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Resumo do trabalho 

A cartografia quinhentista foi importante para delimitar novos territórios, também para 
expressar a perspectiva do Colonizador referente ao novo mundo, além da 
preocupação de descrever a topografia do território, os cartógrafos ilustravam seus 
mapas com figuras características da terra, ou seja, a fauna, a flora e os nativos. Os 
primeiros habitantes da América foram ilustrados nos mapas coloniais, dentre 
inúmeros documentos, destacamos dois produzidos pelo português Diogo Homem, 
que pertenceu a uma família de cartógrafos importantes às monarquias ibéricas. São 
analisados dois mapas que pertenciam ao chamado ‘Atlas de Diogo Homem’, feitos 
respectivamente em 1558 e 1568. O documento de 1558 é rico em ilustrações, onde 
aparecem cenas de guerra, antropofagia e até um índio com uma flecha apontada 
para o brasão português. Já a produção de 1568 é mais simples na representação, 
porém na parte referente à América Portuguesa, aparece um ameríndio assando 
pedaços humanos e junto a esta cena segue a advertência: "Canibales: 
Antropophagou Terra", explicitando que seria uma terra de canibais e na parte sul do 
continente, os dois nativos seguram armas de fogo. As imagens presentes em ambos 
documentos caracterizavam uma visão etnocêntrica do europeu em relação aos 
indígenas da América. Neste sentido, a pesquisa visa analisar e sistematizar as 
imagens, assim como as informações contidas nestes documentos, fazendo um 
cruzamento de fontes cartográficas, com relatos dos viajantes e cronistas.  Este 
trabalho busca aprofundar-se nas representações imagéticas dos indígenas, refletir 
sobre como eles foram pintados e pensar que a imagem tem um poder simbólico 
importante, dessa forma a reflexão vai além, caminha para uma análise da 
intencionalidade do cartógrafo ao registrar essas imagens nos mapas, pois 
compreendemos que o mapa é um documento parcial, que não possui neutralidade, 
ou seja, o mapa representa uma perspectiva de quem o produz ou para quem foi 
produzido. Nesse caso, os dois documentos do século XVI eram feitos para atender 
interesses mercantis coloniais.   

ABSTRACT 

The sixteenth-century cartography was important to define new territories, also to 
express the Settler's perspective on the new world. Beyond the concern to describe the 
topography of the territory, cartographers illustrated their maps with figures features of 
the earth, in other words, fauna, flora and natives. The first inhabitants of America were 
illustrated in colonial maps. Among numerous documents, we highlight two produced 
by the Portuguese Diogo Homem, who belonged to an important family of 
cartographers to Iberian monarchies. In this case, two maps belonging to the so-called 
'Atlas of Diogo Homem' are analyzed, both made respectively in 1558 and 1568. The 
document from 1558 is rich in illustrations, which shows scenes of war, “antropofagism” 
and even an Indian with an arrow pointing to the Portuguese coat. The production of 
1568 is simpler in representation, but referring to the part of the Luso-America, it shows 
an Amerindian roasting human pieces, and next to this scene follows the warning: 
"Caníbales: Antropophagou Terra", explaining that it would be a land of cannibals. In 
the southern part of the continent, both natives hold firearms. The images present in 
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both documents feature an ethnocentric vision of Europe in relation to America's 
Indians. In this sense, the research aims to analyze and systematize the images, as 
well as the information contained in these documents, making a cross of cartographic 
sources, with reports of travelers and chroniclers. This work aims to deepen the 
imagistic representations of indigenous, reflect on how they were painted and support 
the idea that the image has an important symbolic power. Thus, the reflection goes 
beyond. It aims to analyze the intention of the cartographer in the act of recording 
images on maps. Therefore, we understand that the map is a partial document, far 
from neutrality. Implies that the map is an overview of who produces or to whom it was 
produced. In this case, the two documents of the sixteenth century were made to meet 
colonial mercantile interests. 

Palavras-chave: Cartografia Histórica; Índios do Brasil; Imagem e Imagética; 
Cartografia Portuguesa.  

UMA ANÁLISE SOBRE A REPRESENTAÇÃO DO INDÍGENA EM 
DOIS MAPAS DE DIOGO HOMEM, 1558 E 1568 

Nos séculos XV e XVI, a cartografia era conhecida como a “ciência 
dos príncipes” [...] Assim, é preciso admitir que a representação 
cartográfica e os critérios de composição dos mapas (resultados de um 
processo de acúmulo de conhecimentos) podem variar de acordo com 
as razões que motivaram sua confecção. Os príncipes da época das 
grandes navegações souberam se servir de tal ciência como uma arma 
a seu favor. Entretanto, os mapas constituíam o resultado mais 
importante das expedições marítimas, frutos de grandes investimentos 
realizados pelos monarcas junto a companhias de navegação e a 
empresas comerciais, para os quais contribuíram os navegadores, 
geógrafos, matemáticos, astrônomos, cosmógrafos, artistas e 
decoradores. (MICELI, 2012, p.32).1  

Focando nos mapas quinhentistas, este trabalho analisa dois mapas 

feitos pelo cartógrafo português, Diogo Homem. O primeiro documento faz 

parte do Atlas de Diogo Homem, de 15582 e o outro, intitulado Mundo Novo, de 

15683, com intuito de analisar as representações imagéticas que este 

cartógrafo fez sobre os nativos da América no primeiro século de colonização.  

1 MICELI, Paulo. O desenho do Brasil no Teatro do Mundo. Campinas, SP: Ed. Unicamp, 2012, 
p.32
2 Pertence ao acervo do Brithish Museu London, segundo a obra: CORTESÃO,
Armando, História da Cartografia Portuguesa, 2 vols., Lisboa, Junta de Investigações do
Ultramar, 1969-1970.
3 Pertence  ao acervo da Sächsische Landesbibliothek na Alemanha, segundo a obra:
CORTESÃO, Armando, História da Cartografia Portuguesa, 2 vols., Lisboa, Junta de
Investigações do Ultramar, 1969-1970.
.
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A partir do século XV, os mapas tornaram-se instrumentos importantes 

para as coroas e para os navegadores. Foi o período que se inicia a Expansão 

Marítima, por isso as descobertas e novidades eram colocadas nesses 

documentos para ajudar os viajantes em navegações que desbravaram 

oceanos e mares desconhecidos, chegaram a terras incógnitas e encontraram 

seres diferentes do seu mundo. Daí, os mapas tornaram-se fontes de diversas 

marcações geográficas, mas também descreviam fauna, flora e os habitantes 

das terras recém descobertas. Sabe-se que a Conquista da América feita por 

Cristóvão Colombo e a chegada de Cabral na parte sul da América transformou 

a concepção de mundo e de homem, pois ocorreu um choque inevitável no 

encontro com esse Novo Mundo.  

O olhar do europeu cristão e civilizado sobre os nativos da América 

refletiu-se em documentos de viajantes e cronistas, assim como nos mapas 

produzidos durante o século dezesseis. Esses textos e documentos 

cartográficos estavam imersos na perspectiva do colonizador sobre o 

colonizado, e, a partir desse encontro de povos, surgiram perspectivas que 

foram traduzidas em representações imagéticas nos mapas quinhentistas. 

As ilustrações que compunham os mapas de Diogo Homem, assim 

como de outros cartógrafos, emergiram com base nas questões econômicas, 

religiosas e culturais dos lusitanos. Além de pensar que o processo de 

colonização, foi também um processo de adaptação entre povos, ou seja, 

Portugal como uma grande potência da Europa naquele momento, estava 

diante de um novo mundo e todas as variáveis que este mundo poderia 

oferecer. Uma colônia era um território a ser explorado, porém necessitava, 

antes de tudo, ser estudado e, ao longo da colonização, a cultura e religião 

européia deveriam se infiltrar e ganhar espaço nestas terras. Toda essa 

questão refletiu-se em tais documentos cartográficos, muitas vezes, as 

imagens transmitiam o discurso dominante. 

Para analisar as ilustrações dos indígenas nos mapas de Diogo Homem, 

é preciso pensar o valor que uma imagem representava naquele contexto 

histórico. 

Da mesma maneira que a palavra e o texto, a imagem pode, a seu 
modo, ser o veículo de todos os poderes e de todas as resistências. O 
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pensamento que ela desenvolve oferece uma matéria específica, tão 
densa como o texto, mas que costuma ser irredutível a ele, o que não 
facilita nada a tarefa do historiador obrigado a atribuir palavras ao 
indizível. (GRUZINSKI, 2006, p.15)4 

Dessa forma, percebe-se que a cartografia portuguesa ajudou no 

processo da conquista, não apenas no sentido de demarcações topográficas, 

mas com informes sobre os habitantes da terra através de imagens nos mapas. 

Imagens estas que apresentam os nativos sob óticas distintas, ora aparecem 

índios trabalhando no corte do pau-brasil5, descansando em meio à natureza, 

como se fizessem parte dela; em outros documentos, os indígenas aparecem 

como canibais selvagens em cenas de guerra. Analisar estas representações 

imagéticas levanta algumas indagações: Quem eram os índios nos primeiros 

mapas do Brasil? Qual era o nível de integração entre nativos e europeus? 

Qual é o impacto desse universo novo nas representações cartográficas? Que 

ponto de vista a sociedade européia teve, depois que esses mapas passaram a 

circular pela Europa? Essas questões complexas tiveram início no século 

dezesseis, período ao qual esse artigo se restringe através do estudo de dois 

mapas do cartógrafo lusitano Diogo Homem.   

Na cartografia quinhentista, muitas representações iconográficas são de 

índios6 comendo carne humana junto a pedaços de corpos sendo assados, 

guerreando entre si, como verdadeiros selvagens7, ou ilustram os nativos 

cooperativos, trabalhando na extração do Pau-brasil, sujeitos à dominação. 

Sendo assim, vemos o nativo sobre duas óticas, a do passivo e submisso, 

exaltando a conquista com adornos sobre seus corpos e sobre a figura do 

europeu, vimos claramente isso, nos mapas dos cartógrafos8 Lopo Homem e 

Pedro Reinel , de 1519 com título de Terra Brasilis. De outra forma, aparecem 

4 GRUZINSKI, Serge. A guerra das imagens: de Cristovão Colombo a Blade Runner (1492-
2019). São Paulo: Compainha das Letras, 2006. P.15  
5 Um exemplo dessa representação é o mapa Terra Brasilis de Lopo Homem e Pedro Reinel, 
de 1519. Um outro importante é o mapa do cartógrafo Giacomo Gastaldi, intitulado Brasil, de 
1565.  
6 O termo índio faz referência aos ameríndios das mais diversas etnias que habitavam o 
território Novo Mundo. Usaremos essa conotação a partir da descrição de Colombo ao avistar 
os habitantes da América.  
7 Para mais esclarecimentos sobre o mito do homem selvagem, ver GOULÃO, Mª José. Do 
Mito Do Homem Selvagem à Descoberta do ‘Homem Novo’: A Representação do Negro e do 
Índio na Escultura Manuelina. In: IV Simpósio Luso-Espanhol de História da Arte: Portugal e 
Espanha entre a Europa e Além-mar. Universidade de Coimbra, 1992.     
8 Os cartógrafos citados nesta pesquisa estão descritos em uma breve biografia, colocada em 
anexo. 
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com imagem de habitantes selvagens, bárbaros e canibais, o que foi mais 

comum neste período analisado, neste sentido, podemos destacar a obra de 

Diogo Homem, o Atlas de 1558 e outro de 1568.   

Oriundo de uma família de importantes cartógrafos9, português Diogo 

Homem, utilizou a experiência que teve com seu pai para elaborar documentos 

valiosos, dentre os quais, destacamos aqui o Atlas de 1558, no qual estudamos 

uma folha (nº12), que mostra toda a América do Sul e as Antilhas. O 

documento descreve o território do extremo sul da América (Patagônia), como 

“Terra Incógnita” e a sudoeste o topônimo “Mundus Novus”. Além de brasões 

reais, monstros marinhos, caravelas e os personagens que destacamos neste 

trabalho, os nativos da América.  

Figura 1e 1A (Detalhe): Atlas de Diogo Homem, de 1558. Fl.12 

Neste recorte do mapa, há destaque para índios seminus, assando um 

corpo na fogueira e com diversas partes do corpo humano pendurados em 

árvore. Além de uma fogueira com pedaços de membros sendo assados com 

os personagens ao redor. As imagens descrevem cenas de um cotidiano na 

América, que foi narrado por cronistas e viajantes que passaram pelo Novo 

Mundo durante o século dezesseis. O autor poderia ter escolhido representar 

9 Ver: http://cvc.instituto-camoes.pt/cartografia-e-cartografos/homem-
familia.html#.V97F3zXdBmQ 
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uma outra cena, como um ritual de dança, por exemplo, mas ao invés disso, 

opta pela antropofagia. Este tipo de imagem estereotipada provavelmente 

causava a impressão aos europeus que ali nunca estiveram de que realmente 

existiam criaturas canibais naquela terra, pois certamente desconheciam os 

costumes e rituais daquele povo. Em outro recorte, o que se vê é um indígena 

com a flecha apontada para o brasão português, provavelmente seria uma 

indicação que aquele povo seria ameaçador.

Figura 1 b (Detalhe) – “Atlas de Diogo Homem”, 1558 

É fato que os seres que habitavam essa terra, que mais tarde seria 

chamada de Brasil, impressionavam e muito os portugueses e outros viajantes 

que por aqui passavam na primeira metade dos quinhentos. Os seus 

habitantes, aqueles homens e mulheres que andavam nus, usavam penas e 

tinta pelo corpo e comiam seus inimigos, era motivo de curiosidade por uns e 

repulsa por outros. Outro documento que nos chama atenção é o de 1568, 

parte de um atlas de 28 folhas (fl. nº5), todo manuscrito em pergaminho, 

intitulado Mundo Novo, ilustrado com os dois brasões, o de Portugal e o de 

Castela e enfatiza “Brasilis” e mais ao sul, destaca “Terra Argêntea” e 

“Incognita Régio” (Região Desconhecida). O que nos chama atenção neste 

documento é a representação do nativo, logo abaixo do que seria o rio 

Amazonas. Um único indivíduo é representado ao lado de uma fogueira, 

assando uma perna humana, com outras partes pendurados próximos. Acima 
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do desenho, aparece a seguinte descrição “Canibales” e abaixo 

“Antropophagou Terra”.  

Figura 2 e 2A (Detalhe): Atlas de Diogo Homem, de 1568. Fl.5 

Vale a pena ressaltar que, teoricamente, não seria correto descrever os 

índios das terras brasileiras como canibais e sim antropófagos. A diferença é 

que canibais são aqueles que se alimentam de carne humana; muito distinta do 

caso dos tupinambás, por exemplo, que comem seus inimigos por vingança, 

segundo as experiências vividas por Hans Staden quando esteve cativo em 

meio aos Tupinambás 10.  Neste mapa, os nativos no extremo sul aparecem 

segurando armas de fogo.  

10 STADEN, Hans. Duas Viagens ao Brasil (1557). Trad. Angel Bojadsen. Porto Alegre: L&PM 
Pocket, 2008. 
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Figura 2 b (Detalhe) – Mundo Novo, 1568 

Sabemos que muitas outras imagens poderiam ser retratadas nos 

mapas, mas optavam pelos atos mais assustadores, como monstros, 

canibalismo e guerras. Isso criou provavelmente um estereótipo do indígena 

com os europeus. O estereótipo é formado tanto pela ignorância, quanto pela 

concepção etnocêntrica e eurocêntrica do conquistador naquele momento.  

A América é realmente um Mundo novo e possui uma nova idéia de 

civilização, por isso, os paradigmas começam a se desfazer, o conceito de 

verdade entra em conflito e o outro pode ser humano também. Dessa forma, 

percebe-se que a cartografia portuguesa ajudou no processo da conquista, não 

apenas no sentido de demarcações topográficas, mas com informes sobre os 

habitantes da terra através de imagens nos mapas. Analisar estas 

representações imagéticas nos documentos de Diogo Homem, colabora no 

sentido de compreender um pouco mais sobre a colonização e conquista desse 

território.  
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