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No mesmo ano em que Ignacio de Loyola e os seus 

companheiros ofereciam o seu voto a Deus e destinavam a sua 

vida à conversão dos infiéis, nascia em 19 de março em S. 

Cristóbal de la Laguna (Ilha de Tenerife. Canarias) José de 

Anchieta, o apóstolo do Novo Mundo. No mesmo ano de 1534, 

D. João III, rei de Portugal, tomava as primeiras 

providências para a colonização do Brasil, criando e 

dividindo o país em capitanias. 

Em 1549, ano em que o apóstolo do Oriente desembarcava 

no Japão, chegavam ao Brasil os primeiros jesuítas, 

enviados por D. João III, e capitaneados pelo padre 

Nóbrega, junto do primeiro governador Tomé de Sousa. O 

Brasil foi fundamentalmente obra dos jesuítas, muito mais 

do que dos donatários e do governo de Portugal. José de 

Anchieta é o símbolo da obra dos jesuítas no Brasil do 

século XVI. 

Com catorze anos de idade foi enviado ao remodelado 

Colégio das Artes, anexo à Universidade de Coimbra, onde se 

matriculou, em 1548, junto do seu irmão mais velho, Pedro 

Nuñez. Estudou neste colégio durante cinco anos e teve como 

mestre a Diogo Teive, um dos insignes humanistas, enviado 

por D. João III. Noviço da Companhia de Jesus, desde o dia 

1 de maio de 1551, adoeceu gravemente tendo de interromper 

o seu curso de filosofia: uma tuberculose causou-lhe um 

escoliose, que deformou sua coluna vertebral. Os médicos 

aconselharam-lhe um cambio de clima, pelo que decidiu 

viajar para o Brasil. 

Sob a direção do padre Luís de Grã, com outros seis 

companheiros, viajou na armada do segundo governador D. 

Duarte da Costa, chegando a cidade do Salvador o 13 de 

julho de 1553. Nos princípios de outubro foi com Leonardo 

Nunes para S. Vicente, onde se encontrava o padre Nóbrega. 

Passou doze anos nesta capitania e participou, o 25 de 

janeiro de 1554, na fundação do Colégio de S. Paulo, nos 

campos de Piratininga, origem da atual metrópole paulista. 

Ensinou humanidades aos novos discípulos da Companhia 

e as primeiras letras aos filhos dos índios. Escreveu a 

primeira gramática da língua dos indígenas
1
, traduziu um 

                                                 
1
Vid. Padre Joseph de Anchieta, Arte de Grammatica da Lingoa mais usada 

na costa do Brasil. 1595, edición facsimilar. Estudio de Leodegário A. 

de Azevedo Filho, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, Agencia 

Española de Cooperación Internacional, 1998. 
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catecismo para tupi e escreveu o Diálogo da Fe
2
 para o uso 

das missões. Como dominava o latim, o padre Nóbrega 

encomendou-lhe escrever as cartas para Roma e para Portugal 

que informavam sobre os trabalhos dos jesuítas no Brasil. 

Nóbrega regressou da Bahia em 1560 e transmitiu o 

cargo de Provincial ao padre Luís de Grã. Anchieta assumiu 

o ofício do seu companheiro e intérprete. Três anos depois, 

ambos empreenderam a missão pacificadora entre os tamoios 

da fronteira (região de Ubatuba) para a sua conversão e 

para que abandonassem assim a sua aliança com os franceses 

invasores. Ali passou Anchieta cinco meses e durante esta 

estadia escreveu o poema De Beata Virgine Dei Matre Maria
3 

em dísticos latinos. 

Participou na conquista de Guanabara e na primeira 

fundação do Rio de Janeiro por Estácio de Sá
4
. De ali foi 

para a Capitania do Espírito Santo, nomeado por Nóbrega 

visitador das suas casas e aldeias. Viajou depois para 

Bahia. No Colégio de Jesus, sob a orientação de Quirício 

Caxa, quem será depois o seu primeiro biógrafo, preparou-se 

durante um ano e meio para o sacerdócio.  

 Elevado a sacerdote em 1566, passou a desempenhar o 

ofício de Superior: das casas da Capitania de S. Vicente, 

de 1567 a 1577; de Prepósito Provincial, de 1577 a 1588; de 

Superior da Residência de Vitória e das aldeias do Espírito 

Santo de 1588 a 1597. De 1592 a 1594 desempenhou no Rio o 

ofício de Visitador das casas do sul do país. Dispensado 

por Pêro Rodrigues do cargo de Superior em Vitória, voltará 

a ocupar este cargo interinamente entre 1596 e 1597, ano da 

sua morte.  

De regresso da Bahia foi para S. Vicente, em companhia 

de Mém de Sá, do bispo Pedro Leitão (quem o tinha ordenado 

sacerdote), do visitador Inácio de Azevedo e outros 

jesuítas e participará na conquista e fundação definitiva 

do Rio de Janeiro (1567). 

Depois da Páscoa de 1577, dirigiu-se à Bahia, onde foi 

nomeado Reitor do Colégio de Jesus, mas desde 1576 já 

ocupava o cargo de Provincial de todo o Brasil. 

 Em 1583 chegou ao Brasil o visitador Cristóvão de 

Gouveia, e com este motivo celebrou-se uma congregação 

provincial, a qual foi presidida por Anchieta, em 8 de 

dezembro de 1583. Apesar da sua fraca saúde, continuou como 

                                                 
2
Vid. Pe. Joseph de Anchieta, S.J., Diálogo da Fé, in Obras completas –

8º volume, introdução histórico-literária e notas do Pe. Armando 

Cardoso, São Paulo, Edições Loyola, 1988. 
3Vid. Pe. Joseph de Anchieta, S.J., Poema da Bem-Aventurada Virgem 

Maria, Mãe de Deus, in Obras completas –4º volume-I e II, originais 

latinos acompanhados em verso alexandrino, introdução e anotações ao 

texto pelo Pe. Armando Cardoso, São Paulo, Edições Loyola, 1980.  
4Depois de assistir à libertação e fundação da cidade do Rio de 

Janeiro, Anchieta escreveu um poema latino intitulado De Gestis Mendi 

de Sáa (São Paulo, Edições Loyola, 2º ed., 1984)  
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Provincial até 1588, em que lhe sucedeu no cargo, o padre 

Marçal Beliarte. 

 Quando em 1577 foi eleito Provincial, encontravam-se 

no Brasil quase 130 religiosos, distribuídos por Olinda, 

Bahia, Ilhéus, Porto Seguro, Vitória, Rio de Janeiro e S. 

Vicente. Nesta capitania, desde 1569, os jesuítas possuíam 

terras, especialmente em Santos, a onde mudaram-se em 1585. 

O lugar mais avançado no interior era São Paulo de 

Piratininga. Anchieta estava a favor da expansão 

missionária nas regiões do Rio de la Plata. Foi um período 

de aperfeiçoamento da ação jesuítica. 

 A partir de 1588 até a sua morte permaneceu na 

Capitania do Espírito Santo, com exceção dos anos de 1592 

até 1594, quando foi nomeado visitador da parte meridional 

da província com sede no Rio. 

 Na última fase da sua vida cresceu de novo a sua 

atividade de escritor: composições líricas e dramáticas5, 

como por exemplo o Auto da Vila de Vitória, a mais 

elaborada das suas obras dramáticas. A obra lírica de 

Anchieta encontra-se manuscrita no Archivo da Companhia de 

Jesus em Roma (ARSI Opp. NN. 24) e foi publicada por Mª da 

Lourdes de Paula Martins e pelas edições Loyola de São 

Paulo. Completava assim a sua atividade iniciada, antes do 

seu sacerdócio na capitania de S. Vicente, com o auto de A 

Pregação Universal (1561), que junto do Auto de S. Lourenço 

(1587) e de La Visitación de Santa Isabel (1597) são obras 

pelas quais Anchieta tem sido considerado o fundador da 

literatura brasileira. 

 Em 1597, em Reritiba (hoje Anchieta), escreveu a 

História dos Jesuítas no Brasil que, embora não exista o 

texto completo, serviu para os posteriores historiadores da 

mesma matéria.  

 Em 9 de junio de 1597, em Reritiba, com 63 anos de 

idade, morreu José de Anchieta, tendo dedicado 44 anos da 

sua vida em construir o Brasil nascente. 

 

Textos Históricos do padre José de Anchieta 

 
 Duas Informações, impressas no Rio de Janeiro em 1886,  

e publicadas, sob o título de Fragmentos Históricos do 

padre Joseph de Anchieta (1584-1586) por Capistrano de 

Abreu, encontram-se manuscritas na Biblioteca de Évora com 

letra contemporânea do século XVI. A primeira de 1584, 

escrita em português, foi publicada, em 1844, na Revista do 

                                                 
5Vid. Poesias. José de Anchieta, S. J., Manuscrito do S. XVI, em 

Português, Castelhano, Latim e Tupi. São Paulo, Cuarto Centenário da 

Cidade de São Paulo, Boletim IV do Museu Paulista, 1954. A obra lírica 

portuguesa e tupi assim como a espanhola econtram-se também publicadas 

no volume 5º das Obras Completas, tomo 1 e tomo 2, respectivamente 

(São Paulo, Edições Loyola, 1984); o teatro de Anchieta  foi publicado 

no 3º volume das Obras Completas (São Paulo, Edições Loyola, 1977).   
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Instituto Histórico do Rio de Janeiro, conforme a cópia 

fornecida por F. Adolpho Varnhagen. A segunda de 1586, 

escrita em espanhol, foi publicada, pela primeira vez, por 

Capistrano de Abreu na obra anteriormente citada. Nenhuma 

traz nome do autor, mas ambas duas forma atribuídas ao 

padre José de Anchieta. 

 As duas Informações foram publicadas em 1933 no Rio de 

Janeiro, formando parte do volume intitulado Cartas 

Jesuíticas III. Cartas, Informações, Fragmentos Históricos 

e Sermões do Padre Joseph de Anchieta, S.J. (1554-1594). 

 O padre Hélio Abranches Viotti publicou, em 1989, no 

nono volume das Obras Completas do Pe. José de Anchieta 

(São Paulo, Edições Loyola, pp.35-73), intitulado Textos 

Históricos, a primeira das informações, a de 1584, mas 

modificando o título de “Informação do Brasil e de suas 

capitanias” por “Breve Informação do Brasil”. Da informação 

de 1586, “Informação da província do Brasil para nosso 

padre”, Viotti não oferece noticia nenhuma. Pelo contrário 

inclui neste volume 9º das Obras Completas de Anchieta 

outros textos do beato Anchieta, publicados já nas Cartas 

Jesuíticas III.  

 O certo é que o cardeal D. Henrique encarregou ao 

padre João Pedro Maffei redigir em latim a história dos 

feitos dos portugueses no ultramar, sobretudo no Oriente. 

De Lisboa seguramente dirigiu o pedido ao provincial do 

Brasil, que lhe fornecesse os subsídios a respeito da ação 

colonizadora de Portugal e do trabalho missionário dos 

jesuítas nestas terras. 

 É conhecida a entrevista do padre João Pedro Maffei, 

em outubro de 1582, com Fernão Mendes Pinto à procura de 

informações sobre China e Japão. A respeito do Brasil não 

poderia ter recorrido a uma fonte mais autorizada. Em 1588 

saíam impressas as Historiarum Indicarum Libri XVI, que 

tanto contribuíram para a divulgação dos feitos portugueses 

na era dos descobrimentos e da expansão missionária. 

Tradução italiana dessa obra, de Francisco Serbonati, Le 

Istorie dell´Indie Orientali, foi publicada em Veneza, no 

ano de 1589. No segundo volume dessa obra são apresentadas 

as notícias de Anchieta sobre o Brasil, redigidas nos 

últimos meses de 1584, na Bahia, e primeiros meses de 1585, 

no Rio de Janeiro. 

 Quanto ao elemento indígena Anchieta possuía uma 

experiência vivencial de grande importância. Salientemos, 

em particular, a sua estadia como refém entre os tamoios em 

Iperui, narrada na sua carta de 8 de janeiro de 1565
6
.   

   

                                                 
6Vid. Pe. Joseph de Anchieta, S.J., Cartas. Correspondência ativa e 

Passiva, in Obras Completas, 6º volume, São Paulo, Edições Loyola, 

1984, pp. 206-255.     
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 A Informação dos Casamentos dos Índios escrita por 

Anchieta, se reveste de feição histórica
7
. Transcrevemos o 

texto segundo a edição de 1933 das Cartas Jesuíticas III, 

mas modernizando a ortografia e a pontuação segundo a 

edição do padre Viotti. As observações de Rodolfo Garcia 

sobre os vocábulos tupis da Informação transcritas abaixo, 

foram feitas pelo eminente mestre a pedido de Afrânio 

Peixoto, anotador da edição das Cartas Jesuíticas III.  

 A cópia do texto (que se encontra na Biblioteca de 

Évora, cod. CXVI/I-33, 130V) foi oferecida ao Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro por Varnhagen, em 1844. 

Na carta com que acompanhou a oferta, escreveu o autor da 

História Geral: “Em um precioso livro, com 215 folhas, de 

vários papeis tocantes aos jesuítas do Brasil, nos fins do 

século 16, de letra contemporânea, encadernado em 

pergaminho, e que hoje é da Biblioteca Eborense, 

encontramos à folha 130 uma memória sobre o mencionado 

assunto (referência ao estudo de J. J. Machado d´Oliveira, 

“Qual era a condição social do sexo feminino entre os 

indígenas do Brasil”, in Rev. do Inst., pp. 168-201) a qual 

ocupa seis páginas no mesmo caráter de letra, ter sido 

escrita por Joseph de Anchieta”. 

 

Informação dos casamentos dos índios do Brasil8 

 
 “Os índios do Brasil parece que nunca têm ânimo de se 

obrigar, nem o marido à mulher, nem a mulher ao marido, 

quando se casam: e por isso a mulher nunca se agasta porque 

o marido tome outra ou outras, reste com elas muito ou 

pouco tempo, sem ter conversação com ela, ainda que seja a 

primeira; e ainda que a deixe de todo, não faz caso disso, 

porque se é ainda moça, ela toma outro, e se é velha, assim 

fica sem esse sentimento, sem lhe parecer que o varão lhe 

faz injúria nisso, sobretudo se isso o serve e lhe dá de 

comer etc. E de ordinário tem paz com suas comborças, 

porque tanto as têm por mulheres de seus maridos como a si 

mesmas
9
.  

                                                 
7Fazendo parte do mesmo códice (CXVI) da Biblioteca de Évora, publicou 

Serafim Leite (História da Companhia de Jesus no Brasil, II, 625-626) 

outra Informação sobre o mesmo assunto, escrita pelo padre Francisco 

Pinto. 
8Publicado na Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 

VIII, pp. 254-262, em Cartas Jesuíticas III. Cartas, Informações, 

Fragmentos Históricos e Sermões do Padre Joseph de Anchieta, S.J. 

(1554-1594), Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1933, pp. 448-456 

e em Textos Históricos. Obras Completas do Pe. José de Anchieta 9º 

vol. Pesquisa, introdução e notas do Pe. Hélio Abranches Viotti, São 

Paulo, Edições Loyola, 1989, pp.75-82. 
9Informação confirmada por João Lery, Cláudio Abbeville e outros 

autores. Mas, no Tratado Descritivo do Brasil (São Paulo, 4º ed., 

Brasiliana, vol. 117, 1971), Gabriel Soares de Sousa é contraditório 

às vezes nas suas afirmações: “A mulher verdadeira dos tupinambás é a 

primeira que o homem teve e conservou, e não têm em seus casamentos 



 6 

Em Piratininga, da Capitania de São Vicente, Cay Obi
10
, 

velho de muitos anos, deixou uma de sua nação, também muito 

velha, da qual tinha um filho homem muito principal, e 

muitas filhas casadas, segundo seu modo, com índios 

principais de toda a aldeia Jeribatiba, com muitos netos, e 

sem embargo disso casou com outra, que era Guayaná das do 

mato, sua escrava tomada em guerra, a qual tinha por 

mulher, e dela tinha quatro filhos, e esta trazia consigo, 

com ela estava e conversava, e depois recebeu in lege 

gratiae, sem a primeira mulher nem os filhos e genros 

fazerem por isso sentimento algum. 

O mesmo fez Araguaçu, índio também principal e velho, 

que casou com uma sua escrava tamoia, que havia muito pouco 

tomara em guerra, sem fazerem caso disso nem o tomarem por 

afronta outras duas mulheres que tinha, e filhos já homens, 

e uma filha já mulher casada. E se algumas mulheres mostram 

sentimento disso, é pelo amor carnal que lhes têm e pela 

conversação de muito tempo, ou por eles serem principais; 

mas logo se lhes passa, porque ou se contentam com os 

filhos que têm, ou se casam com outros. E algumas há que 

dizem aos maridos que as deixem, que lhes bastam seus 

filhos, e que eles tomem outra qual quiserem. 

E se a mulher acerta ser varonil ou virago, também 

elas deixam o marido, e toma outro, como me contaram que 

fez a principal mulher de Cunhabéba
11
, que era o principal 

mais estimado dos tamoios que havia na comarca de Iperui, 

do qual tinha já um filho e uma filha casadouros, e com 

tudo isso deixou, por ele ter outras, ou pelo que quis, e 

                                                                                                                                               
outra cerimônia mais que dar o pai a filha a seu genro, e como têm 
ajuntamento carnal, ficam casados; e os índios principais têm mais de 

uma mulher, e o que mais mulheres tem, se tem por mais honrado e 

estimado; mas elas dão todas a obediência á mais antiga, e todas a 

servem, a qual tem armada sua rede junto da do marido, e entre uma e 

outra tem sempre fogo aceso; e as outras mulheres têm as suas redes, 

em que dormem, mais afastadas, e fogo entre cada duas redes; e quando 

o marido se quer ajuntar com qualquer delas, vai-se lançar com ela na 

rede, onde se detém só aquele espaço deste contentamento, e torna-se 

para o seu lugar; e sempre ha entre estas mulheres ciúmes, mormente a 

mulher primeira, porque pela maior parte são mais velhas que as 

outras, e de menos gentileza, o qual ajuntamento é público diante de 

todos” (p. 304); e, mais adiante, afirma: “Os machos destes tupinambás 

não são ciosos; e ainda que achem outrem com as mulheres não matam a 

ninguém por isso, e quando muito espancam as mulheres pelo caso. E as 

que querem bem aos maridos, pelos contentarem, buscam-lhes moças com 

que eles se desenfadem, as quais lhes levam à rede onde dormem, onde 

lhes pedem muito que se queiram deitar com os maridos, e as peitam 

para isso; coisa que não faz nenhuma nação de gente, senão estes 

bárbaros” (p.309). 
10Caiubi (Caá=mato, oby=verde) foi o segundo dos três morubixabas, que 

se reuniram em Piratininga, com os seus índios, com o intuito de serem 

ali catequizados.  
11Cunhambebe, ‘corr. Cûn-nhã-béba’, a língua move-se rasteira, para 

exprimir que fala devagar e manso. É „homem de fala mansa‟. Anchieta 

fala dele na carta de o de janeiro de 1565, antes citada.  
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se casou ou amancebou com outro. E outras fazem o mesmo sem 

sentimento dos maridos; e assim nunca vi, nem ouvi, que com 

o sentimento de adultério algum índio matasse alguma de 

suas mulheres; quando muito espancam o adúltero
12
, se 

podem, e ele tem paciência pelo que sabe que tem feito, 

salvo se é algum grande principal, e a mulher não tem pai 

ou irmãos valentes de que ele tenha medo: como me contaram 

de Aimbiré
13
, um grande principal do Rio de Janeiro, 

naturalmente crudelíssimo e carniceiro, e grande amigo dos 

franceses, o qual de algumas vinte mulheres que tinha, por 

lhe fazer uma adultério, a mandou atar a um pau, e abrir 

com um manchil pela barriga. E o adúltero, que era um seu 

sobrinho, andou algum tempo ausentado dele, com medo de ser 

morto; mas isto bem parece que foi lição dos franceses, os 

quais costumam dar semelhantes mortes, porque nunca índio 

do Brasil tal fez, nem tal morte deu. O mesmo, e pior, e 

com maior facilidade fazem outros às mancebas; por onde 

parece não é o sentimento pelas terem por legítimas 

mulheres, senão haveria ciúmes, como fez Tamandiba, grande 

principal de Piratininga, que enforcou uma sua manceba, que 

era sua escrava tomada em guerra; e o outro índio da aldeia 

de Mairanhaya a outra sua manceba escrava da mesma maneira 

(se bem me lembra), quebrou a cabeça com uma foice, ou por 

elas andarem com outros, ou ao menos pelo suporem. 

Agoaçá
14
, que é o nome comum a homem e mulher, 

significa barregão ou manceba comum a qualquer homem ou 

mulher, ainda que não tivesse com ele ou com ela mais que 

um só congresso; e com as tais andam às escondidas (como se 

faz em todo o mundo), e por isso ao tal ato chamam também 

mandaró sc. furtum
15
; e se algum filho hão desta maneira, 

chamam-lhe filho de meu barregão ou de minha manceba, ou 

mandaró à guerra sc. furtum meum
16
. E isto tem por mal, e 

assim respondem todos quando se examinam para o batismo. 

                                                 
12O testemunho de Anchieta se refere ao que “viu e ouviu”. Mas pelo que 

dizem Thevet e Lery, davam-se por vezes vinganças de morte, nos casos 

de adultério. Escreve Thevet (Singularitez, ed. Gafarel, p. 212): “Vray 

est qu‟apres qu‟une femme est mariée il ne faut qu‟elle se ioüe 

ailleurs: car si elle est surprise en adultère, son mary ne se fera 

faute de la tuer: car ils ont cela en grand horreur”. 
13 Na carta de 8 de janeiro de 1565, que descreve as peripécias da 

embaixada de Nóbrega e Anchieta em Iperui, aparece a figura desse 

“grande principal do Rio de Janeiro” (Vid. Cartas de Anchieta, 2ª ed. 

op. cit., p. 219). Também o utiliza como personagem no auto “Na Festa 

de S. Lourenço”, adaptação do auto “Pregação Universal”, representado, 

em 1587, em Niteroi. Aimbiré é um dos criados do demónio Guaixará. 
14Agoaçá ou Aguaçá, como se encontra nos dicionários da língua tupi. 

Segundo Rodolfo Garcia é nome comum a homem e mulher, y significa 

amigo ou amiga de amancebamento, barregão ou manceba, como explica o 

próprio Anchieta. 
15Observação de Rodolfo Garcia. Mandaró, melhor Mondaró deriva do verbo 

mondar, furtar. 
16Observação de Rodolfo Garcia. “Mondaró-aguera, com o significado de 

furto, pela coisa furtada, ocorre no Vocabulário da Língua Brasílica, 
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Mas se as têm de sua mão, de maneira que elas não 

andam com outro (nisi fortè furtim), andam no mesmo foro 

que as que chamam Temirecó, sc. uxores
17
, e parece que com 

o mesmo ânimo se ajuntam com elas que com as mulheres, sem 

fazerem diferença nisso, e tão pouco sentimento têm de 

andarem com elas como com as mulheres; e assim quando os 

examinam para o batismo, dizem que tantas ou tantas vezes 

se furtaram delas (ut ipso verbo utamur) e andaram às 

escondidas com outras, como o dizem daquelas a que chamam 

Temirecô, e tão depressa e tão sem pejo estão com elas como 

com as mulheres; ainda que destas poucas vi nos índios, 

contudo de agoaçá, porque comumente a todos chamam 

Temirecô, e com este nome têm diversas em diferentes 

aldeias, e todas no mesmo foro que aquelas que têm consigo 

mais de assento em sua própria aldeia. 

Os mancebos batizados em pequeno em Piratininga, como 

não estavam sujeitos quando cresciam, e outros índios 

cristãos, viúvos, tomavam moças gentias ou cristãs, e as 

tinham em seus lanços, como mulheres com filhos sem nota 

alguma, e a estas tais lhes costumavam chamar os outros a 

mulher de N., sabendo muito bem que o não eram por serem 

eles cristãos, e não as terem recebido na igreja; e se 

algum destes mancebos se ia ao sertão, e lá se amancebava 

(como muitos faziam), diziam os pais, já N. tem mulher no 

sertão, usando todos estes do nome de Temirecô.  

Temirecô chamam as contrárias que tomam na guerra com 

as quais se amancebam, e ainda que sejam cristãs, como eram 

muitas escravas dos portugueses, que tomavam os tamoios em 

saltos, e as mesmas mestiças filhas dos portugueses, as 

quais tinham por mulheres como as suas próprias de sua 

nação.  

Temirecô chamavam às índias mancebas dos portugueses, 

e com este título lhas davam antigamente os pais e irmãos 

quando iam a resgatar as suas terras, como os tamoios e 

temiminôs do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, os tupis 

de S. Vicente, os tupinambás da Bahia, e finalmente todos 

da costa e sertão do Brasil, dizendo-lhes leva esta para 

tua mulher, com saberem que muitos daqueles portugueses 

eram casados; e ainda que os portugueses as tinham por 

mancebas, contudo as tinham de praça nas aldeias dos 

                                                                                                                                               
concluído em Piratininga aos 22 de agosto, oitava da Assunção de Nossa 

Senhora, de 1622, de provável autoria do padre Pero de Castilho, no 

original que o erudito Felix Pacheco possui”. 
17“Temirecó”, mulher legítima (uxor vera), segundo o Catecismo na 

Língua Brasílica (1618), (Rio de Janeiro, PUC, 1952, p. 113) do Pe. 

Antônio Araújo. Contudo aceita R. Garcia, como exato o sentido 

extensivo, dado por Anchieta ao termo tupi: contrárias, tomadas em 

guerra com quem se amancebavam os índios, índias mancebas dos 

portugueses. Segundo Rodolfo Garcia, “o étimo deve ser o que dá 

Batista Caetano, Vocabulário da Conquista: de temni-erecô, aquilo que 

se tem, o que é tido, conduzido, mantido, ou, como também se diz, 

teúda ou manteúda”. 
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índios, ou fora delas, com mulher, filhos e filhas, porque 

para os índios não era isso pejo nem vergonha, e lhes 

chamavam Temirecô a mulher de N., e a eles genros, e os 

portugueses aos pais e mães delas sogros e sogras, e aos 

irmãos cunhados, e lhes davam resgates, ferramentas, 

roupas, etc., como a tais, como os índios a quem chamam 

genros lhes vão a roçar ou pescar algumas vezes. Por onde 

não parece serem estes suficientes sinais de matrimonio nem 

da parte dos que se amancebam com elas, nem dos pais ou 

irmãos que lhas dão.  

O nome Temirecô etê, sc. Uxor vera, creio que o 

tomaram dos Padres, que lhes queriam dar a entender a 

perpetuidade do matrimônio, e qual é a mulher legítima, 

porque deste vocábulo etê, que quer dizer legítimo, usam 

eles nas coisas naturais da sua terra, e assim a seu vinho 

chamam caoy etê
18
, vinho legítimo verdadeiro, à diferença 

do nosso a que chamam caoy áyà, vinho agro
19
. A suas antas 

chamam tapiîreté, verdadeira, e às nossas vacas à sua 

semelhamça chamam tapyruçú, vacas grandes etc. Mas na 

matéria de parentesco nunca usam deste vocábulo etê, porque 

chamando pais aos irmãos de seus pais, e filhos aos filhos 

de seus irmãos, e irmãos aos filhos dos tios irmãos dos 

pais, para declararem quem é seu pai, ou filho verdadeiro 

etc., nunca dizem xerubetê, meu pai verdadeiro, senão 

xerúba xemonhangára, meu pai qui me genuit, e ao filho 

xeraîra xeremimonhanga, meu filho quem genui
20
. E assim 

nunca ouvi o índio chamar a sua mulher xeremirecô etê, 

senão xeremerecô (simpliciter) ou xeraicig, mãe de meus 

filhos; nem a mulher ao marido xemenetê, maritus verus
21
, 

senão xemêna (simpliciter) ou xemenbira rúba, pai de meus 

filhos, do qual tanto usam para o marido, como para o 

barregão; e se alguma hora o marido chamar alguma de suas 

mulheres xeremirecô etê
22
, quer dizer mulher mais estimada 

ou mais querida, a qual muitas vezes é a última que tomou, 

porque etê também quer dizer fino ou estimado, como caâ 

etê
23
, mato fino, de boa madeira, igbîra etê

24
, pau fino, 

rijo etc.  

                                                 
18Observação de R. Garcia: “Cauim”, vinho de caju (acaju + y = líquido 

de caju ), simplesmente vinho. 
19“Cauim ayá”, ou cauim áya, vinho azedo, amargo. Ao vinho europeu 

chamavam os índios cauim piranga, segundo  R. Garcia. 
20Observação de R. Garcia : o verbo monhang significa propriamente 

fazer, e monhangara, o que faz, o fazedor, o autor.. 
21“Xemenetê” ou Xemuetê: meu parente verdadeiro, segundo Araújo, 

Catecismo citado, p. 270. 
22O que ocorre com o vocábulo tapira, que passou a tapiretê, para 

designar a anta (tapirus), depois que à vaca, introduzida pelos 

portugueses, deram o nome de tapiruçu – ocorreu igualmente com 

temirecó e temirecóetê, ou xeremirecó e xemirecóetê = minha mulher 

(verdadeira). Garcia. 
23“Cáete” (ou caeté), mato real ou de grandes árvores; o mato virgem, a 

floresta primitiva. A. Machado. 
24“Ibirá”, madeira, pau, árvore e também toro, viga, vara. 
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As filhas das irmãs não chamam temericô etê, nem por 

tais as têm; porque muitos índios com terem muitas 

sobrinhas, e muitas gentis mulheres, não usam delas; mas 

como os irmãos têm tanto poder sobre as irmãs, têm para si 

que lhes pertencem as sobrinhas, para as poderem ter por 

mulheres, e usar delas ad libitum se quiserem, assim como 

as mesmas irmãs, dão a uns e tiram a outros. Taragoaj, 

índio muito principal na aldeia de Jaribatiba, que é no 

campo de S. Vicente, tinha duas mulheres, e uma delas era 

sua sobrinha, filha de sua irmã; e quando se batizou, 

deixou a sobrinha, ainda que era mais moça, e casou com a 

outra.  

O terem respeito às filhas dos irmãos é porque lhes 

chamam filhas, e nessa conta as têm; e assim neque 

fornicarie as conhecem, porque têm para si que o parentesco 

verdadeiro vem pela parte dos pais, que são os agentes; e 

que as mães não são mais que uns sacos, em respeito dos 

pais, em que se criam as crianças, e por esta causa os 

filhos dos pais, posto que sejam havidos de escravas e 

contrárias cativas, são sempre livres e tão estimados como 

os outros; e os filhos das fêmeas, se são filhos de 

cativos, os têm por escravos e os vendem, e às vezes matam 

e comem, ainda que sejam seus netos filhos de suas filhas, 

e por isso também usam das filhas das irmãs sem nenhum pejo 

ad copulam, mas não que haja obrigação nem costume 

universal de as terem por mulheres verdadeiras, mais que as 

outras, como dito é. E por esta causa, os padres as casam 

agora com seus tios, irmãos das mães, se as partes são 

contentes, pelo poder que tem de dispensar com eles, o qual 

até agora se não fez com sobrinha filha de irmão, nem ainda 

em outros graus mais afastados que vem pela linha dos pais, 

porque entre os índios se tem isto por muito estranho
25
. 

Os que têm muitas mulheres a que chamam Temirecô, não 

é possível saber-se com qual delas se juntaram com ânimo 

marital, porque nem eles entendem quanto importa falar 

nisto verdade, nem o sabem dizer realmente, porque para com 

todas tiveram o mesmo ânimo. E muitas vezes querem mais a 

segunda, terceira, quarta, e ainda a última que as outras, 

e por serem ou mais moças ou mais fecundas, ou filhas de 

principais. E não há certeza para que coeteris paribus se 

haja de presumir em favor da primeira, antes muitas vezes 

nestas há menos dúvida e mais probabilidade que não tiveram 

ânimo de se obrigar a elas, porque como então são mancebas, 

às vezes tomam alguma velha de que não esperam filhos, 

porque não acham outra, somente para que lhes faça de 

comer, porque se acertam de não terem mãe ou irmãs, que 

tenham cuidado deles, são coitados, e contentam-se por 

                                                 
25Impedimento matrimonial, por motivo de parentesco só se dava entre 

pais e filhos, irmãos e irmãs e sobrinhas por parte dos irmãos. Não 

por parte de irmãs.  
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então com qualquer velha, com que estão bem agasalhados, 

sempre com olho em tomarem outras de que tenham filhoS, 

como depois fazem, ou deixando a primeira, ou retendo-a, se 

ela quer, para o efeito sobredito. E como entre os índios 

há poucas mulheres meretrizes e devassas, e a carne aperta 

com os moços, tomam qualquer que acham, ou velha ou moça, 

ainda que não seja muito a seu gosto, porque por então não 

podem mais, esperando e tendo quase por certo que terão 

depois outras, como acontece principalmente se são valentes 

nas guerras ou filhos de grandes principais, porque então 

os pais lhes dão as filhas, e os irmãos as irmãs, e a estas 

se afeiçoam mais que a primeira, a qual parece que não 

tomaram senão ad tempus, nem tem ânimo de se obrigar a 

elas, nem elas a eles, porque já elas sabem que eles hão de 

tomar outras quando acharem ocasião e as hão de deixar .  

Dos que têm uma só mulher de que houveram filhos, com 

a qual perseveraram até a velhice, pode haver mais dúvida, 

porque parece que estes têm diferente afeição e ânimo 

marital, não porque no princípio o tivessem tal, porque 

todos se ajuntam com elas duma mesma maneira. E também 

estes, como todos os outros, in preparatione animi têm 

muitas, e se as não tomaram, foi não por se terem por 

obrigados aquelas, senão porque houveram filhos delas e os 

serviram bem, e lhes foram leais, e não tiveram poder para 

ter outras; porque a estes mesmos acontece no cabo da vida 

tomarem outra moça, quando a acham, máxime sendo eles 

principais; mas se não têm tomado outra pela amizade e 

conversação de longo tempo com as primeiras, lhes vem a 

tomar este amor. E quando os querem batizar dizem que 

aquelas tiveram de pequenas, e com elas cresceram, e que as 

não hão de deixar; e o mesmo dizem outros, posto que sejam 

mancebos ao tempo do batismo, porque se acham já com 

aquela, e lhe querem bem, porque não tiveram outra nem ao 

presente tem poder para a achar, e se acertaram de vir a 

poder dos portugueses, têm medo que lhas tomem seus 

senhores, e eles se fiquem sem mulher; mas se lhes dão 

alguma mais jeitosa, facilmente deixam a primeira; e assim 

acontece não raro que estes mesmos se ao tempo do batismo 

têm tomado alguma de novo, ou algum principal lhes quer dar 

alguma filha, ou irmã, facilmente deixam a outra, e não 

querem se casar senão com a derradeira. E as outras, ou se 

ficam assim, se são velhas e têm filhos, ou se casam com 

outros (como se disse ao princípio) sem muito sentimento”. 

 

   

 O padre Anchieta mostra como, entre índios do Brasil, 

não existia nenhuma noção de indissolubilidade e 

perpetuidade do matrimônio. Era prática normal (não de 

todos) a poligamia simultânea e sucessiva. Para mostrar 

esta realidade, utiliza exemplos de segundos casamentos de 

dois índios de Piratiniga: Caiubi e Araguaçu. 
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 A atitude das mulheres era semelhante, que por vezes 

tinham a iniciativa de separação. Põe como exemplo o caso 

da principal mulher de Cunhabeba. 

 O adultério não costumava suscitar atentado contra a 

vida da mulher. Algumas exceções: crueldade de Aimbiré; 

caso de Tamandiba, grande principal de Piratiniga e de 

outro índio da aldeia de Mairanhaia. 

 Quanto ao rapazes, batizados nos primeiros anos em 

Piratininga, nem todos recorriam ao casamento religioso, e 

ainda assim se consideravam casados, recebendo suas 

companheiras o nome de terimecô. Anchieta mostra as 

diversas aplicações deste vocábulo. Assim eram designadas 

as prisioneiras, ainda que mestiças e cristãs. E igualmente 

as mancebas dos portugueses, a quem os índios cediam filhas 

e irmãs. Jamais usavam dos adjetivos etê (legítimo, 

verdadeiro, excelente), em matéria de parentesco. A 

diferença entre mancebas e esposas facilmente deixava de 

existir. 

 A informação mais importante é que as sobrinhas, por 

parte de irmãs, podem ser desposadas, como quaisquer outras 

mulheres. Não assim as sobrinhas por parte de irmãos, que 

se consideravam como filhas. Porque só a geração paterna 

era levada em conta, representando a mulher nada mais que 

um recipiente para o desenvolvimento do novo ser humano. 

 Num dos apartados da Breve Informação do Brasil
26
, 

cujo título é “Costumes dos brasis”, trata brevemente, 

entre outros temas, dos “Casamentos e graus proibidos”, 

confirmando esta informação: “Todos os filhos e filhas de 

irmãos têm por filhos e assim os chamam; e desta maneira um 

homem de 50 anos chama pai a um menino de um dia, por ser 

irmão de seu pai e por esta ordem tem grande reverência a 

todas as mulheres que vêm pela linha dos machos, não 

casando com elas de nenhuma maneira, ainda que sejam fora 

do quarto grau. As sobrinhas, filhas de irmãs e deinceps, 

têm por verdadeiras mulheres, e comumente casam com elas, 

sine discrimine”.  

 

  

 

 

                                                 
26Vid. Breve Informação do Brasil, apartado nº 12, in Textos 

Históricos, edição do padre Viotti, op. cit. p. 60. 


