas aprisionavam e levavam em cativeiro seus inimigos. Os “selvagens” tratavam 

os cativos com hospitalidade, oferecendo-lhes mulheres para satisfação do desejo sexual 

e os alimentavam, porém, contavam seus dias até a morte através de cordões que seriam 

retirados de acordo com a passagem das luas: 

 

Imagem 50. A antropofagia novamente (THEVET, 1558, p. 75). 

 

“Os prisioneiros rendidos em seu território, um ou dois, não mais do que isto, 

serão muito bem tratados, durante quatro ou cinco dias, depois fornecerão a eles uma 
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mulher, porventura a filha daquele que o prendeu para administrar inteiramente suas 

necessidades na cama ou outras, enquanto são tratados com as melhores carnes que 

podem achar, procurando engordá-los como um frango capão até o momento de mata-

los. Nesse pouco tempo aqui facilmente registrado, por um colar feito de fio de algodão, 

no qual eles enfileiram algumas frutas redondas ou ossos de peixes ou animais, feitas 

como rosários, que eles penduram no pescoço de seus prisioneiros. E eles terão vontade 

de os guardar por quatro ou cinco luas, iguais são os números de rosários que eles 

prenderão e os tirarão à medida que as luas acabam, continuando até o último e quando 

não tiver mais rosários, eles os matam.” (THEVET, 1558, p.75). 

 

 É chegado então o dia da morte. No trecho a seguir, veremos como os indígenas 

Tupinambás matavam seus cativos, segundo Thevet. Primeiramente, havia uma grande 

festa, onde os guerreiros e toda tribo comemoravam o dia da execução cantando contra 

seus inimigos, logo após eles atavam o prisioneiro com bastões e começavam a execução. 

 

Imagem 51. Os Margageas e a antropofagia (THEVET, 1558, p. 75). 

 

“No dia do massacre ele será deitado na cama bem preso a ferros (cujos cristãos 

os ensinaram a usar) cantando durante todo o dia e a noite tais canções: ‘os Margageas 

nossos amigos são boa gente, forte e poderosos em guerra, eles prenderam e comeram 

muitos de nossos inimigos, eles também me comerão algum dia quando lhes convir, mas 

ao menos eu matei e comi os pais e amigos daqueles que me tinham prisioneiro’; com 

diversas falas parecidas” (THEVET, 1558, p.75). 

 

 O autor, em um colóquio com os prisioneiros pergunta se eles não se preocupavam 

em serem executados, a resposta que seus amigos os vingariam, o que pode nos 

demonstrar que, para os nativos, a morte era vista como um ato virtuoso e não como 

derrota. 
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Imagem 52. Thevet e os prisioneiros (THEVET, 1558, p. 76). 

 

“Eu, uma outra vez (por prazer) partilhei com os tais prisioneiros, homens belos 

e poderosos, perguntando se eles não se preocupavam em serem massacrados assim de 

um dia para o outro, no que eles me responderam rindo e zombando ‘nossos amigos – 

diziam eles- nos vingarão’ e muitas outras coisas mostrando uma audácia e segurança 

grande” (THEVET, 1558, p. 76). 

 Thevet nos explica que o dia do massacre era comemorado com grande festa 

conforme vemos no trecho abaixo. Nessa festa era servida uma bebida à base de milho e 

algumas raízes, chamada Cahouïn, além disso os participantes se adornavam ricamente 

para a comemoração: 

 

 

Imagem 53. O cauim e a grande festa (THEVET, 1558, p. 76). 

 

“Ora, retornemos ao massacre. O senhor do prisioneiro, como havíamos dito, 

chamará todos os seus amigos no dia, para comer sua parte do espólio juntamente com 

o Cahouïn, que é uma bebida feita de milho com algumas raízes. Nesse dia solene todos 

aqueles que assistirem se adornarão com belas plumas de diversas cores e pintarão todo 

o corpo.” (THEVET, 1558, p. 76). 

  

Após a morte do prisioneiro, os indígenas faziam pequenos rituais com o sangue 

do falecido, dando-o às crianças: 
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Imagem 54. O uso do sangue dos prisioneiros (THEVET, 1558, p. 76). 

 

“O prisioneiro morto, sua mulher, que havia sido dada a ele, terá um pequeno 

luto. Incontinente o corpo sendo posto em pedaços, eles pegam o sangue e lavam os 

meninos com ele, para os deixar mais audaciosos, com eles dizem, os ensinando que 

quando eles tiverem sua idade, eles façam o mesmo a seus inimigos” (THEVET, 1558, 

p. 76). 

 Thevet compara então, a crueldade dos ritos antropofágicos indígenas apenas ao 

povo romano que recorreu ao canibalismo em tempos de fome e menciona o povo da 

Cítia, também antropófago. Em sua retórica, Thevet apresenta a guerra como uma caçada 

e o trato ritualístico com o prisioneiro era equivalente ao de um animal caçado. Dessa 

forma, ele traça novamente um paralelo entre os povos da antiguidade e do novo mundo, 

legitimando sua narrativa. Para ele, não havia nada mais bárbaro do que comer outro 

homem, mesmo que para os indígenas fosse indigno e covarde o ato dos europeus de 

perdoarem seus inimigos e os libertarem ao invés de terem motivo para outra guerra. 

Nesse aspecto, como humanista, sua retórica se volta para os prisioneiros executados 

 

 

Imagem 55. Antropofagia e a antiga Roma (THEVET, 1558, p. 77). 

 

“Não se acha pela história uma nação, mesmo bárbara, que tenha usado de uma 

crueldade tão excessiva, senão o que Josefo escreveu, quando os romanos chegaram em 

Jerusalém. A fome, após os soldados terem comido tudo, obrigou as mães a matar seus 

filhos e os comerem. E os antropófagos, como os são povos da Cítia vivem de carne 

humana como estes aqui.” (THEVET, 1558, p. 77). 
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Imagem 56. Uma visão humanística dos prisioneiros (THEVET, 1558, p. 77-78). 

 

“Para qual fato, querendo remontar a crueldade da coisa, me indigno disso, me 

refutaram muito bem, dizendo que era grande vergonha para nós perdoar nossos 

inimigos, quando os capturamos em guerra e que é muito melhor fazê-los morrer, a fim 

de que haja ocasião de travarem outra guerra. Aqui está a descrição de como se governa 

esse povo brutal.” (THEVET, 1558, p.77-78). 

 

6.4 Análise do capítulo 41 

 

 Nesse capítulo, Thevet dissertará um pouco mais sobre a característica vista por 

ele como vingativa dos selvagens. Na opinião do autor, essa vingança era sem motivos, 

porque os povos não tinham leis e não obedeciam às regras religiosas como podemos ver 

no trecho abaixo: 

 

Imagem 57. Os indígenas Tupinambás e a vingança (THEVET, 1558, p. 78). 

 

“Pedir então vingança e odiar seu próximo, o que repugna totalmente a lei. Ora 

isso não é estranho nesse povo, o qual já dissemos aqui viver sem fé e sem lei, tanto assim 

que toda sua guerra só procede de uma louca opinião de vingança, sem causa nem 

razão” (THEVET, 1558, p. 78). 
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 Também chama atenção do cosmógrafo, que qualquer sentimento de ofensa por 

parte dos indígenas era motivação suficiente para começar uma batalha, característica que 

era transmitida através das gerações. Por exemplo, ele relata ser comum ver crianças 

manejando o arco e a flecha, aprendendo a guerrear desde pequenos. 

 

 

Imagem 58. A educação indígena (THEVET, 1558, p. 78). 

 

“E quando eles se sentem ofendidos o mais ligeiramente que seja, não pense 

jamais em se reconciliar. Tal opinião se observa de pai para filho. Você os verá mostrar 

aos seus filhos de três ou quatro anos a manipular o arco e a flecha e os exortar à 

ousadia, a vingar-se de seus inimigos, a não perdoar a ninguém, a morrer mais cedo.” 

(THEVET, 1558, p. 78). 

 

Como dito no capítulo anterior, nosso narrador retoma o fato de que os indígenas 

zombavam do perdão dado aos inimigos por parte dos europeus, pois para eles era uma 

característica deplorável para um guerreiro. 

 

 

Imagem 59. A educação militar (THEVET, 1558, p. 78). 

 

“E por isso eles sabem zombar e retomar amargamente a nós que livramos nossos 

inimigos que estão em nosso poder por dinheiro ou outra coisa, estimando isso ser 

indigno de um guerreiro. Quanto a nós, eles dizem, não faremos jamais isso.” (THEVET, 

1558, p. 78). 
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Ao fim do capítulo, Thevet descreve um aspecto que poderíamos chamar de 

virtuoso dos indígenas em meio aos atos de guerra, eles eram fiéis uns aos outros e usavam 

isso para roubar os viajantes, pois também eram habilidosos na arte de furtar, apesar de 

andarem sempre nus, sendo furtivos nos combates. 

 

 

Imagem 60. Habilidades furtivas na guerra (THEVET, 1558, p. 79). 

 

“De resto, são tão fiéis uns aos outros, mas pelo olhar dos cristãos os mais 

afetados e sutis ladrões, ainda que estejam nus, o que é possível e estimam isso uma 

grande virtude, de poder nos roubar alguma coisa. O que eu falo é por experiência 

própria.” (THEVET, 1558, p. 79). 

 

Pudemos ver, no decorrer dos capítulos, que os indígenas Tupinambás eram muito 

orgulhosos de suas guerras e as tinham como grande importância, porém essas guerras 

não eram – ao contrário das batalhas do Velho Mundo – para expansão territorial ou 

defesa de seu povo e sim motivadas por “vinganças pessoais” e equilíbrio de poder entre 

as comunidades tribais, segundo Thevet, o que perdura por gerações. 
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Capítulo 7 - Rituais solenes 

 

 No último capítulo de análise da obra, adentraremos na descrição de dois rituais 

elencados por Thevet como importantes para descrição na obra. São eles o casamento, 

que não era realizado como nos ritos cristãos europeus, e os funerais que, segundo o autor, 

eram similares aos realizados no Velho Mundo. 

 

7.1 Análise do capítulo 42 

 

No presente capítulo, veremos a descrição dos casamentos indígenas. Diferente 

do que ocorria no mundo cristão europeu, os indígenas não realizavam cerimônias de 

casamento, apenas o pai dava sua filha para viver com um outro indígena. 

 Já no início do capítulo, Thevet nos conta que havia casamentos avunculares – 

entre tios e sobrinhas – e também entre primos e isso não era visto com reprovação pelos 

pais, mas como algo normal e natural. A poligamia também era um atributo caro aos 

autóctones. 

 

 

Imagem 61. O casamento Tupinambá (THEVET, 1558, p. 79). 

 

“E por isso só pode-se pensar que nossos americanos sejam mais discretos em 

seus casamentos do que em outras coisas. Eles se casam uns com os outros, sem nenhuma 

cerimônia. O primo tomará a prima e o tio a sobrinha sem diferença nem repreensão, 

mas não o irmão a irmã. Um homem quanto mais for estimado grande por suas proezas 

e valentias em guerra, mais lhe será permitido ter mulheres para servi-lo e aos outros 

menos” (THEVET, 1558, p.79). 

 É notável para o viajante que a virgindade não era predicativa para o casamento, 

o costume era de oferecer uma indígena aos visitantes e deixá-la a disposição pelo tempo 

que fosse preciso. Mesmo após a mulher ter servido a outros homens, ela poderia se casar 
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sem haver algum problema para a família, diferente do costume do mundo cristão em que 

Thevet estava inserido e para o qual ele escrevia. 

 

 

Imagem 62. A relação entre mulheres e homens (THEVET, 1558, p. 80). 

 

“Eles vos darão uma filha para vos servir o tempo que você ficar, ou quando você 

quiser e você estará livre para devolvê-la quando vos parecer bom, e as usam assim 

normalmente. No momento em que você estiver aqui eles vos interrogarão em sua língua 

“venha, o que você me dará e eu te darei minha bela filha, ela te servirá para cozinhar e 

outras necessidades?” (THEVET, 1558, p. 80). 

 

Porém, após o casamento, não poderia haver traição da mulher para seu marido, 

se ela fosse pega poderia ser morta pelo marido e isso serviria como motivação para 

guerrear contra o homem com o qual a esposa traiu, conforme nos mostra o trecho a 

seguir: 

 

 

Imagem 63. A mulher Tuínambá casada (THEVET, 1558, p. 80). 

 

“É verdade que depois que uma mulher se casa, ela não deve se insinuar para 

outros porque se for pega em adultério seu marido não hesitará em matá-la pois eles têm 

isso como grande honra. E quanto ao homem, o marido não fará nada estimando que se 
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ele o tocar ele terá a inimizade de todos os amigos do outro e originarão uma perpétua 

guerra e disputa.” (THEVET, 1558, p. 80). 

 

 Chama também atenção do cosmógrafo que os maridos não acompanhem suas 

esposas durante o dia, apenas à noite assim como uma tribo trácia e outros povos antigos 

agiam, para o autor essa atitude era mal vista no mundo cristão. 

 

 

Imagem 64. Tupinambás e povos da Trácia (THEVET, 1558, p. 80). 

 

“E mais eles não acompanham jamais suas mulheres de manhã, mas à noite 

somente, nem em praça pública assim como muitos estimam desse lado, como os Cris 

povo da Trácia e outros bárbaros em algumas ilhas do mar de Magalhães, algo altamente 

detestável e indigno dos cristãos ao qual podem servir de exemplo nesse endereço de 

pobres brutais.” (THEVET, 1558, p.80). 

 

 Conforme dito anteriormente, Thevet considerava a falta de importância com a 

virgindade como algo ruim. Para ele, essa característica de entregar as filhas para o 

primeiro homem que aportasse era maléfica. 

 

 

Imagem 65. Indígenas Tupinambás e costumes cristãos (THEVET, 1558, p. 80). 
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“Mas há uma outra coisa que estraga tudo, antes de casar suas filhas os pais as dão ao 

primeiro que chega por qualquer coisa pequena, principalmente aos cristãos indo para 

além, se eles querem as usar como nós já dissemos” (THEVET, 1558, p. 80). 

 

 Para demonstrar que a forma de relacionamento dos selvagens não era algo novo, 

o frei recorre a Sêneca e encontra relatos de povos que enviavam suas filhas à beira-mar 

para se deitarem com o primeiro viajante e dessa forma arranjarem um casamento. 

 

 

Imagem 66. Sêneca e os indígenas Tupinambás (THEVET, 1558, p. 80). 

 

“A esse propósito de nossos selvagens nós achamos pelas histórias alguns povos 

que se aproximavam e tal maneira de fazer seus casamentos. Sêneca em um dos epítetos 

e Estrabo em sua Cosmografia escrevem que os Lídios e Armênios tinham como costume 

enviar suas filhas aos rios do mar para se prostrar a todos os visitantes e conseguirem 

seus casamentos.” (THEVET, 1558, p.80). 

  

Em vias de concluir o capítulo, nosso cosmógrafo relata que quando a mulher se 

casava virgem, o esposo comportava-se com ciúme e a vigiava de perto.  Porém era direito 

da mulher se separa se fosse maltratada, conforme acontecia também com os egípcios. 

 

Imagem 67. Ainda sobre o casamento (THEVET, 1558, p. 81). 

 

“Conclusão, nossos selvagens as usam da maneira que falamos, tanto que basta 

apenas uma filha se casar tendo sua virgindade, mas estando casadas elas não ousarão 
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errar, pois os maridos as olharão de perto como tomados de ciúmes. É verdade que ela 

pode deixar seu marido quando é maltratada, o que acontece muito. Como nós lemos dos 

egípcios que faziam o mesmo antes de terem algumas leis.” (THEVET, 1558, p. 81). 

 

 Finalmente, o autor nos conta que para os indígenas, a descendência do pai era a 

que importava e tornava o filho legítimo. 

 

 

Imagem 68. Sobre a descendência Tupinambá (THEVET, 1558, p. 81). 

 

“Todas as crianças que provêm do casamento com essas mulheres, são reputados 

legítimos, dizendo que o principal autor da geração é o pai e não a mãe.” (THEVET, 

1558, p. 81). 

 

7.2 Análise do capítulo 43 

 

 No último capítulo analisado, veremos como os autóctones lidavam com a morte 

e faziam seus rituais fúnebres. Nosso cosmógrafo narra que os indígenas, apesar de 

bárbaros, davam grande importância aos funerais, enterrando os defuntos em locais 

especiais. Para o narrador, esse fato era louvável, pois outros povos pagãos antigos não 

se preocupavam em enterrar os mortos, deixando-os como alimento para os animais. Os 

trechos abaixo nos revelam um pouco a maneira com a qual os selvagens se importavam: 
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Imagem 69. Cultos fúnebres (THEVET, 1558, p. 81). 

 

“Ainda que sejam brutos, eles têm o costume de enterrar os corpos depois que a 

alma se separa, no local onde o defunto em vida tinha maior satisfação, estimando, como 

eles dizem, não poderem colocá-lo Em local mais nobre do que na terra onde produziram 

frutas e outros riquezas necessárias ao uso do homem. Existem povos antigos mais 

impertinentes do que esses selvagens não se preocupando com o que acontecerá com 

seus corpos, sendo eles expostos aos cachorros ou aos pássaros, como Diógenes, o qual 

depois da morte ordenou que seu corpo fosse entregue aos pássaros e outros animais 

para comê-lo dizendo que após sua morte seu corpo não sentiria mais dores e que eles 

gostaria mais que seu corpo servisse de comida do que apodrecesse” (THEVET, 1558, 

p. 81). 

 

 

Imagem 70. Razão e natureza (THEVET, 1558, p. 82). 

 

“Por este podemos reconhecer que nossos selvagens não são mesmo tão privados 

de honestidade e que há algo de bom, considerando ainda que sem fé e sem lei eles tem 

esse conselho, a saber tanto que a natureza os ensina”. (THEVET, 1558, p.82). 
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 Thevet discorrerá também sobre o luto indígena. Ele nos diz que os familiares do 

falecido guardavam luto durante alguns meses, choravam a morte imitando muitas vezes 

grunhidos como de animais e se recolhendo em silêncio: 

 

 

Imagem 71. Os ritos fúnebres (THEVET, 1558, p. 82). 

 

“Então entre esses selvagens, se algum pai de família morre, suas mulheres, seus 

parentes próximos e amigos portarão um grande luto, não pelo espaço de três ou quatro 

dias, mas de quatro ou cinco meses. E o maior luto será aos quatro ou cinco primeiros 

dias. Você os escutará fazendo barulhos como de cachorros ou gatos, você verá tanto 

homens quanto mulheres deitarem-se sobre suas camas pensativos, os outros sentados 

sobre a terra se abraçando...” (THEVET, 1558, p. 82). 

 

Ao fim do luto, havia uma grande celebração para lembrar o falecido e incitar o 

espírito de guerra aos mais novos, dessa forma havia a manutenção dos feitos do morto e 

perpetuação do espírito guerreiro entre as novas gerações conforme é descrito nos trechos 

abaixo: 

 

 

Imagem 72. O culto aos mortos (THEVET, 1558, p. 83). 

 

“Os filhos do falecido no fim de um mês convidarão seus amigos para fazer festa 

e solenidades em sua honra. E ali se juntarão pintados de diversas cores com plumas e 
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outros equipamentos a seu modo fazendo mil passatempos e cerimônias” (THEVET, 

1558, p. 83). 

 

 

Imagem 73. Sociabilização (THEVET, 1558, p. 83). 

 

“Os outros, como os mais velhos, não param de comer e beber o dia inteiro, são 

servidos pelas mulheres e parentes do defunto. O que eles fazem, como eu fui informado 

é a fim de elevar o coração dos jovens e crianças, os emocionar e animar para a guerra 

fazê-los ter ódio contra os inimigos. Os romanos tinham quase a mesma maneira de 

fazer” (THEVET, 1558, p. 83). 

  

Pudemos observar nos dois últimos capítulos analisados que para os indígenas era 

mais importante a cerimônia de sepultamento do que a de casamento, o que nos leva a 

crer que a memória dos antepassados tinha relevância para a manutenção da vida dos 

povos que aqui viviam. 
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Capítulo 8 - o uso e registro da língua francesa nas Américas e no globo foi um 

projeto de francofonia quinhentista? 

 

 Primeiramente, antes de respondermos essa pergunta baseados nos capítulos 

anteriores, precisamos compreender o que é francofonia e como se dá um projeto de 

expansão linguística. 

 O termo francofonia aparece pela primeira vez na obra France, Álgérie et colonies 

do geógrafo francês Onésime Réclus (1880) com o objetivo de projetar como seria a 

expansão da língua francesa no mundo naquele século. Para entender o que é francofonia 

recorreremos à definição oficial cunhada pela Organização Internacional da Francofonia 

(OIF): 

Compreendemos atualmente como francofonia (com inicial minúscula) 

o conjunto de povos ou de grupo de locutores que utilizam parcialmente 

ou inteiramente a língua francesa em sua vida quotidiana ou em sua 

comunicação. O termo Francofonia (com inicial maiúscula) designa 

mais o conjunto de governos, países ou instâncias oficiais que têm em 

comum o uso do francês em seus trabalhos ou relações. Então, falamos 

de duas realidades diferentes quando escrevemos francofonia (povos ou 

locutores) ou Francofonia (governos ou países).14  

  

Em nosso trabalho utilizaremos o termo francofonia, com f minúsculo. 

 Se olharmos novamente para os primeiros capítulos da dissertação, veremos que 

já no século XVI, a França contava com leis que obrigavam o uso da língua francesa na 

corte, essa fora a primeira tentativa de aumentar o número de francófonos no território 

francês.  

A Ordem de Villers-Côtterets serviu como pontapé inicial para a expansão 

linguística francesa dentro e fora dos territórios dominados pelos Vallois. Não por acaso, 

o cosmógrafo oficial do rei escrevera sua obra em língua francesa, especificamente a 

língua d’oïl, ao invés do latim que seria a língua de reconhecimento intelectual vigente 

naquele momento histórico. 

Ignoramos ainda hoje se a “língua materna françoys designava a língua materna 

do rei ou aquela da população da Île-de-France ou ainda aquele de todos os 

franceses. Como na época o patois era onipresente, ninguém compreendeu que 

a ordem real considerava que o “françoys” era a língua materna de todos os 

franceses, mas essa palavra podia compreender na época todos os falantes de oïl. 

Em outras palavras o champagne, o picardo, o artois, etc podiam ser 

considerados como “françoys”. De maneira geral, os historiadores creem que a 

 
14 On entend aujourd'hui par francophonie (avec une minuscule initiale) l'ensemble des PEUPLES ou des 

groupes de locuteurs qui utilisent partiellement ou entièrement la langue française dans leur vie quotidienne 

ou leurs communications. Le terme Francophonie (avec une capitale initiale) désigne plutôt l'ensemble des 

GOUVERNEMENTS, pays ou instances officielles qui ont en commun l'usage du français dans leurs 

travaux ou leurs échanges. Donc, on parle de deux réalités différentes selon qu'on écrit 

francophonie (peuples ou locuteurs) ou Francophonie (gouvernements ou pays). [Texto original] 
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lei de 1539 não era dirigida contra os falantes locais, mas somente contra o latim 

da Igreja usado pelas “pessoas do direito” ou da justiça. 15 (LECLERC, 2019) 

 Por falar em expansão linguística, ela foi uma das formas utilizadas no processo 

de colonização do Novo Mundo, no entanto, além da já esperada aquisição da língua do 

colonizador pelo colonizado, houve também a inesperada aquisição da língua do 

colonizado pelo colonizador. Temos, por exemplo, no português brasileiro um sem-

número de palavras de origem indígena, também africanas, nos distanciando de certa 

forma do português lusitano. 

 Na tentativa de colonização francesa no Rio de Janeiro, a utilização da língua 

francesa e o recurso aos truchements (intérpretes franceses que falavam tupi) deixou 

como herança na obra estudada um vasto vocabulário botânico em língua tupi, que 

representava e descrevia as terras desconhecidas para os franceses com suas cores e 

texturas através da escrita cosmográfica de Thevet.  

Dessa forma, além de escrever o Novo Mundo em francês, o contato linguístico 

entre os dois povos expandiu também o léxico da corte e conferiu aos Vallois o prestígio 

para afirmar-se na era das Grandes Navegações, em Calvet (2002) podemos compreender 

como esse contato é importante: “O contato das línguas produz situações nas quais a 

passagem de uma língua a outra reveste uma significação social”. No caso da França, 

dominar o vocabulário do Novo Mundo significava estar entre as maiores potências da 

Renascença. 

 Ao relembrarmos que a expedição francesa à Guanabara fora um projeto de 

colonização, recorremos ao conceito de colonização linguística, onde através da língua o 

colonizador tenta dominar o meio-ambiente em que está inserido,  

 

Os colonizadores e administradores falam e escrevem sobre as línguas 

desde os primeiros momentos do contato. Esse conjunto de dizeres 

sobre as outras línguas, vai instituindo um lugar para elas. É um lugar 

organizado a partir de um domínio de saber lingüístico, alimentado por 

um imaginário já pré-constituído, ao mesmo tempo em que passa a 

 
15 Nous ignorons encore aujourd'hui si le «langage maternel francoys» désignait la 
langue maternelle du roi ou celle de la population de l'Île-de-France ou encore celle de 
tous les Français. Comme à l'époque les patois étaient omniprésents, personne ne 
comprit que l'ordonnance royale considérait que le «francoys» était la langue 
maternelle de tous les Français, mais ce mot pouvait comprendre à l'époque tous les 
parlers d'oïl. Autrement dit, le champenois, le picard, l'artois, etc., pouvaient être 
considérés comme du «francoys». De façon générale, les historiens croient que 
l'ordonnance de 1539 n'était pas dirigée contre les parlers locaux, mais seulement 
contre le latin de l'Église utilisé par les «gens de droit» ou de justice [TEXTO ORIGINAL] 
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fomentar o saber sobre as línguas e a circulação de outros sentidos não 

previstos. (MARIANI, s.a). 

 

 No caso da narrativa construída por André Thevet, havia previamente seu 

conhecimento religioso e cosmográfico, saberes precedentes que sombrearam e, muitas 

vezes, jogaram luz sobre sua escrita da Guanabara. 

 Nos debrucemos um pouco sobre a Ordem de Villers-Côtterets para compreender 

em que implicou essa lei para a vida no reino da França e, posteriormente, em terras por 

ela dominadas. 

 Por definição, “uma ordem é um documento legislativo de alcance geral, 

promulgada pelo rei.” (GIRY-DELOISON, s.a)16. Apesar dessa ordem em específico 

versar sobre a expedição de textos jurídicos, ela teve impacto também em várias outras 

áreas científicas que paulatinamente aderiram à lei e conferiram à França o pioneirismo 

na unificação da língua de Estado. 

 Somando todos os fatos apresentados até o momento, podemos dizer que, mesmo 

indiretamente, escrever o Novo Mundo em língua francesa fora um projeto de francofonia 

quinhentista, levando em consideração os esforços da França para expandir seu território 

em todos os aspectos, inclusive linguísticos. Porém o projeto da França Antártica 

fracassou, restando ainda o projeto da França Equinocial, no nordeste brasileiro, também 

o projeto de dominação do Canadá, tendo este último dado certo. 

 

  

 
16 Une ordonnance est un donc un texte législatif, de portée générale, émanant du roi. [TEXTO ORIGINAL] 
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Capítulo 9 – Análise das primeiras orações em Tupi encontradas na Cosmografia 

Universal 

 

 André Thevet, em sua Cosmografia Universal, escreve a versão Tupi das três 

principais orações católicas. O Pai-Nosso, a Ave-Maria e o Credo. Esses textos revelam 

o pioneirismo francês na tradução de orações nas terras do Brasil, conforme afirma Barros 

(2002): “Thevet publicou textos em tupi, antes mesmo da gramática de Anchieta (1595), 

primeira obra que os jesuítas imprimiram sobre o tupi. Apenas em 1618, foi publicado o 

catecismo tupi do jesuíta Antônio Araújo”. 

 De acordo com Altman (2011), a ordem dos franciscanos – do qual Thevet fazia 

parte – viera para as Américas com duas funções: catequisar e ensinar os gentios 

ameríndios a arte das letras: 

Ao longo de quatro séculos, franciscanos, dominicanos, 

agostinianos e, principalmente, jesuítas participaram da 

empresa colonial americana com o objetivo de exercer a 

dupla função do trabalho missionário: catequese e ensino da 

leitura e escrita. 
 

 Porém a missão do frei franciscano Thevet não era evangelizadora, mas somente 

cosmográfica, isto é, ele viera apenas com a intenção de escrever a vida na França 

Antártica. Foi o protestante Léry quem veio com a missão evangelizadora da corte.  

 

Nessas duas obras de Thevet (Cosmographie e Insulaire), há uma 

defesa de Villegaignon e uma crítica a Lery e incluem um debate 

de caráter religioso que não esteve presente na primeira obra. As 

orações em tupi surgem nas obras de Thevet escritas durante a 

polêmica entre ele e Jean de Lery. (BARROS, 2002). 

 

 Protestantes e católicos tinham maneiras diferentes de usar a linguagem para 

conversão dos pagãos, “através da tradução da bíblia e do auxílio de intérpretes — 

estratégia preferida pelos protestantes — ou através da aprendizagem e utilização da 

língua nativa — estratégia preferida do missionário católico.” (ALTMAN, 2011). 

Aparentemente, apesar de não ter como objetivo a catequese, Thevet procurou ao menos 

demonstrar que conhecia um pouco a língua local. 

Jean de Léry acusa Thevet de plágio e mentira ao escrever a obra Singularidades. 

Para ele, o frei havia inventado muitas informações, também copiado trechos de outras 

obras. Essa querela, no entanto, pode ser justificada pelo momento histórico em que os 

dois autores viviam, das guerras de religião. 
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 Thevet assume a autoria das traduções dessas orações, conforme afirma no trecho 

abaixo: 

Há alguns nomes próprios, os quais eu não posso traduzir em sua 

língua, especialmente porque nunca foram conhecidos deles, não 

mais que eles têm de nossa história sagrada. De resto, se eu 

tivesse ficado mais tempo nesse país, eu teria me encarregado de 

ganhar as almas desgarradas desse pobre povo, mais do que de 

estudar e remexer na terra para procurar as riquezas que a 

natureza esconde. (THEVET, 1558, p. 925)17 

 

Não há, no entanto, indícios de que Thevet conhecesse a língua Tupi a ponto de 

conseguir traduzir as orações por ele mesmo. Levanta-se, portanto, a hipótese de que essas 

orações foram trazidas pelos truchements no momento da volta à França, após o fracasso 

da França Antártica, ou também que ele tenha recorrido aos conhecimentos dos jesuítas 

da época. 

O autor nos conta que o motivo de ter escrito as orações fora um chefe da tribo 

local que gostava de ver as missas dos franceses. Os índios se prostravam e imitavam os 

gestos dos fiéis católicos e tentavam compreender o que estava sendo dito, por isso houve 

a necessidade de traduzir as orações principais para a língua nativa:  

“Ele tinha tão grande prazer em nos olhar enquanto fazíamos nossas orações que 

ele nos via fazer, e estava tão curioso para saber o que nós dizíamos que ele me pediu 

para aprender algumas de nossas orações.” (THEVET, 1558, p. 924)18 

Abaixo as orações escritas na Cosmografia de A. Thevet: 

Pai Nosso 

 

Imagem 74. Pai nosso Tupinambá. 

 
17 Il y a quelques noms propres, lequels je n’ai peu traduire en leur langue, d’autant qu’ils n’eurent jamais 

cognoissance d’iceux, non plus qu’ils ont de noz Histoires sacrees. Au reste, si j’eusse demeuré plus long 

temps en ce païs là, j’eusse tasché à gaigner les ames esgarees de ce pauvre peuple, plustost que de 

m’estudier è fouiller en terrer, pour y cercher les richesses que nature y cachees. [TEXTO ORIGINAL] 
18 « Il prenoit si grand plaisir a nous regarder, pendant que nous faisions noz prieres, qu’il nous voyoit faire  : 

& estoit si curieux de sçavoir ce que noys disions qu’il mi pria luy apprendre quelques vnes de noz 

oraisons. » [TEXTO ORIGINAL] 
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Ave Maria 

 

Imagem 75. Ave Maria Tupinambá. 

 

Credo 

 

 

Imagem 76. Credo Tupinambá. 
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Capítulo 10. Glossário de termos indígenas de Thevet 

 

 André Thevet, em seu trabalho, descreve com riqueza a fauna e a flora fluminense, 

também as crenças dos habitantes locais, para tal ele recorre à língua tupi falada pelos 

ameríndios da região. 

 Diferentemente de Jean de Léry, não há diálogos inteiros em tupi nas obras de 

Thevet, apenas a citação de algumas palavras que não poderiam ser traduzidas, visto que 

designavam animais e plantas desconhecidos pelos franceses. No entanto esse 

vocabulário trazido pelo autor significava que a França também estava no curso das 

grandes potências da época explorando o Novo Mundo. 

 Abaixo estão listadas algumas palavras encontradas no texto. Excetuando as 

definições com referências externas, todas as outras definições foram encontradas na 

obra. 

 

Agnan – espécie de demônio (cap. 35) 

Auaí – planta cuja flor é venenosa (cap. 36) 

Cahouïn – bebida à base de milho e algumas raízes (cap.40) 

Cahouinages – festas com banquetes (cap. 29) 

Charaïbe – espécie de profeta, semideus (cap. 28) 

Cherepicouare – imortal (cap. 37) 

Hairi - árvore cuja madeira era utilizada para confecção de instrumentos de guerra. 

Palmeira” (MIRANDA, 1942) (cap. 38) 

Hetiche – raiz da qual os ameríndios se alimentavam (cap. 28) 

Hoyriri – fruta nativa da região da Guanabara (cap. 33) 

Houioulsira – espírito pressentido pelos indígenas (cap. 36) 

Jacaré-açu – espécie de Jacaré exclusiva da América do Sul (cap. 33) 

Jenipapo – Fruto de casca mole, polpa adocicada e sementes escuras, usado na culinária 

e para a extração de tinta com a qual os indígenas se pintam (cap. 32) 

Mahires – profeta detestado pelos ameríndios (cap. 28) 

Marabissere – como você se chama? (cap. 30) 

Margageas – povos habitantes da atual Ilha do Governador, de acordo com F. 

Lestringant (2004) (cap. 40) 

Pacona – banana, de acordo com o Museu Virtual da Lusofonia (cap. 33) 
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Pajé – sacerdote indígena (cap. 35) 

Petun – erva utilizada pelos indígenas (cap. 32) 

Pindahousou – chefe de uma tribo local que se converteu ao catolicismo (cap. 37) 

Tupã – divindade indígena (cap.37) 

Usub – espécie de cola retirada das árvores (cap. 32) 
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CONCLUSÃO 

 

 Ao analisarmos toda a trajetória de André Thevet, contextualizado em um mundo 

de grandes descobertas, podemos pensar que sua obra servira somente para o século XVI. 

No entanto, durante nossa dissertação pudemos compreender que a cosmografia do frei 

teve impacto não somente naquele tempo, mas também no nosso.  O Brasil ainda é palco 

de grande interesse e investimento francês, um país com grande influência francesa em 

seu território.  

 As Singularidades de Thevet descrevem, além da fauna, flora e dos costumes 

ameríndios, a ambição da corte francesa por um pedaço de terra no Novo Mundo. 

Escrever sobre a América era estar inserido socialmente entre as maiores potências 

europeias do século XVI.  

 Além de Thevet, também tivemos outros cosmógrafos franceses que escreveram 

e estiveram na Guanabara, como Jean de Léry que publicou sua obra refutando as 

Singularidades de Thevet. 

 Se voltarmos nosso olhar para a contemporaneidade, veremos ecos da empreitada 

francesa ao nosso redor, como por exemplo o recente projeto “A França no Brasil” 

lançado em 2009 pela Biblioteca Nacional com o objetivo de reunir documentos que 

representam historicamente a relação entre os dois países desde o século XVI. As 

Singularidades e a Cosmografia Universal estão inseridas nesse acervo virtual.  

 O projeto de expansão linguística francesa iniciado por Francisco I no século XVI, 

endossado pela Ordem de Villers-Cotterêts e por Guillaume Budé no mesmo período, 

encontrou no Brasil terreno fértil para sua realização. Mesmo que a França Antártica 

tenha fracassado como colônia, ela dá frutos até hoje revelando o êxito literário e 

intelectual que deu à França até hoje a fama de um país culturalmente desenvolvido e 

modelo para outras nações. 

  

http://www.pf-fleurenceau.fr/IMG/pdf/ordonnance_de_villers-cotterets.pdf
http://www.pf-fleurenceau.fr/IMG/pdf/ordonnance_de_villers-cotterets.pdf


 

90 

 

Bibliografia 

 

__________ « Coopération culturelle, scientifique et technique ». 2020. Disponível em : 

https://br.ambafrance.org/La-France-et-le-Bresil 

__________ « Le Collège de France. Quelques données sur son histoire et son caractère 

propre », L’annuaire du Collège de France [En ligne], mis en ligne le 22 novembre 2013, 

consulté le 27 octobre 2018. URL : http://journals.openedition.org/annuaire-cdf/126 

_________ “Pacona”. Museu Virtual da Lusofonia, s/a. Disponível em: 

http://www.museuvirtualdalusofonia.com/glossario/pacona/ 

ALBUQUERQUE, Davi Borges. “Ensaios de ecolinguística teórica e aplicada”, 1. ed. 

Brasília. Anderson Nowogrodzki da Silva Editor, 2018. 

ALTMAN, Maria Cristina. “A DESCRIÇÃO DAS LÍNGUAS ‘EXÓTICAS’ E A 

TAREFA DE ESCREVER A HISTÓRIA DA LINGUÍSTICA”.  Revista da ABRALIN, 

v. Eletrônico, n. Especial, p. 209-230. 1ª parte 2011. 

BARROS, Maria Cândida Drummond Mendes. “A origem intelectual das orações em 

tupi de André Thevet e Yves d’Evreux (séculos XVI-XVII): algumas hipóteses. Rev. Est. 

Ling., Belo Horizonte, v.10, n.1, p.139-187, jan./jun. 2002. 

BICALHO, Maria Fernanda B. “A França Antártica, o corso, a conquista e a ‘peçonha 

luterana’”. HISTÓRIA, São Paulo, 27, 2008. 

BIDEAUX Michel. « Frank Lestringant, André Thevet, cosmographe des derniers 

Valois. » In: Bulletin de l'Association d'étude sur l'humanisme, la réforme et la 

renaissance, n°34, 1992. pp. 133-137; URL : https://www.persee.fr/doc/rhren_0181-

6799_1992_num_34_1_1847  

BUDÉ, Eugène de. « Vie de Guillaume Budé : fondateur du Collège de France (1467-

1540) ». França, 1884. 

CALVET, Louis-Jean. « Sociolinguística uma introdução crítica ». São Paulo, Parábola 

editorial, 2002. 

CATTOZZI, Viviane Roberta Wolf. “André Thevet: um cosmógrafo-viajante no Brasil.” 

- - Campinas, SP: [s. n.], 2008. 

 

COUTO, Hildo Honório do. “O QUE VEM A SER ECOLINGUÍSTICA, AFINAL?”. 

Cadernos de Linguagem e Sociedade, 14, Brasília, 2013. 

Código de campo alterado

http://journals.openedition.org/annuaire-cdf/126
http://www.museuvirtualdalusofonia.com/glossario/pacona/
https://www.persee.fr/doc/rhren_0181-6799_1992_num_34_1_1847
https://www.persee.fr/doc/rhren_0181-6799_1992_num_34_1_1847


 

91 

 

DAHER, Andrea. “A conversão dos Tupinambá entre a oralidade e a escrita nos relatos 

franceses dos séculos XVI e XVII”. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 10, n. 

22, 2004. 

FERDINAND, Brunot. « Histoire de la langue française des origines à 1900- Tome II. » 

Librairie Armand Colin. Paris. 1906. 

KOENER, E.F.K “História da Linguística”. Rio de Janeiro, 2014. Disponível em: 

http://llp.bibliopolis.info/confluencia/rc/index.php/rc/article/view/4. 

LECLERC, Jacques. « Le Français au Grand Siècle. » Cefan, 2019. Disponível em: 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/HIST_FR_s6_Grand-Siecle.htm 

LECLERC, Jacques. « Qu’est-ce que la Francophonie » Cefan, 2018 Disponível em : 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/francophonie.htm 

LECLERC, Jacques. « La Renaissance, l’affirmation du Français. » Cefan, 2019. 

Disponível em : 

https://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/HIST_FR_s5_Renaissance.htm  

LEFRANC, Abel. Histoire du Collège de France : depuis ses origines jusqu'à la fin du 

premier Empire, Geneva, 1893. 

LÉRY, Jean de. Histoire d’un Voyage faict en La Terre du Brésil. Paris: le livre de poche, 

1994. 

LESTRINGANT, Frank, Le Huguenot et le Sauvage. L'Amérique et la controverse 

coloniale en France, au temps des guerres de religion. Librairie DROZ S.A , Genève, 

2004. 

MARIANI, Bethânia. “Colonização linguística”. Enciclopédia das Línguas no Brasil, s/a. 

Disponível em: https://www.labeurb.unicamp.br/elb/historia_nocoes/col_ling.htm 

MIRANDA Vicente Chermont. ESTUDOS SÔBRE O NHÊENGATÚ in Anais da 

Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro – vol. 64, IMPRENSA NACIONAL. RJ – 1944 

NETO, Genis Frederico Schmaltz “Meio ambiente espiritual”. Ecolinguística: Revista 

Brasileira de Ecologia e Linguagem, v. 04, n. 02, p. 83-96, 2018. 

OSWARD, Christina. “Entre os Tupinambás: as gestas dos franceses na Guanabara”. Rio 

de Janeiro, 2009. 

RAMINELLI, Ronald. “Escritos, Imagens e Artefatos: ou a Viagem de Thevet à França 

Antártica”. HISTÓRIA, São Paulo, 27, 2008. 

SOBREIRA, Paulo Henrique Azevedo “RELEITURA DO CONCEITO DE 

COSMOGRAFIA: A INTERFACE ENTRE OS ESTUDOS ASTRONÔMICOS E 

GEOGRÁFICOS”, GEOUSP – espaço e tempo, São Paulo, N°32, 2012. 

http://llp.bibliopolis.info/confluencia/rc/index.php/rc/article/view/4
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/HIST_FR_s6_Grand-Siecle.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/francophonie.htm
https://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/HIST_FR_s5_Renaissance.htm
https://www.labeurb.unicamp.br/elb/historia_nocoes/col_ling.htm


 

92 

 

RENAUDET, A. « Autour d’une définition de l’Humanisme » in Bibliothèque 

d’Humanisme et Renaissance – Tome VI. Librairie E. Droz. Paris. 1945 

RIBEIRO, Débora. “Jenipapo”. Dicio – dicionário online de português, 2019. Disponível 

em: https://www.dicio.com.br/jenipapo/ 

SOUZA, Ana Paula Gonçalves. “Leituras da alteridade ameríndia”. Universidade de São 

Paulo. São Paulo, 2016. 

SWIGGERS, Pierre. “A historiografia da linguística: objetos, objetivos, organização”. 

Universidade de Lovaina. s/a. Disponível em:  

 http://llp.bibliopolis.info/confluencia/rc/index.php/rc/article/view/99.   

TAVARES, Luiz Fabiano de Freitas. “Da Guanabara ao Sena: relatos e cartas sobre a 

França Antártica nas guerras de religião”. Niterói, 2009. 

THEVET, Andre « Les singularitez de la France antarctique, autrement nommée 

Amérique, de plusieurs terres et isles découvertes de nostre temps ». Maurice de La Porte, 

Paris, 1558. 

THEVET, Andre. « La cosmographie universelle d'André Thevet ,... illustrée de diverses 

figures des choses plus remarquables veuës par l'auteur... » Tome 1er [-4e]. 1575.  

 

 

https://www.dicio.com.br/jenipapo/
http://llp.bibliopolis.info/confluencia/rc/index.php/rc/article/view/99

