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Tratado Segundo 

Das coisas que são gerais por toda Costa do Brasil 

(...) 

Capítulo Sétimo 

Da condição e costumes dos índios da terra 

(...)  

 

Estas índias guardam castidade a seus maridos e são muito suas amigas, porque 

também eles sofrem mal adultérios; casam os mais deles com suas sobrinhas, filhas de 

seus irmãos ou irmãs, estas são suas mulheres verdadeiras, e não lhas podem negar seus 

pais. 

Algumas índias se acham nestas partes que juram e prometem castidade, e assim 

não casam nem conhecem homem algum de nenhuma qualidade, nem no consentiram 

ainda que por isso as matem. Estas deixam todo o exercício de mulheres e imitam os 

homens e seguem seus ofícios como se não fossem mulheres, e cortam seus cabelos da 

mesma maneira que os machos trazem, e vão à guerra com seu arco e flechas e à caça: 

enfim que andam sempre na companhia dos homens, e cada uma tem mulher que a 

serve e que lhe faz de comer como se fossem casados.  

Estes índios vivem muito descansados, não têm cuidado de coisa alguma senão 

de comer e beber e matar gente; e por isso são muito gordos em extremo; e assim 

também com qualquer desgosto emagrecem muito; e como se agastam de qualquer 

coisa, comem terra e desta maneira morrem muitos deles bestialmente. Todos seguem 

muito o conselho das velhas, tudo o que elas lhes dizem fazem e têm-no por muito 

certo: daqui vem a muitos moradores não comprarem nenhumas por lhes não fazerem 

fugir seus escravos.  

Quando estas índias parem, a primeira coisa que fazem depois do parto lavam-se 

todas num ribeiro e ficam tão bem-dispostas como se não pariram; em lugar delas se 

deitam 

(...) 

 


