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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 

(...)  

A língua deste gentio toda pela Costa é, uma carece de três letras –scilicet, não 

se acha nela F, nem L, nem R, coisa digna de espanto, porque assim não têm Fé, nem 

Lei, nem Rei; e desta maneira vivem sem Justiça e desordenadamente. 

Estes índios andam nus sem cobertura alguma, assim machos como fêmeas; não 

cobrem parte nenhuma de seu corpo, e trazem descoberto quanto a natureza lhes deu. 

Vivem todos em aldeias, pode haver em cada uma sete, oito casas, as quais são 

compridas feitas à maneira de cordoarias; e cada uma delas está cheia de gente de uma 

parte e de outra, e cada um por si tem sua estância e sua rede armada em que dorme, e 

assim estão todos juntos uns dos outros por ordem, e pelo meio da casa fica um caminho 

aberto para se servirem. Não há como digo entre eles nenhum Rei, nem Justiça, somente 

em cada aldeia tem um principal que é como capitão, ao qual obedecem por vontade e 

não por força; morrendo este principal fica seu filho no mesmo lugar; não serve de outra 

coisa senão de ir com eles à guerra, e aconselhá-los como se hão de haver na peleja, mas 

não castiga seus erros nem manda sobre eles coisa alguma contra sua vontade. Este 

principal tem três, quatro mulheres, a primeira tem em mais conta, e faz dela mais caso 

que das outras. Isto tem por estado e por honra. Não adoram coisa alguma nem têm para 

si que há na outra vida glória para os bons, e pena para os maus, tudo cuidam que se 

acaba nesta e que as almas fenecem com os corpos, e assim vivem bestialmente sem ter 

conta, nem peso, nem medida. (...) 

 


