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CONTESTA(:AO E CONTRAFA(:AO 

" Na Europa quinhentista, a 

Reforma contesta o culto católi

co. No Brasil da mesma época, 

índios, mamelucos e até senho

res de engenho o contrafazem. Sao 

as santidades, homens-deuses da 

tradi<;ao tupi, e os fiéis que eles 

conduzem. Entre os jesuítas que 

traduzem o catolicismo em tupi e 

os tupis que traduzem suas insti

tui<;oes para o culto católico, tra

va-se urna guerra de imagens e 

palavras. É o excesso e o reverso 

da apregoada docilidade dos tu

pi: t~nto aderiram ao novo culto 

que instituíram um papa, erigí-
. . 

ram urna igreJa e veneraram urna 

mae de Deus indígena. 

A Santidade de Jaguaripe, 

dos idos de 1585, foi o mais do

cumentado <lestes movimentos: 

as autoridades coloniais que a 

combateram e alnquisi9ao que a 

devassou complementaram a li

teratura jesuítica. Ronaldo Vain

fas segue aqui as pegadas de Ca

pistrano de Abreu, o primeiro a 

estudar a Santidade de Jaguari

pe, e analisa os processos dos 

mamelucos e dos moradores de

nunciados ao Visitador do Santo 

Ofício. Traz assim urna contribuí-
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INTRODU<;AO 

Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, encontra
ram, além de urna natureza belíssima, ter ras f érteis e ríos caudalo
sos, numa numerosa popula9ao indígena que se encontrava no lito
ral nao f azia muito tempo. Tinha se estabelecido ali, perto da praia, . 
gra9as a destreza de seus guerreiros e ao incentivo de certos homens. 
Homens considerados especiais, que tinham o poder de conversar 
comos mortos, os espíritos dos ancestrais. A esses homens chama
vam de caraibas. 

Os caraíbas tupis faziam suas prega9oes desde tempos imemo
riais, sendo muito respeitados pelo seu estilo de vida errante, pelo 
que diziam e pela festa que promoviam nas aldeias tao logo chegavam. 
Costumavam pregar pela manha, eloqüentes, "senhores da fala", es
timulando os bravos a guerrear e a buscar, sem medo, a morada dos 
heróis antigos, a terra de bem-aventuran<;a onde nao se morria ja
mais. Pregavam em transe, após sorverem a fuma9a de certa erva, 
e de conversar baixinho com suas caba<;as mágicas, todas enf eitadas 
de penas, pintadas com olhos, nariz e boca, pois eram elas, afinal, 
que alojavam o espírito dos deuses - homens-deuses. Ouvindo a pre
ga9ao de seus profetas, a aldeia toda dan<;ava ao som de flautas e 
batuques, passos ritmados, e todos entoavam certa melodía monó
tona e triste. 

Foi a esses rituais ou aos caraibas que os protagonizavam que 
os portugueses chamaram inicialmente de santidades, o que faziam 
desconcertados e perplexos, já que todos costumavam dizer que nao 
havia religiao, entre os "gentíos do Brasil". Muitos disseram que os 
indios nao pronunciavam as letras f, l e r porque nao possuíam f é, 
lei ou rei, e outros, a exemplo de Nóbrega, disseram que o gentío nao 
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possuía "nenhum conhecimento de deus, nem ídolos". Como tempo 
mudariam de opiniáo, e sobretudo diante das chamadas santidades, 
descreveriam festas verdadeiramente diabólicas, réplicas do sabá eu
ropeu, idolatrias rebeldes e heréticas. Passariam da perplexidade ao 
medo, do desconhecimento ao pinico. 

O presente livro vai tratar, assim, dessas idolatrias luso-brasi
leiras, se assim posso chamá-las, assunto praticamente inédito em 
nossa bibliografia, ao contrário do que ocorre com a historiografia 
relativa a América espanhola, na qual o tema das idolatrías aparece 
com freqüencia. Entre nós, estudiosos da cultura brasileira, a temática 
da religiosidade indígena só f oi abordada pelos etnólogos, 1 ficando 
ausente da producao historiográfica. Ao fim e ao cabo, desde Var
nhagen nossos historiadores se acostumaram a conceber o indígena 
principalmente como máo-de-obra, como objeto da catequese ou co
mo bárbaro indómito que obstaculizava o avanco da colonizacao. 
Se alguns produziram trabalhos verdadeiramente brilhantes sobre 
esses tópicos, nao resta dúvida de que seguiram o rastro e a lógica 
do próprio colonialismo. Praticamente ignoraram a cultura indíge
na do ponto de vista etno-histórico, e quase nunca utilizaram o et
nónimo tupinambá, por exemplo, ao se referir a populacao nativa 
que predominava na costa brasílica no limiar do século XVI. 

Se praticamente silenciou, durante longo tempo, diante da reli
giosidade tupinambá, a historiografía brasileira também praticamente 
desconheceu, até recentemente, o fenómeno das santidades amerín
dias. Refiro-me as santidades em geral, consideradas como rituais 
ou festas rebeldes dos tupi, e sobretudo a Santidade de Jaguaripe, 
irrompida no sul do Recóncavo Baiano por volta de 1580.2 Foi es
ta, sem sombra de dúvida, a santidade mais importante de nossa his
tória quinhentista, autentica seita herética que, comandada por um 
caraiba já marcado pela catequese jesuítica, desafiou o colonialis
mo, a escravidáo e a obra missionária dos inacianos, incendiando 
engenhos, promovendo fugas em massa dos aldeamentos, pondo em 
xeque, enfim, o status quo colonialista da velha Babia de Todos os 
Santos. 

Além de ter sido a mais relevante historicamente, quase o últi
mo suspiro de resistencia tupinambá no litoral baiano dos quinhen
tos, a Santidade de Jaguaripe é também a mais documentada de todas 
elas. Para seu estudo há mais do que o registro fragmentário da cró
nica européia ou da correspondencia jesuítica, mais do que o regis-
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tro frio de instrucoes régias ou documentos da governanca colonial. 
Para o estudo da santidade baiana há copioso dossie inquisitorial 
composto de confissoes, denúncias e dezenas de processos manus
critos depositados na torre do Tombo, em Lisboa, o maior dos quais 
com 265 fólios. 

A existencia deste manancial de documentos se deve, na reali
dade, a um aspecto peculiar da história da Santidade de Jaguaripe 
que a torna extraordinariamente fascinante e complexa. Refiro-me 
ao fato de que, paradoxalmente, essa santidade f oi cooptada por um 
poderoso senhor de escravos da Babia daquela época. Chamava-se 
Fernao Cabral de Taíde, fidalgo portugues que alguns disseram des
cender de Pedro Álvares Cabral, nosso afamado "descobridor". Por 
razoes misteriosas que tentarei desvendar no momento oportuno, um 
rico senhor de engenho do Recóncavo propós alianca e protecao a 
seita que preconizava, no limite, a morte dos portugueses e o fim 
da escravidáo, o que lhe valeu, no mínimo, o ódio dos demais se
nhores da regiao, desesperados por ver seus escravos índios fugir em 
massa para a fazenda de Jaguaripe. 

Nao tardaría muito para que os acontecimentos que tiveram lu
gar na Babia durante a década de 1580 chegassem ao conhecimento 
do Santo Oficio lisboeta. Por ocasiao da famigerada Primeira Visi
tacao da Inquisicao Portuguesa ao Nordeste brasileiro, entre 1591 
e 1595, copioso número de denunciantes acusaram Fernao Cabral 
e seus acólitos de proteger urna "abusao herética chamada santida
de" em suas próprias terras, dispensando-lhe protecáo e favores, e 
inclusive participando de seus rituais, o que se f azia em prejuízo das 
lavouras da Babia e da santa obra missionária da Companhia de Je
sus. Dessas acusacoes e confissoes de culpa resultaram, em muitos 
casos, processos completos, despachados em última instancia na pró
pria Babia pelo visitador Heitor Furtado de Mendonca. Desnecessá
rio dizer que sáo documentos de urna riqueza extraordinária, tanto 
histórica como etnográfica, nao faltando descricoes detalhadas so
bre a mensagem rebelde da seita, sua organiza~o clerical, suas cren
cas, seus objetos litúrgicos, seu templo e toda urna pleiade de ingre
dientes que mesclavam, de forma original, o catolicismo e a cultura 
tupinambá. 

É principalmente sobre as f ontes inquisitoriais que se encontra 
baseada a pesquisa sobre a misteriosa e instigante história da santi
dade, embora me tenham sido igualmente úteis a correspondencia 
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jesuítica, a crónica quinhentista, os papéis da goveman~ e, surpreen
dentemente, dois tratados escritos na Europa que aludiram a seita 
rebelde dos índios brasílicos, a saber, Relazioni universali, do italia
no Giovanni Botero, e Histoire des choses plus memorables, do fran
ces Pierre du Jarric, ambos jesuítas. 

O trabalho divide-se em tres partes. Na primeira, intitulada 
''Santidades e idolatrias em perspectiva histórica'', procuro vincular 
a irrupc;ao das santidades ao contexto mais geral da resistencia indí
gena ao colonialismo ibérico, reconstruindo, na medida do possível, 
a surpreendente história da santidade de Jaguaripe. No capítulo 1 
examino o conceito de idolatria e procuro tecer um quadro geral das 
idolatrias no mundo ibero-americano, para o que me vali em boa 
medida do importante livro de Serge Gruzinski, La colonisation de 
l'imaginaire (1988). No capítulo 2, examino as santidades tupinam
bás em termos gerais, rediscutindo o que se escreveu sobre o "pro
fetismo tupi" e detalhando os aspectos rituais do que foi esta festa 
rebelde dos índios no século XVI. No capítulo 3, particularizo a aná
lise da santidade de Jaguaripe, sua história trágica, desde a sua coop
tac;ao por Fernao Cabral até sua destruic;ao por ordens do governa
dor Teles Barreto, em 1585. 

Na segunda parte, intitulada "Santidade: morfologia da acul
turac;ao na situac;ao colonial", empreendo um esforc;o de investigac;ao 
histórico-antropológica. Dediquei o capítulo 4 as eren~, examinan
do as metamorfoses da mitologia tupi sob o impacto do colonialismo. 
O capítulo 5 dedica-se ao que chamei de "rituais do catolicismo tu
pinambá' ', debulhando os ingredientes indígenas e cristaos presentes 
na igreja de Jaguaripe. O capítulo 6 é um estudo das "ambivalen
cias e adesoes", abordando a atuac;ao dos mamelucos e de outros 
colonos que freqüentaram o templo da santidade. No conjunto des
ta segunda parte, me guiei muito pela obra de Cario Ginzburg, es
pecialmente por História noturna (1991), na qual desenvolve o con
ceito de "formac;ao cultural híbrida de compromisso" a propósito 
do f enomeno "similar" do sabá europeu. 

Na terceira e última parte, "Santidade: o teatro da lnquisic;ao", 
detenho-me basicamente na devassa da santidade pelo Santo Oficio, 
matéria do capítulo 7, bem como nas ressonancias e persistencias da 
idolatria brasílica, assunto do capítulo 8. Ressonancias na Europa 
católica, vale dizer, e persistencias na própria colonia, para desespe
ro dos portugueses. 
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Devo dizer, para encerrar esta introduc;ao, que o presente estu
do deve muito aos principais trabalhos que realizei nos últimos anos. 
Nele retomo o problema das relac;oes entre senhores, escravos e je
suítas no Brasil colonial, tema que abordei em Ideología e escravidiio, 
coma diferenc;a de que ali tratei da escravidao africana, privilegian
do o século xvn, e agora examino a indígena no XVI. O trabalho 
deve muito também, em vários sentidos, ao Trópico dos pecados, 
no qual examinei as contradic;oes do ''vi ver em colonias'' no plano 
microscópico das relac;oes afetivas e sexuais. 

Foi no último livro, afinal, que aprendi a lidar como Santo Ofi
cio e os inquisidores, verdadeiros artífices, se nao da idolatria ame
ríndia, pelo menos das fontes que permitem conhece-la mais de perto. 
Na verdade, a própria estrutura espelha as tres principais fa ces da 
santidade: na primeira ela é rebeldía; na segunda, idolatría; na ter
ceira, heresia. É como dizia Ginzburg, que viu no inquisidor um vir
tual antropólogo, ou pelo menos etnógrafo, a abrir caminho para 
o historiador da cultura, sem deixar de ser inquisidor. Inquisidor-an
tropólogo, a travestir de roupagem herética ritos e crenc;as que co
nhecia mal. .. Foi realmente o "teatro da lnquisic;ao" que me 
permitiu, afinal, conhecer melhor a santidade, cuja história é total
mente inseparável da passagem do Santo Oficio pelo Brasil. 
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Parte 1 
SANTIDADES 

E IDOLATRIAS EM 
PERSPECTIVA HISTÓRICA 



1 

IDOLATRIAS 
E COLONIALISMO 

Sacrif ício de jesuítas em cerimonia indígena. 
(Jesuítas martirizados pelos Iroqueses. Grégoire Huret, 1664.) 



L 'idolatrie étale sa realité pluridimensione/e, ver
sátile, réversible, indiff érente aux dichotomies et 
aux définitions rigides, sans pourtant g/isser dans 
le chaos et l'arbitraire. 

Serge Gruzinski 

COMBATE COM A SOMBRA 

Em 1550 celebrou-se urna grande festa em Rouen, presenciada 
pelo rei da Franca, Henrique n, por Catarina de Médicis e pela 
corte. Simulou-se nela um combate entre tupinambás e tabajaras, 
com a participacao de cinqüenta índios recém-capturados no Brasil 
e um grupo de marinheiros franceses também nus - homens que 
"falavam tao bem a língua e exprimiam tao naturalmente os ges
tos e maneiras dos selvagens" que pareciam nativos do trópico. 
Ferdinand Denis, que relato u o evento, informa que a festa foi 
chamada de sciamachie, cujo significado é combate coma própria 
sombra, urna espécie de exercício, praticado pelos antigos, "que 
consistia em agitar os bracos e as pernas como urna pessoa que 
lutasse com sua sombra". 1 

A encenacao de Rouen nao deixou de representar, em meio 
a festa da corte, os embates culturais deflagrados pela expansao 
européia na América: embates entre o europeu e o ameríndio; em
bates do europeu consigo mesmo. A descoberta das terras e povos 
americanos havia colocado o europeu diante do grave dilema entre 
reconhecer o outro - inventariar as dif eren~s que o separavam 
do homem cristao ocidental - e afirmar o ego, isto é, hierarquizar 
as dif eren~s, rejeitando o desconhecido por meio da animalizacao 
e da demonizacao. Combate com a sombra: a "descoberta" do 
Novo Mundo f oi na realidad e um processo de natureza dupla, pois 
o desvelamento de alteridade amerindia parece ter implicado a 
(re)construcao da identidade crista ocidental. 
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,. Foi com originalidade que Michel de Certeau viu na literatura 
de viagem quinhentista (e <liria, mais amplamente, nas representa
coes européias sobre o Novo Mundo) o esbocar de um saber etnoló
gico, os primeiros passos de urna disciplina que, fundada em 1836, 
se dedicada a investigar, reconhecendo-o como diferente, o Out ro 
cultural} Certeau denominou essa proto-etnologia quinhentista de 
heterologia, limiar de um saber e de um olhar antropológico na cul
tura européia, ciente das dificuldades com que se depara o historiador 
contemporaneo, quer para extrair dos escritos europeus a informa
cao histórico-etnográfica desejada, quer para examinar o pensamento 
de homens dilacerados e céticos. Homens que lutavam com a som
bra, para usar o nome da festa de Rouen. 

Em seu recente lnferno atliintico, Laura de Mello e Souza suge
riu que o próprio saber demonológico europeu - cuja producao viria 
a crescer justamente nos tempos modernos - "deve ser compreen
dido nos quadros do que Certeau nomeou de heterologia, e em co
nexao com os textos de viagem quinhentistas que fundaram o olhar 
antropológico - textos que revelam urna observacao assombrada 
pelo seu outro, o imaginário, e que se constituíram no objeto de urna 
'cultura' assombrada pela sua exterioridade 'selvagem"'. 3 

Ao relacionar o saber demonológico emergente na Europa com 
a literatura de viagens e como esboco de um "olhar antropológico" 
na velha cristandade, Laura de Mello e Souza considerou a demo
nología como parte do que Mich~l de Certeau chamou de heterologia. 
No entanto, preferiu chamar de etnodemonólogos os missionários, 
os eclesiásticos e mesmo os conquistadores que escrevem sobre as 
populacoes do Novo Mundo no século XVI. Estudiosa da coloniza
cao ibérica, a autora percebeu muito bem que, no caso dos portu
gueses e sobretudo dos espanhóis, as atitudes demonizadoras aca
bariam por triunfar sobre o "olhar antropológico''. 

Quer-me parecer, portanto, que, se para Michel de Certeau é 
mais f actível ver em Léry ou Thévet etnólogos avant la lettre, o 
mesmo nao ocorre, rigorosamente, com o estudioso da colonizacao 
ibérica, ao deparar-se, por exemplo, como bispo Zumárraga - per
seguidor dos "idólatras" mexicanos-, ou mesmo com um Diego 
Durán - dominicano que considerava imperioso conhecer os índios 
para melhor habilitar os extirpadores de idolatrías no seu ofício. 4 

É verdade que tanto Thévet como Léry demonizaram os índios (e 
o último chegou a falar em sabá para aludir a certas cerimonias tu-
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pinambás), mas nem um nem outro vieram para a América coma 
missao de catequizar ou extirpar idolatrias - ao contrário dos mis
sionários e eclesiásticos ibéricos, agentes de urna "missao salvacio
nista", que o papa havia confiado aos reis de Espanha e Portugal. 

Etnodemonólogos, portanto, mais do que "heterólogos'', eis o 
que, ao meu ver, foram os "observadores" ibéricos das culturas ame
ríndias no século XVI. Concordando, pois, com a nomenclatura de 
Mello e Souza (de preferencia a de Michel de Certeau), faco minhas, 
igualmente, as palavras de Jean Delumeau, quando diz: 

Os espanhóis tiveram a convic~ao de trope~ar por toda parte, na Amé
rica, no poder multiforme do Maligno, mas nao desconfiaram de que 
era o seu próprio Lúcifer que haviam levado do Velho Mundo nos po
roes de seus navios. 5 

Retorno, aqui; ao combate europeu coma própria sombra, ou, co
mo diz Laura de Mello e Souza, ao olhar europeu assombrado com 
sua própria exterioridade selvagem. 

IDOLATRIA E DEMONOLATRIA 

Nao resta dúvida de que f oram os espanhóis, como diz Delu
meau, os maiores demonizadores da alteridade ameríndia dentre to
dos os europeus que sobre ela escreveram. Demonizaram-na através 
de palavras, imagens e práticas associadas, em última análise, a um 
conceito específico: idolatría. 

Nao quero dizer, com isso, que o conceito de idolatría tenha 
sido urna invencao dos colonizadores. A idéia de idolatría vinha de 
longe, na realidade, urdida e tecida na longa tradicao judaico-crista. 
É encontrada no Antigo Testamento, indicando as impiedades dos 
gentíos que, ao contrário dos hebreus (povo eleito), adoravam está
tuas, cultuavam ídolos, por nao lhes ser dado enxergar o verdadeiro 
e único Deus (Jeová). Encontra-se também na pregacáo dos apósto
los, a exemplo de sao Paulo, o qual associou a idolatria a "deprava
cao dos homens", a loucura e a obscenidade (Rom, 1:18-27). 

A lgreja medieval só faria adensar a estigmatizacao das idola
trías, estabelecendo urna virtual identidade entre idolatría e demo
nolatría. É o que se pode ver no célebre Directorum lnquisitorum, 
de Nicolau Eymerich (1376), por sinal um inquisidor aragones: eram 
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os sacerdotes de Baal os verdadeiros idólatras condenados no Livro 
dos Reis - escreveu Eymerich -, pois invocavam os diabos, ofere
ciam-lhes sacrificios, adoravam-nos por meio de "orac;oes execrá
veis", faziam-lhes voto de obediencia.6 

A diaboliza~o conceitual das idolatrias era parte integrante, por
tanto, do corpo doutrinário e do imaginário cristao desde, pelo me
nos, a Idade Média - resultado do anátema lanc;ado, nos tempos 
bíblicos, contra o culto dos gentíos e os adoradores de estátuas. Trans
posta para a América, a idéia de idolatria iria funcionar como filtro 
na percepc;ao das religiosidades e costumes ameríndios pelos euro
peus, enxertada naturalmente de significados que a própria realida
de americana sugeria aos observadores. É como diz Giulia Lancia
ni, a propósito do maravilhoso na América: "[ ... ] a percepc;ao do 
novo pode manifestar-se também através de urna revisitac;ao do an
tigo que, enxertado em húmus diverso, se constituí em representa
c;oes inéditas que ajudam a penetrar os enigmas do mundo, trans
formando-se em instrumentos de conhecimento ... ". 7 

Embebida de elementos demoníacos, a noc;ao judaico-crista de 
idolatria encontraria, na América, o seu território privilegiado, orien
tando o registro etnográfico e as atitudes européias em face do Ou
tro. No olhar dos colonizadores, a idolatria, como o diabo, estaría 
em toda a parte: nos sacrificios humanos, nas práticas antropofági
cas, no culto de estátuas, na divinizac;ao de rochas ou fenomenos 
naturais, no canto, na danc;a, na música ... Os missionários e ecle
siásticos, em geral, em quase tudo veriam a idolatria diabólica com 
que estavam habituados a conviver no seu universo cultural. 

Nos primeiros momentos da Conquista, sobretudo no caso his
panico, a noc;ao de idolatria seria ainda colorida pela tradicional re
pulsa ao infiel, ao inimigo mouro que durante séculos assombrara 
os crista.os da península. É o que se pode perceber em Hernán Cor
tés, que chamou de "grande mesquita" ao templo maior de Tenoch
titlán, onde se abrigavam os ídolos principais cultuados pelos aste
cas. s Vibrava, pois, entre os conquistadores hispanicos, a memória 
da Reconquista ibérica, veiculada na literatura de cavalaria e f ermen
tada pela expectativa dos aventureiros de "ir a valer más" com fei
tos militares em nome de Deus e do rei. 

Mas f oi sobretudo no campo da demonolatria que os ibéricos 
enquadraram o sentimento religioso presente nos cultos ameríndios, 
incluindo os sacrificios humanos e os rituais antropof ágicos que vá-
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rios povos praticavam. Referindo-se ao México, o jesuíta José de 
Acosta nao teria qualquer dúvida em diabolizar a religiosidade nati
va em sua História natural y moral de las Índias: afirmou que Sata 
se havia refugiado na América, após perder seu domínio sobre o mun
do antigo, f azendo das Índias um dos baluartes da idolatría. Para 
os colonizadores da América - em especial os eclesiásticos -, a ido
latría nao era apenas ''urna forma erronea da religiao natural'', se
na.o "o comec;o e o fim de todos os males" .9 

Foram raríssimos, entre os colonizadores, os que aparentemente 
superaram o estigma diabolizante das idolatrias. O exemplo mais cé
lebre é o de freí Bartolomé de Las Casas, dominicano, que f oi capaz 
de enxergar nas idolatrias a expressao de sincera devoc;ao religiosa. 
No entanto - como se pode ver na análise definitiva de Todorov -, 
Las Casas nao compreendia os índios. A pesar de def ende-los com 
fervor - a sua liberdade, os seus costumes -, Las Casas somente 
os aceitava (e amava) por assimilac;ao, depurando-os das exteriori
dades heterodoxas e fazendo com que se assemelhassem aos primiti
vos cristaos. 10 Las Casas nao combateu a própria sombra porque 
nao saiu de sua própria cultura. Nao f oi demonólogo - é certo -, 
mas também nao foi etnólogo. Construiu urna imagem idealizada 
do índio - o índio puro que habitava o "paraíso perdido" -, pre
conizando, no fundo, o mito setecentista do "bom selvagem". 

Las Casas foi, porém, urna voz dissonante em meio ao coro de 
etnodemonólogos que cuidavam da "conquista espiritual" dos na
tivos. Na América espanhola, esta outra conquista f oi assumida com 
clareza e vigor. Autoridades seculares, eclesiásticos e missionários, 
sobretudo no México e no Peru, nao tardaram a ver a f orc;a das ido
latrías na persistencia das religiosidades indígenas. Trataram-na co
mo crime passível de pena secular, inclusive a morte, delegando-se 
aos bispos poderes inquisitoriais para julgar os idólatras a semelhanc;a 
de hereges. 

No México dos anos 1530, foi a "extirpac;ao de idolatrías" que 
celebrizou o bispo Zumárraga, implacável perseguidor dos que ocul
tavam ídolos, dos. que exortavam em favor dos "deuses antigos", 
dos adivinhos, dos que faziam sacrificios humanos. Os principais 
"idólatras" eram considerados "dogmatizadores" e "hechiceros", 
reservando-se-lhes castigos exemplares. Zumárraga condenou mui
tos índios ao degredo, aos ac;oites, a trabalhos forc;ados, obrigan
do-os a sair em autos-de-fé na Cidade do México; a outros (poucos, 
na verdade), Zumárraga condenou a morte na fogueira. 11 
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.. 
A "extirpacao das idolatrias'' assumiu, portanto, no México e 

no Peru, características de grande violencia, e prosseguiu mesmo de
pois da criacao dos tribunais do Santo Oficio naqueles vice-reinados, 
entre 1570 e 1571, apesar de as idolatrias terem sido entao retiradas 
do foro inquisitorial. A guisa de exemplo, cito a visita geral ordena
da no Peru pelo vice-rei Toledo, entre 1570 e 1575, na qual, apesar 
da documentacao lacunosa, sabe-se que pelo menos tres "idólatras" 
foram queimados por crimes de feiticaria e heresia. 12 

A dif erenca dos espanhóis, os portugueses nao desenvolveram 
nenhuma campanha de extirpacao de idolatrias que pudesse lembrar 
os feitos de Zumárraga, no México, ou de Toledo, no Peru. Nao que
ro dizer que os lusitanos tenham poupado os índios de massacres, 
que tanto celebrizaram nossos governadores quinhentistas, mas tao
somente frisar que falto u a colonizacao portuguesa a quilo que so
bejo u na espanhola: a perseguicao implacável aos povos ameríndios 
por razoes estritamente religiosas. 

É verdade que, também no Brasil, nao faltou quem demonizas
se a terra e os indios, a exemplo de frei Vicente, que, a semelhanca 
de A costa, di ria que o di abo transf erira o seu reino para a América, 
urna vez expulso da velha cristandade - do que resultaria, inclusi
ve, o triunfo do no me Brasil sobre a Terra de Santa Cruz, homena
gem ao "pau de cor abrasada e vermelha" que abundava no litoral. 
Mas, afora essas diabolizacoes genéricas e alegóricas, e sem falar na 
detra~ao dos costumes indígenas pelos jesuitas, a demoniza~ao dos 
indios foi, entre nós, muitíssimo pálida, em matéria de religiosida
de, se comparada com o furor persecutório dos hispanicos. 

E nao é de admirar a ausencia de urna "campanha extirpató
ria" ao estilo hispanico na América portuguesa, se nem mesmo a 
palavra idolatria era comumente usada pelos lusitanos ao se referir 
a religiosidade indígena. Pelo contrário, jesuítas e colonizadores fo
ram useiros em dizer que· o gentio do Brasil nao pronunciava as le
tras/, I e r porque nao possuíam f é, lei e rei - sugerindo com is so 
que os indios viviam numa espécie de anomia, e num estado de des
crenca em matéria de religiao. 

Nóbrega f oi explícito, diversas vezes, ao negar a existencia de 
religiao entre os índios tupi: "é gente que nenhum conhecimento tem 
de Deus, nem ídolos"; "esta gentilidade a nenhuma coisa adora, nem 
conhecem a Deus; somente aos trovoes chamam de Tupa, que é co
mo dizer coisa divina". Embora detratasse os indios de várias ma-
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neiras (indomitos, impudicos etc.), Nóbrega neles veria um "papel 
branco", em matéria de fé, onde se podia "escrever a vontade" . A 
postura de Nóbrega seria também a dos outros jesuítas no século XVI: 

''nao tem adoracao nenhuma, nem cerimonias ou culto divino'', es
creveu Cardim; "nao tem comunicacao com o demonio", ajuizou 
Anchieta. 13 No entender dos jesuitas, e no da maioria dos cronistas 
do século XVI, os tupinambá nao eram idólatras; nao criam em Deus 
nem no diabo; nao possuíam qualquer espécie de religiao. É como 
diz Viveiros de Castro: "Antes de serem efemeras e imprecisas está
tuas de murta, os tupinambás f oram vistos como homens de cera, 
prontos a receber urna forma''. 14 

A explicacao para tamanho contraste entre o olhar hispanico 
e o portugues em matéria de religiao indígena deve ser buscada, an
tes de tu do, nas dif erencas entre os povos amerindios que cada qual 
encontrou na sua porcao da América. Refiro-me menos as dif eren
cas de religiosidade - pois estou longe de endossar a opiniao jesuí
tica de que os indios tupis eram descrentes de tudo -, e simas ca
racterísticas ergológicas da religiosidade nas duas Américas. No Mé
xico e no Peru, os espanhóis se depararam com templos, variada ga
ma de sacerdotes, profusa.o de ídolos, máscaras e cultos que se en
caixavam perfeitamente no seu modelo de idolatria, quando nao su
geriam o próprio sabá diabólico. Desnecessário dizer que nada de 
parecido havia entre os tupinambás. 

Acrescento, também, a escassa tradicao demonológica da cul
tura portuguesa em contraste com a espanhola - o que certamente 
pesou na leitura que uns e outros fizeram da religiosidade amerin
dia. No caso da Espanha, embora o alcance do saber demonológico 
f os se ali menor do que na Europa do norte, f oram publicados dez 
tratados contra supersticoes entre 1510 e 1618, a maioria dos quais 
no século XVI. Laura de Mello e Souza informa, a propósito, que 
a Espanha chegou a produzir urna geracao ilustre de demonólogos, 
a exemplo de Afonso de Salazar Frías, Pedro de Valencia e outros. 
Havia, pois, alguma tradicao demonológica na Espanha que f oi trans
portada para a América, inclusive na pessoa de alguns "extirpado
res", como o próprio Zumárraga, homem que participara da perse
guicao de bruxas na Biscaia antes de tornar-se o primeiro bispo do 
México. 15 Nada disso, convém frisar, se pode perceber na história 
portuguesa: nem a ocorrencia de urna tratadística contra supersti
coes, nem qualquer furor persecutório contra bruxas. Enquanto na 
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América espanhola montou-se desde cedo urna estrutura eclesiásti
ca poderosa, com quadros treinados na perseguicio a feiticaria, a 
América portuguesa praticamente se limitou a acio jesuítica - sen
do a maioria dos padres oriundos de Portugal (quando nao nasci
dos no Brasil), homens mais preocupados em evangelizar do que "ex
tirpar demonios" dos amerindios. 

Tudo me parece indicar, portanto, que também no domínio da 
demonizacio operou-se o contraste que Sérgio Buarque de Holanda 
viu na postura edenizadora de portugueses e espanhóis. Experientes 
no contato com outras terras e povos, e ainda desprovidos de urna 
"cultura do maravilhoso" tao presente em outros países europeus, 
os portugueses seriam parcimoniosos na edenizacao da cena brasíli
ca, ao contrário dos espanhóis, que buscaram El Dorados, paraísos 
e seres fantásticos em sua Ofir americana. 16 Em compensacao, se os 
hispanicos viam demonios em toda parte, e despenderam enormes 
recursos para extirpar as idolatrias dos índios, os portugueses mal 
f alavam em idolatria, julgando que os tupinambás nem sequer pos
suíam religiao. 

Nao pretendo dizer, com isso, que o demonio estivesse ausente 
na fala dos portugueses ao se referir aos índios. Pelo contrário, con
sideravam quase tudo diabólico nos amerindios que habitavam o li
toral, mormente a nudez, as lubricidades e o canibalismo - que a 
todos apavorava -, costumes fartamente demonizados pelos jesuí
tas. Mas, em matéria de religiao, predominou urna visao compla
cente, mistura de otimismo evangelizador com urna postura pouco 
''idolatrizante'' - com perdao pelo neologismo - da religiosidade 
ameríndia. A única excecao nesse domínio foi a leitura que fizeram 
os jesuitas do "profetismo tupi" - assunto que tratarei no capítulo 
seguinte. Diante da pregacio de certos pajés (os caraís ou pajés-acu 
que andavam de aldeia em aldeia a f alar aos índios possuídos pelos 
espíritos), jesuitas e outros cronistas nao deixaram de ver feiticaria 
e até idolatria, contrariando completamente a sua opiniao de que os 
tupi nao criam em coisa alguma. 

A idolatria nao tardaria a se revelar na América portuguesa, sa
cudindo os demonios que os lusitanos também haviam trazido para 
o Brasil. Quisessem ou nao, os portugueses acabariam, também eles, 
obrigados a combater a própria sombra no trópico. 
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A IDO LA TRIA COMO RESISTENCIA 

Pelo que f oi até aqui ex post o, é f orcoso reconhecer que falar 
em idolatria é usar a linguagem do coloniz.ador, especialmente quando 
se utiliza o termo apenas no seu sentido estrito, associando idolatria 
e culto de ídolos. No imaginário do Ocidente cristao, nao resta dú
vida de que o culto de ídolos estava, havia séculos, impregnado de 
estigmas diabolizantes, além de vinculado a gentilidades. 

No entanto, devo dizer que, considerada historicamente, a ido
latria f oi mais do que aquilo que nela viram os europeus. Fenomeno 
complexo, que ultrapassava o domínio meramente religioso que o 
epíteto ocidental sugeria, a idolatria pode também ser vista como 
expressao da resistencia social e cultural dos amerindios em face do 
colonialismo. Concebida mais amplamente como fenomeno histórico
cultural de resistencia indígena, a idolatria pode se referir a um do
mínio em que a persistencia ou a renovacao de antigos ritos e cren
cas se mesclava com a luta social, com a busca de urna identidade 
cada vez mais destrocada pelo colonialismo, coma reestruturacao 
ou inovacao das relacoes de poder e, inclusive, com certas estraté
gias de sobrevivencia no plano da vida material dos índios. 

Basta examinar a vastíssima bibliografia sobre as idolatrias no 
mundo hispano-americano para se perceber, com nitidez, esta du
pla dimensao histórica da idolatria na situacao colonial: exprimia, 
de um lado, a rejeicao do europeu pela religiosidade e a cultura in
dígena, justificando as acoes persecutórias da lgreja e do Estado; 
expressava, de outro lado, o obstinado apego dos povos ameríndios 
as suas tradicoes e crencas, quando nao projetavam urna revanche 
contra o invasor estrangeiro. Os próprios colonizadores (alguns, ao 
menos) perceberam por vezes esse caráter abrangente e perigoso das 
idolatrias para o sistema colonial. Cito apenas o exemplo do cha
mado império neo-inca refugiado em Vilcabamba, no Peru, que cons
tituiu o maior foco de luta contra a dominacio colonial naquela re
giao, além de tentar restaurar as tradicoes do antigo lmpério do Sol. 
Muitos espanhóis nao tiveram dúvida em chamá-lo de "a universi
dade da ido la tria'' ... 

Mas nao só de acües extremadas e agressivas se nutriram as ido
latrias, senao de atitudes cotidianas de boicotee transgressao a lgre
ja e a dominacao colonial. Os próprios contemporaneos perceberam 
essa resistencia obstinada dos indios em aceitar os ditames do clero, 
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para limitar-me a esfera religiosa, nao obstante aceitassem, de pú
blico, os sacramentos da lgreja. Foi o que sugeriu o dominicano Die
go Durán, em sua Historia de las Índias: ''Nao encontrarao Deus · 
enquanto nao tiverem arrancadas as raízes, até o menor vestígio, da 
antiga religiao. Contentamo-nos com as aparencias cristas que os ín
dios fingem para nós ( esquecendo) que a mínima reminiscencia da 
antiga religiao pode perverter inteiramente o culto novo (e único ver
dadeiro) [ ... ] Certas pessoas dirao que essas coisas sao insignifican
tes. Eu digo que é urna forma sutil de idolatria" .17 

Referindo-se a esta idolatria "invisível", Héctor Bruit percebeu, 
com acuidad e, urna estratégia de simula9ao, na qual o f orte apego 
ao passado - fenómeno clandestino - se via encoberto por ativi
dades aparentemente insólitas dos indios diante dos espanhóis: inex
plicáveis silencios alternados com puerilidades, a desnortear o espa
nhol, que pensava ver parvos onde havia, no fundo, rebeldes. 18 

Ser ge Gruzinski, por sua vez, f oi quem melhor percebeu o sen
tido global da idolatria, concebendo-a, no limite, como barreira ao 
processo de ocidentaliza9io projetado pelo colonialismo. Gruzinski 
definiu-a "como urna aproxima9io especificamente indígena do mun
do" - e nao apenas como expressio de sua religiosidade: a idola
tria "tecia urna rede densa e coerente, consciente ou nao, implícita 
ou explícita de práticas e saberes nos quais se inscrevia e se desen
volvia a totalidade do cotidiano [ ... ]. Falar de idolatria é também 
tentar - através de referencia a materialidad e do objeto/ídolo e a 
intensidade do afeto (latria) - nao se ater a urna problemática das 
'visoes de mundo', das mentalidades, dos sistemas intelectuais, das 
estruturas simbólicas, mas considerar também as práticas, as expres
soes materiais e afetivas de que ela é totalmente indissociável" .19 

Gruzinski considera, assim, o embate entre extirpadores e idóla
tras no pós-conquista nao apenas um confronto entre ''duas religiaes'', 
senao expressáo de um conflito cultural o mais amplo possível. Con
flito que entrelacava os domínios religioso, af etivo, político, ético, 
material, cotidiano, e no qual a idolatria tendeu f orcosamente a re
cuar, alojando-se nos interstícios da sociedade colonial, despojada 
pelo colonialismo cristáo do controle integral - outrora incontestá
vel - do espaco e do tempo. 

Trata-se, ao meu ver, da melhor defini9ao para o fenómeno real 
da idolatría, exatamente por abranger a totalidade social e evitar ró
tulos simplificadores. Af asto-me dela, no en tanto, ao constatar que 
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Gruzinski admite a ocorrencia de idolatrias pré-coloniais. Conceben
do a idolatria como manifesta9ao de resistencia ao colonialismo, 
considero-a um fenómeno historicamente novo, nao obstante anco
rado no passado pré-colonial. 

Quer pelo nome - urna proje9ao européia -, quer pelo que 
significava na prática - resistencia e hostilidade ao europeu -, a 
idolatria era filha do colonialismo. Pensá-la forado contexto colo
nial significaría associá-la meramente ao ' ~culto de ídolos" - culto 
diabólico no olhar europeu dos quinhentos. Pensá-la forado con
texto colonial significaria esquecer que, urna vez contatadas e sub
metidas pelo europeu, as culturas ameríndias nao seriam jamais as 
mesmas de antes ... 

TIPOLOGIA DAS IDOLATRIAS 

Adotando a concepcao de idolatría como manif esta9ao global 
de resistencia ao colonialismo, esbocei, em artigos recentes, urna 
classifica9ao dessas manifesta9oes idolátricas, levando em conta sua 
morfologia específica e as rela9oes que mantiveram com a socieda
de colonial. Da aplica9ao dos citados critéríos resultaram dois grandes 
tipos de idolatria: ajustadas e insurgentes.20 

Falar em idolatrías ajustadas significa aludir a atitudes que muito 
se aproximam das descritas por Gruzinski no México dos primeiros 
séculos coloniais, ou as estratégias invisíveis de simula9ao que Bruit 
viu nos índios hispano-americanos. Refiro-me as práticas em que o 
indígena mostrava-se apegado ao passado e a tradi9ao sem desafiar 
frontalmente, quer a explora9ao colonial, quer o primado do cris
tianismo. Resistencia cotidiana, portanto, que buscava esquivar-se 
do olhar externo do colonizador, alojando-se na sombra, nos espa
cos pouco iluminados da sociedade colonial e, por isso mesmo, nao 
tao vulneráveis a a9ao extirpatória. Numa palavra, a idolatría ajus
tada era praticada por índios cristaos submetidos ao sistema colo
nial e que, ao menos na aparencia, vergavam-se <liante da lgreja e 
de seus sacramentos. 

Falar em idolatrías insurgentes significa referir-se, antes de tu
do, a movimentos sectários, animados por mensagens francamente 
hostis ao europeu, sobretudo a explora9ao colonial e ao cristianis
mo, nao obstante algumas delas tenham assimilado, em maior ou 
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menor grau, ingredientes do catolicismo que tanto rejeitavam. Na 
dinamica de tais idolatrias, organizadas em funcao da defesa das tra
dicóes ameríndias, as atitudes de resistencia oscilavam da "guerra 
cósmica" a luta armada - mais factível esta última quando os mo
vimentos ocorriam em regioes de fronteira, ou seja, em áreas incom
pleta ou precariamente dominadas pelos colonizadores. 

A tipologia que ora apresento em linhas gerais nao deve, contu
do, ser entendida com rigidez. Entre o suposto ajustamento e a insur
gencia explícita, ocorreram diversas manifestacóes idolátricas que, seja 
no plano formal, seja em sua dinamica histórica, aproximavam-se si
multaneamente dos dois tipos apresentados como paradigmas. Na rea
lidade histórica, idolatrias que, em princípio, estariam incluídas num 
mesmo tipo apresentaram, de fato, diferencas consideráveis. A guisa 
de exemplo, cito o caso peruano, no-século XVI, no qual emergiram 
duas idolatrias que poderiam ser classificadas como insurgentes: a re
sistencia neo-inca e o movimento do Taqui Ongoy. 

No primeiro caso, tratou-se de um movimento armado levado 
a cabo por parte da dinas tia inca inconf ormada com a domina~ao 
espanhola. Apesar de tudo, e da restauracao do culto solar em be
neficio dos incas rebeldes, o império neo-inca conheceria fases, en
tre a década de 1530 e a de 1570, de conciliacao comos espanhóis, 
chegando mesmo a receber missionários nos redutos rebeldes. No 
caso do Taqui Ongoy, movimento que pregava a ressurreicao dos 
deuses ancestrais no próprio seio da sociedade colonial, a resisten
cia cultural parece ter sido muito mais radicalizada, expurgando-se 
completamente o cristianismo da vida cotidiana dos sectários. To
davía, o Taqui Ongoy somente acenava com urna "guerra cósmi
ca", prevendo um iminente combate entre as huacas andinas e o deus 
cristao no ar, do qual as primeiras sairiam definitivamente vence
doras.21 

A tipologia apresentada possui, assim, como toda tipología his
tórica, a intencao de fornecer coordenadas para a investigacao. É 
tao-somente um ponto de partida, e urna tentativa de retirar as ido
latrias do caos que lhe atribuíram os agentes do colonialismo. 

IDOLA TRIAS E MILENARISMOS 

No caso das idolatrias que chamei de insurgentes, a mensagem 
rebelde aproximava-se, em vários sentidos, daquilo que muitos an-

34 

tropólogos e historiadores denominaram de milenarismo - assunto 
que examinarei nos capítulos 2 e 4. Mas nao posso evitar algumas 
consideracoes gerais que certamente me guiarao nas reflexoes sobre 
a matéria. 

É de todo impossível, em primeiro lugar, f alar de milenarismo 
sem abordar o conceito de mito, sobre o que há f arta literatura an
tropológica. Evitarei, no entanto, esmiucar controvérsias paralelas, 
externando logo a minha opcao pela definicao de Mircea Eliade. De
finicao que, como ele mesmo diz, talvez seja "a menos imperfeita, 
por ser a mais lata": o mito "conta urna história sagrada, relata um 
acontecimento que teve lugar no tempo primordial, o tempo f abu
loso dos comecos''. 22 

História sagrada, o mito é também, diz Eliade, a "história ver
dadeira" dos povos arcaicos, sempre protagonizada por seres sobre
naturais e referida a urna "criacao do mundo", a "origem das coisas 
e/ ou da humanidade". Para o homem das sociedades que Eliade cha
ma de arcaicas, aquilo que se passou ab origine "é suscetível de se 
repetir pelo poder dos ritos". Ritualizar o mito é portanto (re)vive
lo, "no sentido em que se fica imbuído da forca sagrada e exaltante 
dos acontecimentos evocados e reatualizados''. 23 

Os chamados milenarismos, que obviamente supoem ritos de re
novacao, alicercam-se, de um lado, nestes "mitos de origem" e, 
de outro, nos mitos escatológicos que f azem do fim do mundo o pre
lúdio da recriacao. Trata-se da crenca no "eterno retorno" ou na 
"perfeicao dos primórdios", característica univer~al de todos os mi
lenarismos, coma excecao, e ainda assim parcial, do milenarismo 
judaico-cristao. Inscrita na lógica do tempo cíclico, a estrutura dos 
milenarismos supóe que o "fim do mundo já aconteceu, embora de
va reproduzir-se num futuro mais ou menos próximo'', de sorte que 
a previsao apocalíptica implica necessariamente a indicacao do ''re
comeco". 

É nesse contexto que se podem inserir, ao meu ver, as prega
cües que tiveram lugar na América após a Conquista, ela mesma vista 
simultaneamente como apocalíptica e preconizadora da renovacao 
do mundo. A ruína das tradicóes e do modus vivendi indígena foi 
capaz de alimentar, nas mais variadas culturas ameríndias, a crenca 
na proximidade do retorno as origens e a urna era primordial: tem
po dos ancestrais, tempo dos heróis. No caso das idolatrias insur-
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gentes, cosmogonía e escatología prolongavam-se urna na outra, ad
quirindo urna dinamica de resistencia cultural. 

A morfo logia dos milenarismos indígenas afigurou-se sobremo
do complexa, pois, nao obstante fossem eles ancorados nas tradi
c;oes e sistemas cognitivos pré-coloniais, deixaram-se impregnar, em 
graus variáveis, por elementos ocidentais e cristaos. É novamente 
Eliade quem fornece um roteiro útil de questoes para a reflexao so
bre o que chama de "milenarismos primitivos" . Roteiro profícuo 
o suficiente para reconhecer, com perícia, a absorc;ao de elementos 
culturais europeus por movimentos que, a rigor, eram antiociden
tais. 24 Convém citá-lo e comentá-lo: 

1) Os movimentos milenaristas podem ser considerados como 
um desenvolvimento do cenário mítico ritual da renovac;ao do mun
do. Trata-se, aqui, do apego as tradic;oes e a crenc;a no eterno retor
no, o que se pode associar a leitura indígena da conquista como si
nal simultaneo do caos e da renovac;ao do cosmos. 

2) A influencia, direta ou indfreta, da escatología crista parece 
quase sempre indubitável. Considera-se, nesse ponto, a possível oci
dentalizac;ao nao só das crenc;as como do sistema cognitivo do colo
nizado - processo que, com efeito, ocorreu concretamente em di
versas situac;oes históricas. · 

3) Embora atraídos pelos valores ocidentais e desejando apro
priar-se tanto da religiao e da educac;ao dos brancos como de suas 
armas e riquezas, os membros dos movimentos milenaristas sao an
tiocidentais. Continua-se, aqui, no domínio da ocidentalizac;ao, ape
sar de haver certo exagero, penso eu, na formulac;ao de Eliade. Mas 
nao deixa de ser instigante a sua idéia de que a "ocidentalizac;ao" 
desejada é urna aculturac;ao filtrada, seletiva, que nao impede, no 
mais, o sentimento de repulsa pelo "outro" colonizador. 

4) Es ses movimentos sao sempre suscitados por f ortes perso
nalidades religiosas de tipo profético e organizados ou ampliados por 
políticos ou para fins políticos. Sugere-se, aqui, o perfil de lideran
c;a característico dos milenarismos arcaicos: no mínimo, profetas un
gidos; no máximo, homens-deuses. E deles afirmou Gruzinski com 
brilho: os homens-deuses nao morriam, abandonavam o mundo; e 
também nao nasciam, retornavam ... 25 

5) Para todos estes movimentos, o milenio está iminente, mas 
nao será instaurado sem cataclismos cósmicos ou catástrofes histó-
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ricas. Eis-nos, enfim, no amago da insurgencia desses milenarismos 
que, na América colonial, se veiculavam através de seitas idolátri
cas. Quer pela expectativa de urna batalha cósmica, quer pela defla
grac;ao de resistencias armadas, os milenarismos indígenas assumi
ram a feic;ao de movimentos anticoloniais. 

É com base nesse elenco de questoes que vou examinar as san
tidades ameríndias no Brasil colonial - tema tao esquecido por 
nossa historiografia. Preocupa-se a estrutura das crenc;as, os ritos 
e a própria estética dessas idolatrias que os portugueses chamaram 
de Hsantidades". Preocupa-me, também, a sua dinamica histórica, 
o significado de sua rebeldia, e o modo pelo qual os agentes da 
colonizac;ao a perceberam, trataram e registraram. 

E devo dizer que, ao esposar as indicac;oes de Eliade, procurei 
seguir, urna vez mais, os conselhos do grande historiador italiano 
Cario Ginzburg: "Acerca da história humana sabemos e ha vemos 
de saber sempre muito pouco. Na falta de prova contrária, só resta 
postular, por trás dos fenómenos de convergencia cultural [ . .. ] um 
entrelac;amento de morfo logia e história - ref ormulac;ao, ou varian
te, do antigo contraste entre aquilo que existe por natureza e aquilo 
que existe por convenc;ao". 26 
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SANTIDADES AMERÍNDIAS 

Caralbas protagonizam a dan9a da Terra sem 
Mal, sacudindo seus maracás e fumando tabaco. 

(llustra9iio de Theodor de Bry para História de urna viagem 
de lean de Léry, século XVI.) 



De certos em certos anos vem uns feiticeiros de mui 
longes terras, fingindo trazer santidade, e ao tempo 
de sua vinda /hes mandam /impar os caminhos ... 

Manoel da Nóbrega, 1549 

, 

PROFETISMO TUPI E COLONIALISMO 

Em seu clássico O messianismo no Brasil e no mundo, Maria 
Isaura Pereira de Queiróz assinalou o clima de efervescencia reli
giosa que grassava entre os nativos da costa brasileira no século 
XVI, verdadeiras explosoes de entusiasmo coletivo que nao passa
ram despercebidas pelos europeus. "Profetas indígenas iam de al
deia em aldeia apresentando-se como a reencarna<;ao de heróis tri
bais, incitando os índios a abandonar o trabalho e a dan<;ar' ', pois 
estavam para chegar os novos tempos "que instalariam na terra 
urna espécie de Idade de Ouro''. 1 

A observa<;ao des te clima de religiosidade f oi praticamente una
nime entre os cronistas e viajantes quinhentistas, ainda que a maio
ria deles se inclinasse a negar, contraditoriamente, a existencia de 
"alguma fé" entre os nativos. A ldade de Ouro de que trata Maria 
Isaura indicava, na verdade, um tempo e um lugar específico na 
cultura tupi-guarani. Um tempo de reden<;ao dos homens, tempo 
de se obter a eterna juventude, quando nao a imortalidade. E lugar 
de extraordinária abundancia e felicidade, morada dos ancestrais 
e do espírito dos bravos que ali habitariam postumamente. Tempo 
e lugar sagrados, usufruído e povoado por homens-deuses. Homens
deuses que os "profetas indígenas" pareciam encarnar em suas exor
ta<;oes. 

A maioria dos etnólogos dedicados ao estudo dos tupi-guarani 
tem relacionado esse horizonte utópico da cultura nativa com a bus
ca da Terra sem Mal (yvy maraey), especialmente após os trabalhos 
de Kurt Nimuendaju no início do século atual. 2 Nimuendaju, etnó-
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logo alemao, viveu nos anos 1910 entre os apapocuva-guarani, ín
dios provenientes do Paraguai recém-chegados ao litoral de Sao Paulo 
naquela década. Decifrando-lhes a mitología heróica a luz da histó
ria (ou etno-história), Nimuendaju sugeriu que a peregrina9ao dos 
apapocuvas constituía a última leva de um vasto movimento migra
tório iniciado em 1810, sob a inspira9ao de "profetas indígenas", 
e dirigido para a busca, no litoral, da "terra onde ninguém jamais 
morria". Foi Nimuendaju que desenvolveu, pioneiramente, a hipó
tese de que a mitologia guarani encontrava-se na base do desloca
mento das popula9oes nativas, sendo a migra9ao de natureza fun
damentalmente religiosa. 

A partir de entao, muito se tem escrito, entre os etnólogos, so
bre a Terra sem Mal tupi-guarani, assunto que nao tem passado sem 
controvérsias. O essencial do debate gira em torno, basicamente, de 
duas questoes: 1) se a Terra sem Mal, núcleo da mitología tupi-gua
rani, constitui urna estrutura autentica e originalmente indígena que 
permaneceu intocada por séculos ou se, pelo contrário, viu-se im
pregnada de elementos do catolicismo ibérico; 2) se os movimentos 
indígenas de busca da Terra sem Mal documentados desde o século 
xv1 guardaram alguma rela9ao com a expansao colonialista ou se, 
de outro modo, explicam-se unicamente por razoes intrínsecas a cul
tura tupi-guarani. 

Foi baseado nas hipóteses de Nimuendaju e apoiado na farta 
documenta9ao quinhentista do mundo colonial ibérico que Alf red 
Métraux interpretou o "entusiasmo místico" dos tupi-guarani quando 
da chegada de portugueses e espanhóis na América. Métraux viu na 
prega9ao dos profetas índios autenticas aspira9oes messianicas an
coradas em suas legendas básicas, que gravitavam em torno da Ter
ra sem Mal. Para Métraux, fora a busca desse "paraíso tupi" que 
estimulara as diversas na9oes dessa cultura a migrar do interior para 
o litoral antes que lá chegassem os portugueses. E também fora a 
obsessiva busca da "terra onde nao se morria" o motivo da eferves
cencia religiosa observada pelos cronistas do século XVI, provável 
prelúdio das migra96es que daí em diante fariam os índios, embora 
no sentido inverso: do litoral para o "sertao". 3 

A magnífica obra de Métraux possui, entre outras virtudes, o 
mérito de desvendar os ingredientes da cultura tupi e relacioná-los · 
a sua própria história, iluminando o sentido das migra9oes que di
versos estudiosos confirmariam posteriormente. No entanto, seu em-
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penho em acentuar as raízes pré-coloniais das migra96es nativas, bem 
como de suas motiva96es, levou-o a insistir no caráter "puramente 
indígena" do "messianismo tupi", definido basicamente a partir de 
mitos tribais que nada deviam a cultura européia. Métraux está longe 
de negar o impacto do colonialismo e o possível caráter anticolonia
lista que a busca da Terra sem Mal porventura adquiriu nos quinhen
tos, chegando mesmo a assinalar a mensagem anticrista de diversas 
exorta96es proféticas. Mas sua preocupa9ao em resgatar a "origi
nalidade" da mitologia tupi que pulsava nas migra96es fe-lo subes
timar o possível cruzamento cultural que diversos movimentos nati
vos apresentavam no século XVI. 

Diversos etnólogos radicalizaram a interpreta9ao de Métraux 
sobre as rela96es entre mitologia e migra9ao no universo tupi-guarani 
colonial, negando nao só a presen~a de ingredientes crista.os na men
sagem profética como o próprio impacto do colonialismo enquan
to propulsor das migra9oes quinhentistas. É o que se ve no belo 
ensaio de Pierre Clastres - hoje clássico -, A sociedade contra 
o Estado, no qual a exorta9ao dos profetas e as migra9oes dela 
resultantes aparecem unicamente vinculadas as tensoes internas ao 

mundo indígena: 

O apelo dos profetas para o abandono da terra má, isto é, da sociedade 
tal qual ela era, para alcan9ar a Terra sem Mal, a sociedade da felici
dade divina, implicava a condena~ao a morte da estrutura da socieda
de e do seu sistema de normas. Ora, a essa sociedade se impunha cada 
vez mais f ortemente a marca da autoridade dos chef es, o peso do seu 

poder político nascente. 4 

Está-se <liante, evidentemente, de urna interpreta9ao filosófica 
da mitologia nativa, situada no campo da filosofia política. Para 
Clastres, a busca da Terra sem Mal possuiria um sentido disruptivo, 
inibidor do poder crescente dos chef es guerreiros que, ao se f ortale
cerem, negavam as tradi9oes políticas dos tupi-guarani. Contra o 
surgimento do poder político ou mesmo do Estado entre as na~oes 
daquela cultura nativa erigiam-se, segundo Clastres, os profetas er
rantes, os caraís que, em transe, estimulavam o deslocamento e a 
desestabiliza9ao do grupo. Nesta competi9ao entre guerreiros e pro
fetas, nosso autor percebe urna dial ética de sentido autofágico, na 
qual a defesa de urna "sociedade contra o Estado" exigia a dissolu-

9ao da própria sociedade. 
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.. Versao mais audaciosa - e menos consistente - dessa tese 
encontra-se no livro de Hélene Clastres, Terra sem Mal, publicado 
originalmente em 1975, um ano depois do ensaio de Pierre Clastres. 
A autora nega terminantemente o peso do colonialismo na irrup<;ao 
mística e no surto migratório dos tupi no século XVI, insistindo em 
que a busca da Terra sem Mal precedeu a chegada dos portugueses 
e a ela sobreviveu, quase intactamente, por centenas de anos entre 
os indios. Comentando as conclusoes de Nimuendaju sobre a reli
giosidade guarani, Hélene Clastres afirma, sem rodeios: "A despei
to da perturba<;ao trazida pela conquista européia, decifra-se justa
mente urna continuidade notável" .5 

Hélene Clastres nega, portanto, nao apenas o possível viés an
ticolonialista dos movimentos nativos como tam bém o seu caráter 
"messianico", entendendo o messianismo como movimentos surgi
dos em sociedades que, em situa<;ao colonial, "se veem fadadas a 
desaparecer, gra<;as ao impacto da civiliza<;ao branca" . Retomando 
as idéias do autor de A sociedade contra o Estado, Hélene Clastres 
concluí com inabalável convic<;ao: 

[ ... ] Estamos longe do esquema clássico dos movimentos messianicos, 
em que o religioso e o político convergem na realiza9ao de um projeto 
comum: a sobrevivencia de urna sociedade amea9ada por outra na sua 
própria existencia [ ... ]. O profetismo tupi nao é exatamente o inverso 
de um messianismo: nasce de urna cultura que segrega por si mesma 
seu próprio questionamento e na qual a religiao, por ser o lugar dessa 
crítica, gera a dispersao. As migra96es para a Terra sem Mal ilustram 
dessa maneira urna das possíveis saídas para a crise - manifestada pe
las tendencias inconciliáveis do religioso e do político - das socieda
des tupi-guaraní: a autodestrui9ao dessas sociedades. 6 

Numa avalia<;ao de conjunto do que até aqui se expós, parece
me plausível a conexao entre as migra<;óes dos tupi-guaraní anterio
res ao século xv1. e sua busca permanente da Terra sem Mal. Mé
traux parece ter razao em sua conjetura de que aquelas "na<;óes", 
" castas" ou "gera<;oes" de indios - para usar expressoes quinhen
tistas - haviam se deslocado no rumo do litoral sob a égide dos pro
fetas. Na altura do século XVI, os tupi-guaraní encontravam-se dis
tribuí dos pela bacia Paraná-Paraguai e o litoral, desde a lagoa dos 
Patos até Cananéia (caso guarani), e pela extensa faixa litoranea desde 
lguape até o Ceará (caso tupi) de onde desalojaram progressivamente 
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os que chamavam "tapuias". As motiva<;oes religiosas, que longe 
esto u de negar, caberia, no en tanto, acrescentar as demográficas e 
sócio-económicas, que de todo modo dependiam do sistema religio
so daqueles grupos. É o que nos sugere o trabalho clássico de Flo
restan Fernandes, para quema guerra, o parentesco, a rela<;ao com 
a natureza, toda a organiza<;ao social tupinambá, enfim, "se subor
dinava estreitamente ao sistema religioso tribal '' . 7 

Por outro lado, seria demasiado imprudente reduzir as mani
festa<;oes religiosas dos tupi relatadas na crónica quinhentista, a sim
ples assimila<;ao, a moda indígena, do cristianismo colonialista. Im
possível negar as "origens indígenas" da busca da Terra sem Mal, 
embora também seja difícil desconhecer, como se demonstrará adian
te, que diversos movimentos absorveram elementos ocidentais em sua 
mensagem e estrutura. Estaria, de qualquer sorte, de acordo com Car
los Fausto, para quem chamar tais movimentos "simplesmente de 
sincréticos [ ... ] nao nos leva a refletir sobre a estrutura do profetis
mo tupi-guarani sobre a qual se assentam, nem sobre a compreen
sao indígena da simbología crista". 8 

O que mais aproxima, porém, a minha posi<;ao da de Fausto 
em seu recente artigo é sua crítica as teses de Hélene e Pierre Clas
tres. A enfase exagerada que ambos dao ao caráter "autentico" do 
profetismo leva-os a diluir o xamanismo no profetismo, e este numa 
antropologia política. Na verdade, creio ser insustentável a idéia de 
que o profetismo tupi - incluindo a multiplica<;ao das cerimónias 
que lhe davam forma, bem como as migra<;oes que dele resultavam 
- nao guardava rela<;oes diretas - históricas, vale dizer - com a 
irrup<;ao do colonialismo. A própria inversao do sentido das migra
<;oes - que se antes visavam o litoral passaram a buscar o interior 
- sugere com a máxima eloqüencia qua o decisiva f oi a chegada dos 
portugueses nas manifesta<;óes e práticas religiosas dos nativos, pa
ra nao f alar no conteúdo anticristao e antiescravista presente na exor
ta<;ao dos profetas. 

Endosso, nesse particular, a posil;ao tradicional de Egon Scha
den, cuja especializa<;ao na matéria dispensa comentários: 

A nosso ver, as manifesta96es xenófobas [dos tupi-guarani] - que cons
tituem um aspecto quase geral do messianismo - devem-se principal
mente a urna situa9ao de desequilíbrio provocado pelo contato com a 
civilizacao ocidental. 9 
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A mitología heróica dos tupi nao desconheceu a história, embo
ra lutasse contra ela. Deu sentido, pela boca de seus profetas e xa
mas, e por meio de cerimonias que ref orr;avam as tradir;oes ancestrais 
daquela cultura, a atitudes de franca resistencia e hostilidade ao colo
nialismo nascente. Assumiu, portanto, funr;ao de mensagem antico
lonialista típica das idolatrias, conforme ex pus no capítulo prece
dente. Idolatrías concebidas teoricamente como recusa da situar;ao 
colonial, e idolatrías pensadas também no sentido estrito de culto e 
cerimonia idolátricas. A busca da Terra sem Mal mudaría, assim, de 
caráter, sem prejuízo de sua originalidade ou do sistema cognitivo in
dígena. Erigir-se-ia como barreira a sujeir;ao dos ameríndios e ao pro
cesso de ocidentalizar;ao, alentando, quando menos, fugas em massa 
do que para os índios tornava-se "aterra dos males sem fim". 

TERRA DOS MALES SEM FIM 
\ 

"Terrados males sem fim", feliz expressao de Mário Maestri 
para aludir, na verdade, a trágica situar;ao das popular;oes nativas 
do litoral luso-americano no século XVI, sobretudo a partir dos anos 
1530, quando nosso "rei colonizador", d. Joao 111, optou por ex
plorar e povoar o território brasileiro. 10 

Nao é o caso, aqui, de inventariar em detalhe os movimentos 
e estratégias da colonizar;ao nascente na América portuguesa, sob 
o risco de repetir o que outros já fizeram com mais competencia. 
lmpossível, todavia, nao recordar alguns aspectos gerais do ímpeto 
colonialista tao incrivelmente negado por alguns estudiosos do pro
fetismo tupi. 

Mencione-se, antes de tudo, a introdur;ao da lavoura canaviei
ra e da produ9ao de ar;úcar, difundida com mais vigor no litoral de 
meados do século em di ante, o que se fez sabidamente a base da es
cravidao indígena. J á Celso Furtado advertira para a importancia 
capital assumida pelo trabalho índio na montagem da empresa ar;u
careira luso-brasileira, o qual predominou até o fim do século nos 
engenhos e lavouras do litoral. 11 Desnecessário lembrar o impacto 
que a introdur;ao da agricultura escravista causou na popular;ao in
dígena, rompendo o precário equilíbrio que se manteve nas primei
ras décadas dos quinhentos entre europeus e índios envolvidos no 
extrativismo do pau-brasil. 12 
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Com a introdur;ao da economia ar;ucareira, desenvolveu-se a fe
roz e rendosa empresa de caca ao indígena, e com ela o tráfico de 
nativos "descidos" para os núcleos de colonizar;ao. É certo que, co
mo indica Stuart Schwartz, o trabalho indígena f oi explorado nao 
apenas através de cativeiro (lícito ou ilícito), mas também do escambo 
e do assalariamento, o que pouco amenizava, na verdade, a desdita 
dos tupi na economia colonial. 13 Na prática, as popular;oes indíge
nas f oram progressivamente sugadas pelo sistema colonial nascente 
e se tornaram, no vocabulário da época, "negros da terra", "ne
gros brasis", fórmulas entao utilizadas para diferenciar os índios dos 
"negros da Guiné", uns e outros escravos. 

No contexto da implantar;ao da lavoura tipicamente colonial 
multiplicaram-se as "revoltas do gentio", os assaltos aos núcleos de 
colonizar;ao e, conseqüentemente, a rear;ao dos colonizadores, mor
mente após a instalar;ao do governo geral, em 1549. Já no "Regi
mento de Tomé de Souza", de 1548, instruía-se o governo para sub
meter os índios hostis aos portugueses, destruindo-lhes as aldeias, 
e matando ou cativando os rebeldes como castigo e exemplo. Tomé 
de Souza cumpriu a risca as ordens régias, movendo ataques contra 
os tupinambá aliados dos franceses, do que resultaram escravizar;oes 
"lícitas", urna vez que efetuadas em "guerra j'l!sta", como rezava 
a legislar;ao da época. 

Seu sucessor, Duarte da Costa, recrudesceria ainda mais a ofen
siva contra os índios nos anos de seu governo, entre 1555 e 1558. 
Por qualquer pretexto ordenava massacres contra as aldeias vizihhas 
de Salvador, a exemplo do ataque a aldeia da Porta Grande, em maio 
de 1555, e do incendio de cinco aldeias que haviam levantado cercas 
nas bandas do rio Vermelho - taref a que delegou a seu filho, Álva
io da Costa. Em junho do mesmo ano, treze aldeias f oram destruí
das nos arredores da capital no espa90 de apenas urna semana, o que 
levou a morte, ao cativeiro e a expulsao cerca de 3 mil ameríndios. 

Mas nem Tomé de Souza, nem Duarte da Costa puderam igua
lar-se a Mem de Sá na arte de massacrar. Entre as far;anhas de nosso 
terceiro governador geral, destacou-se a chamada Guerra do Para
guar;u (1558-9), que resultou na destruir;ao de "cento e trinta e tan
tas aldeias", nas palavras do governador, ou pelo menos "mais de 
sessenta", nos dizeres do célebre frei Vicente. Nada ilustra melhor 
a belicosidade desse potentado quinhentista do que o ''Instrumento 
dos servir;os de Mem de Sá", datado de 1570: de 26 capítulos alusi-
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vos a seus servicos, nada menos do que doze dizem respeito a em
presas de "combate ao gentio" - indica<;ao reveladora do que mais 
ocupou a atencao do afamado governador .14 

Mem de Sá celebrizou-se, de fato, pelo que alguns denominam, 
sem a menor complacencia, de "pacificacao da Bahia": um sem-nú
mero de massacres que obstinadamente perpetrou em seu governo. 
Recebeu, por isso, rasgados elogios dos contemporaneos, a exemplo 
de nosso Gabriel Soares de Souza, forte partidário da escravidao indí
gena. O autor do Tratado descritivo louvou sem pejo a figura do insig
ne governador, ''que destruiu e desbaratou o gen ti o que vivia derredor 
da baía, queimou e assolou mais de trinta aldeias, e os que escaparam 
de mortos e cativos fugiram para o serta o e se af astaram do mar 
[ ... ]" •15 Trinta aldeias destruídas, mais de sessenta, 130, quantas te
riam sido as povoa<;oes vitimadas pela sanha do governador? 

O certo é que, como observou Gabriel Soares, os índios tupi se 
afastavam do mar, para onde se tinham dirigido em busca da Terra 
sem Mal. E quando nao fugiam do cativeiro e das carnificinas lusi
tanas, f aziam-no dos jesuítas, dos aldeamentos da Companhia de 
Jesus que, coincidentemente, comecaram a ser instalados na mesma 
época em que se instituiu o governo geral, ganhando impulso exata
mente no gov~rno do implacável Mem de Sá. Também por isso, o 
governador receberia o louvor dos inacianos, e de ninguém menos 
do que Anchieta, autor do poema laudatório "De gestis Mendi de 
Saa", feitos de Mem de Sá. 

Governo geral e jesuítas, Mem de Sá e Anchieta, duas faces da 
opressao que se abateu sobre a popula9ao indígena no século XVI. 

Muito já se escreveu acerca dos efeitos destrutivos da catequese nas 
culturas ameríndias, embora o erguimento de aldeamentos por vezes 
funcionasse como barreira a rapinagem escravocrata dos coloniza
dores. Nao insistirei no assunto, limitando-me a recordar a introje-
9ao do cristianismo por meio de culpabiliza<;oes e estigmas das tra
di<;oes indígenas, a imposicao dos sacramentos (alguns, ao menos), 
a proibi<;ao de usos e costumes ancestrais, a disciplina de horários, 
oficios divinos e servicos, a tentativa, enfim, de vestir os índios -
com algodao ou o que fosse -, pois nada repugnava mais a um je
suíta do que o corpo do "gentio": sua nudez, sem dúvida, mas tam
bém suas aparentes lubricidades e seu apego ao canibalismo - o pior 
dos males. Com fina sensibilidade, Baeta Neves afirmou que a mis
sao tencionava, "efetivamente, corrigir o corpo do brasil", condi
<;ao sine qua non para sua "salva<;ao espiritual". 16 
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Cativeiro, massacres, catequese: tra9os definidores do que cha
mei, coma licen9a de Maestri, a "terrados males sem fim", desdita 
da popula9ao tupinambá no litoral luso-brasileiro dos quinhentos. 
Mas em matéria de flagelos, nada se pode comparar com os diver
sos surtos epidemicos que assolaram as aldeias, sobretudo as da Com
panhia, a ceif ar a vida de milhares de índios no século XVI. E, den
tre todas as moléstias - e nao f oram poucas -, a pior f oi a varíola, 
a "peste das bexigas". 

Na Babia, cenário privilegiado da peste, a varíola chegou pelo 
mar, embarcada num navio lisboeta que lá chegou em 1562. Em tres 
ou quatro meses extinguiu cerca de 30 mil índios, sobretudo os es
cravos e os reduzidos na missao. No transcurso das décadas seguin
tes romperam novos surtos epidemicos, de modo que os 40 mil ín
dios cristaos contabilizados pelos jesuítas em 1564 mal passavam de 
10 mil, em 1585. Em várias partes do litoral se pode observar desas
tres semelhantes, sendo as bexigas precedidas por crises de pleuri
tes, ter~a maligna (malária), disenterias e gripes fatais. A própria epi
demia variólica, sem dúvida a mais drástica, espalhou-se por toda 
a costa, de Pernambuco a Sao Vicente, passando por Ilhéus, Espíri
to Santo, o planalto de Piratininga, e até os sertoes que confinavam 
com os núcleos coloniais. 17 

E, quanto ao horror da morte pela varíola, os jesuítas nos dei
xaram depoimentos impressionantes, o martírio da doen<;a agrava
da pela quase total impossibilidade de se trataremos enfermos. Os 
infectados, escreveu o padre Antonio Blasquez em 1564, se diziam -
tomados por um "fogo no coracao" - alusao as febres que acom
panhavam a penetracao do vírus no corpo, matando em cerca de duas 
semanas, após espalhar lesoes e pustemas pela face, maos e pés. O 
jesuíta Blasquez se referiu as f eridas como ''tao asquerosas e hedion
das que nao havia quem as pudesse suportar com a fetidez que delas 
saía" .18 Impressao identica foi a de seu colega de Companhia, Pe
dro da Costa, que viu as bexigas "tao no josas e de tao grandes fe
dores que punham espanto e muitas vezes se estava arrenegando a 
carne de podre" .19 

Inúmeras cartas jesuíticas informam, a exemplo das citadas, o 
quadro de espanto e pavor que marcava o cotidiano da varíola nos 
aldeamentos. O grito dos doentes, a tentativa va dos padres em tra
tar dos feridos, o amontoado de cadáveres mal enterrados, a servir 
de comida para os porcos. O alastramento da doen9a muitas vezes 
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" 
ref orca va o poder dos pajés, que se nao extirpavam a bexiga, pelo 
menos contestavarn os padres, sobretudo quando dos batismos in 
extremis que os inacianos ministravam junto aos moribundos. Os 
curandeiros indígenas diziam, entao, que o "batismo matava", e nao 
deixavam de ter alguma razao ao dize-lo, aoque retorquiam os pa
dres, dizendo que era o profeta dos nativos, feiticeiro que se passa
va por santo, o responsável por tantas "fornes e mortandades'', ao 
promover "carnalidades e vícios diabólicos" castigados por "Deus 
Nosso Senhor". 20 

O impacto da colonizacao acabaría, na realidade, por ref orear 
a busca da Terra sem Mal. Na pregacao dos profetas encontra-se 
arniúde o ímpeto guerreiro com que várias tribos tupi enfrentaram 
os portugueses, ou deles fugiram, no rumo dos "sertoes". Alterava-se 
a rota, mantinha-se o mito. O paraíso tupi se deslocaria lentamente 
do mar para o interior, pois era no litoral, sem dúvida, que se acha
varn os males e carnpeava a morte. Nao havia de ser na costa, salvo 
por azares da história, que os tupi buscariam, doravante, a suave
lha "morada dos ancestrais". 

A SANTIDADE COMO RITUAL 

O ambiente de frenesí religioso que os europeus observaram entre 
os tupi no século XVI - embora quase todos negassem haver reli
giao entre os índios - relaciona-se historicamente com a implanta
cao do colonialismo, seus flagelos, cativeiros, massacres. Os mitos 
eram decerto antigos, notadamente o da Terra sem Mal, mas é por 
meio do registro europeu que deles ternos notícia. Registro colonia
lista, portanto, insisto em dizer. Além disso, como tentarei mostrar 
adiante, a própria busca da Terra sem Mal, mensagem central na 
prega9ao dos profetas índios, absorveria, com o passar do tempo, 
significados fracamente anticolonialistas e anticristaos. Reatualizar
se-ia o mito pela incorporacao da história - e contra a história. 

Se ja como f or, os europeus nos deixaram inúmeros registros, 
por vezes detalhados, da efervescencia religiosa dos índios. Regis
tros de várias procedencias: ibéricos, franceses, alemaes; religiosos 
e laicos; católicos e protestantes. Registros alusivos a diversas regioes 
habitadas por tupi nos séculos XVI e XVII: Babia, Rio de Janeiro, 
Pernambuco, Espírito Santo, Maranhao, Sao Paulo. Do conjunto 
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deles, nao obstante sejarn fragmentários, podem ser extraídas inf or
macoes de valor etnográfico e histórico inestimável sobre a religiosi
dade tupi no momento do encontro. Por outro lado - convém nao 
esquecer -, sao os olhares europeus que presidem a coleta das in
formacoes e a estrutura das narrativas: olhares em parte etnográfi
cos, em parte demonizadores. A decifracao de tais narrativas nao 
é, portanto, tarefa fácil, movendo-se insegura em terreno pantanoso. 

No cruzamento dessas duas possibilidades de leitura da narra
tiva européia acerca da religiosidade ameríndia, entre aquela que 
busca as crencas nativas e a que descortina o olhar ocidental, per
cebo, primeiramente, que o chamado profetismo tupi foi dimensio
nado quer em termos de ritual, quer em termos de movimento -
dimensoes que nao se excluem necessariamente, nao obstante me 
parecam distintas. E percebo, em segundo lugar, urna curiosa re
correncia na qualificacao desta religiosidade indígena, seja em sua 
dimensao cerimonial, seja enquanto movimento de massa, a saber: 
o uso da expressao santidade para descreve-la. É certo que a pala
vra santidade ou santo aparece utilizada na crónica de diversas 
maneiras, tendo ainda múltiplos referentes. Mas a recorrencia da 
expressao na crónica quinhentista nao deve passar sem registro, no 
mínimo porque nao tardou muito para que a palavra santidade se 
convertesse, no vocabulário dos colonizadores, em completo sinó
nimo de revolta e/ou heresia indígena. 

Ocupar-me-ei, por ora, da santidade enquanto ritual, tal como 
foi retratada pelos observadores do século XVI e início do XVII, pa
ra em seguida examiná-la enquanto movimento. Há quatro relatos 
que sao, ao meu ver, os registros fundadores (ou pioneiros) na des
cri9ao das cerimonias tupis denominadas de santidades, todos eles 
datados de meados do século xv1. Referem-se, portanto, a rituais 
tupis em grande parte originais, isto é, ainda nao impregnados de 
quaisquer elementos cristaos. O primeiro é o relato de Manoel da 
Nóbrega, "lnforma9ao das terras do Brasil", escrito na Bahía, em 
1549, pouco depois de os primeiros jesuítas chegarem ao Brasil, de 
sorte que a catequese nao passava, entao, de um esboco de projeto. 
O segundo relato é o de André Thévet, autor, entre outros escritos, 
de Les singularités de la France Antartique, publicado em Paris, 1558. 
Thévet foi, como se sabe, historiógrafo da expedicao de Nicolas Du
rand de Villegaignon ao Rio de Janeiro, onde permaneceu tres me
ses, de 10 de novembro de 1555 a 31 de janeiro de 1556, tempo em 
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" 
que conviveu comos tupinambá e deles recolheu inúmeros mitos e 
costumes. O terceiro relato é o do alemao Hans Staden, arcabuzeiro 
que serviu aos portugueses e, por quase dez meses, esteve prisionei
ro dos tupinambá no Rio de Janeiro, em 1554, escapando por pou-

. co de ser por eles devorado. Staden escreveu Warhaftige Historia 
und Beschreibung Eyner Landschafftwilden ... , publicado em Mar
burgo, em 1557, traduzido entre nós como Duas viagens ao Brasil. 
O relato derradeiro é o de J ean de Léry, calvinista, que esteve no 
Rio de Janeiro entre 1557 e 1558, presenciando in loco as cerimo
nias em questao. Léry escreveu Histoire d'un voyagefait en la terre 
du Brésil, publicado em La Rochelle, em 1578, e várias vezes reedi
tado. 

Quatro relatos, portanto, um relativo aos tupinambá da Babia, 
os demais aos tupinambá do Rio de Janeiro, lavrados por observa
dores muito diferentes: um jesuíta portugues; um f rances católico 
(e capuchinho); um arcabuzeiro alemao; um frances huguenote -
diversidade de autoria que aumenta a confiabilidade das informa
coes etnográficas. A descricao de Nóbrega, por ser a pioneira, me
rece ser citada na íntegra: 

[ ... ] De certos em certos anos vem uns feiticeiros de mui longes terras, 
fingindo trazer santidade e ao tempo de sua vinda lhe mandam limpar 
os caminhos e vao recebe-los com dancas e festas, segundo seu costu
me, e antes que cheguem ao lugar, andam as mulheres de duas em duas 
pelas casas, dizendo publicamente as faltas que fizeram a seus maridos 
urnas as outras, e pedindo perdao delas. Em chegando o feiticeiro com 
muita festa ao lugar, entra em urna casa escura e poe urna ca baca que 
traz em figura humana em parte mais conveniente para seus enganos, 
e mudando a voz com a de menino junto da cabaca, lhes diz que nao 
curem de trabaihar, nem vao a roca, que o mantimento por si crescerá, 
e que nunca lhes faltará o que comer, e que por si virá a casa, e que 
as enxadas irao a cavar e as flechas irao ao mato por caca para seu 
senhor, e que hao de matar muitcs dos seus contrários, e cativarao mui
tos para seus comeres, e promete-lhes longa vida, e que as velhas se 
hao de tornar mocas, e as filhas que as deem a quem quiserem, e ou
tras coisas semelhantes lhes diz e promete, com que os engana, de ma
neira que creem haver dentro da cabaca alguma coisa santa e divina, 
que lhes diz aquelas coisas, as quais creem. Acabando de falar o feiti
ceiro comecam a tremer, principalmente as mulheres, com grandes tre
mares em seu corpo, que parecem demoinhadas (como decerto o sao), 
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deitando-se em terra, e escumando pelas bocas, e nisto lhes persuade 
o feiticeiro que lhes entra a santidade, e a quem isto nao faz tem-lho 
a mal.21 

No relato de Nóbrega despontam, aqui e ali, juízos eurocentri
cos e mesmo etnodemonológicos. Entre outros, a qualificacao do pro
feta indígena como f eiticeiro, nao obstante a insistente sugestao de 
que se tratava antes de um embusteiro do que de um servidor do dia
bo; a certeza de que as mulheres ficavam possuídas pelo demo; a 
descricao da cerimonia através de imagens por vezes semelhantes ao 
estereótipo do sabá (possessoes, sacrificios), embora em momento 
algum o jesuíta utilize aqueta expressao. 

o relato contém, no entanto, informacoes preciosas sobre o pro
fetismo tupi examinado anteriormente: 

. 
1) No plano das crencas, a mensagem veiculada pelo profeta/fei-

ticeiro aludia, sem sombra de dúvida, a Terra sem Mal: lugar de abas
tan<;a, onde os víveres nao precisariam ser plantados, nem colhidos, 
e as flechas cacariam sozinhas no mato; f onte de imortalidade, de 
eterna juventude, onde as velhas se tornariam mocas, espécie de )u

venta tupi. A associacao com a guerra e a antropofagia aparece de 
forma evidente - e Nóbrega a percebe bem -, urna vez que os pro
fetas prometiam o exito total nos combates e, de fato, a valen tia era 
corfdicao essencial para ingressar na Terra sem Mal. 

2) No plano das cerimonias, várias indicacoes da narrativa me-
recem destaque: 

a peregrinacao dos ditos feiticeiros ou profetas - descritos 
albures, mais apropriadamente, como caraíbas, caraís ou pa
jés --, homens dotados de singular capacidade de tratar com 
os espíritos e reconhecidos como portadores de mensagens 
divinas, raza.o pela qual transitavam livremente pelas aldeias, 
mesmo inimigas~ 
a periodicidade de tais visitas, "de certos em certos anos"; 
a ocorrencia de bailes e festas comemorativas da chegada do 
profeta/ caraíba, as quais, no entender de Nóbrega, prelu
diavam a cerimonia maior; 
a confissao das mulheres - e somente delas-, a qual, nao 
obstante descrita em termos visivelmente cristaos, aparece 
registrada em outras fontes e, no relato de Nóbrega, pare
cia funcionar também como rito preparatório; 
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- a existencia de certa morada especial, espécie de "maloca 
de culto", a "casa escura" onde o profeta/caraíba invoca
va os espíritos e tornava-se por eles possuído; 
a personifica9ao da caba~, que Nóbrega dizia aparentar "fi
gura humana". Trata-se do maracá, instrumento mágico f eito 
do fruto seco da cabaceira (cohyne), que funcionava como 
chocalho nas dan9as tupis, furado nas extremidades, perpas
sado por urna seta f eita de brejaúba, enchido com milho miú
do, sementes ou pedras, e adornado com penas e plumas de 
arara. Esclare9a-se que todo maracá (a come9ar pelo do ca
raíba, como frisa Nóbrega) possuía f or9a mística produzida 
pelo som, energía que somente o mesmo caraíba lhe poderia 
dar. Ressalte-se, especialmente, a representa9ao humana do 
maracá, indicativa de um esbo90 de idolatria stricto sensu, 
ou seja, de culto de ídolos. É Métraux quemo indica, comen
tando o culto dos maracás: "Dessas caba9as as verdadeiras 
estátuas, nao faltava senao um passo";22 

o transe místico em que entrava o caraíba em contato com 
o maracá principal, modificando a voz e f azendo-se de espí
rito nele encarnado. O espírito de que o maracá era receptá
culo apossava-se do pregador, habilitando-o a profetizar. 
Nao é sem razao, portanto, que alguns tupinólogos afirmam 
que o maracá era a personifica9ao mística do caraíba;23 

a possessao coletiva que tomava conta dos participantes da 
cerimonia - e Nóbrega a percebeu sobretudo entre as mu
lheres, com saliva9oes, tremores, tombos, embora nao es
clare9a de que modo a possessao do caraíba se transf eria aos 
demais; 
as amea9as contra os que nao aderissem a cerimonia, o que 
em Nóbrega nao apareceu senao como reprimendas (''a quem 
isto nao faz tem-lho a mal"). 

3) Quanto ao emprego da palavra santidade (santa), Nóbrega 
o fez em quatro diferentes acep9oes: 

santidade é a virtude do "feiticeiro", recebido com festa na 
aldeia por ser capaz de se comunicar com os espíritos e mes
mo de encarná-los; 

- santidade é o espírito (santo e divino) que a caba9a mágica 
abriga, o qual se transfere ao próprio "feiticeiro"; 
santidade é a possessao coletiva que o "feiticeiro" transmi-
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te a seus seguidores, concluída a prega9ao sobre as excelen
cias da "terra da abundancia"; 
santidade é, também, um engano, um embuste, urna falsa 
virtude de quem, parecendo ser profeta, nao passa de agen
te do diabo. 

Para tratar do segundo cronista, o capuchinho André Thévet, 
recorrerei a dois de seus textos, o capítulo 36 de Les singularités e 
certa passagem de La cosmographie universelle (Paris, 1575), 
lembrando-se que a maior parte das informa9oes deste frances re
sultou de contatos diretos que manteve comos tupinambá durante 
cerca de tres nleses, no Rio de Janeiro. 

No texto de Les singu/arités,24 a exemplo da "lnforma9ao" de 
Nóbrega, o relato de Thévet é francamente detrator do índio, e mais 
demonizador do que a carta do jesuíta, a come9ar pelo título do ca
pítulo: "Dos falsos profetas e magos desta terra, os quais se comu
nicam comos espíritos malignos[ ... ]". Ao longo do texto, a refor9ar 
semelhante juízo, Thévet considera "os pajés ou caraíbas pessoas 
de má vida que se dedicam a servir ao diabo", e chega mesmo a fa
lar em idolatría, ao aludir a reverencia com que os nativos tratavam 
os pregadores. 

A pesar de tu do, o relato possui inf orma9oes etnográficas de al
gum valor: 

l) No tocante as cren9as veiculadas na mensagem do caraíba, 
Thévet acrescenta pouco, nesse texto, as informa9oes de Nóbrega. 
Nenhuma alusao dos atributos da Terra sem Mal, e apenas o regis
tro do incentivo a guerra, de previsoes vagas, e do poder do pajé 
como curandeiro. 

2) Sao melhores, por outro lado, as informa9oes sobre a ceri-
" . monta: 

a vida itinerante dos caraíbas ou pajés (Thévet os considera 
sinónimos), que andavam "errando aqui e ali pelas matas", 
e "de raro em raro" visitavam as aldeias, sendo recebidos 
sempre "com toda a honra e considera9ao", "alimentados 
e sustentados de tudo"; 
o isolamento do caraíba numa "cho9a nova" (a "casa escu
ra" de Nóbrega), onde lhe armavam rede branca e limpa e 
armazenavam víveres e cauim para seu consumo; 
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o caráter secreto do contato entre o caraíba e os espíritos 
("cerimonia desconhecida dos demais,'), o que nao se con
firma em outros relatos quinhentistas. Thévet nos informa 
que a invoca9ao do espírito durava cerca de urna hora, após 
o que o mesmo se revelava por meio de pios e assovios ("ao 
que dizem"). Admite o frances, no entanto, que o espírito 
podía "eventualmente" se manifestar "no meio do povo 
reunido"; 

- ao final da "cerimonia secreta", o pajé saía da cabana e, 
rodeado pelos índios, contava-lhes o que lhe haviam <lito os 
espíritos. 

Trata-se, evidentemente, de um relato mais pobre, omisso quanto 
aos maracás, as dan9as, a possessao coletiva e sobretudo as cren9as. 
Bem mais rico é o texto da Cosmografia universa/, no qual Thévet 
descreve em detalhe a mitología heróica dos tupi em suas várias ver
soes, e discorre sobre a institui9ao do caraíba, visto como profeta, 
se nao como um deus similar aos heróis da mitología. É neste texto 
intitulado "lnstitution du grand Caraíba [ ... ]" que André Thévet 
menciona a palavra santidade, a propósito da comitiva que seguía 
o caraíba em suas andan9as: 

Bien est vray, qu'il menoit toujours avec luy bonne compagnie, et me
nu epuple, qui le suyvoit pour opinion de sa saincteté de vie, et a cause 
que ce Caraibe disoit bien ce qu'il pretendoit leur persuader ( ... ] . 25 

A terceira narrativa, a do alemao Staden, encontra-se na segunda 
parte de sua crónica, capítulo 22, intitulado "Em que creem" .26 Em 
Stadeni vale dizer, é quase irl.existente a demoniza9ao dos costumes 
tupinambás relatados no capítulo, seja nos juízos, seja na descri9ao, 
embora também ele considere a cerimonia um embuste ou, quando 
menos, urna tola supersti<;ao. 

Informa-nos o arcabuzeiro: 

1) Pouco sobre as prega<;oes do profeta, ao qual chama apenas 
de pajé (payg1), e quase nada sobre a Terra sem Mal. Alude, no en
tanto, a afirmativa dos pajés de que portavam um espirito que "vi
nha de longe, de lugares estranhos", quem sabe da "terrada imor
talidade", que o prisioneiro europeu nao conseguiu compreender. 
No mais, limita-se, neste ponto, a dizer que o pajé exortava os ín
dios a guerrear, apanhar prisioneiros e come-los (assunto que decer
to inquietava-o sobremaneira naquela altura dos acontecimentos). 
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2) Quanto aos rituais, os detalhes de sua narrativa sao valiosos: 
os pajés eram pregadores itinerantes, tidos por "adivinhos',, 
visitavam cada aldeia urna vez por ano, e seu poder residia 
na virtude de fazer falarem os maracás (tammaarakas); 
os bailes e cantos que precediam a cerimonia duravam dias, 
após o que o pajé marcava o dia exato para a cerimonia prin
cipal; 
a grande cerimonia tinha lugar numa "cabana,, especial (a 
"casa escura", de Nóbrega, ou a "cho9a nova", de Thévet), 
da qual eram retiradas as mulheres e as crian9as, enquanto 
os homens, de f ora, pintavam seus maracás de vermelho e 
os enfeitavam com penas. Dirigiam-se, em seguida, para a 
cabana onde se encontrava o pajé, sentado em lugar alto com 
seu maracá fincado no chao. A ele ofertavam presentes, co
mo flechas, penas e penduricalhos para as orelhas; 
o transe do pajé ocorria por meio do fumo de urna erva, o 
petim ou petum (Staden escreve bittin); isto é, o tabaco. O 
pajé defumava cada maracá, chocalhava-o e dizia: "Fala 
agora, e deixa-te ouvir; estás aí dentro?". E, assim, fazendo
se de intérprete dos maracás (do seu e dos demais maracás), 
o pajé exortava os indios a guerra; 
o derradeiro rito da cerimonia era a transforma9ao dos ma
racás em ídolos pelo pajé (palavras de Staden), os quais 
eram fincados no chao e presenteados com cabana e comi
da. Staden nao mencionou, porém, a "figura9ao humana" 
que Nóbrega (e outros) viram nos maracás, nema posses
sao coletiva, exceto o transe do pajé. Tampouco utilizou 
a palavra santidade para qualificar algum aspecto do ritual 
ou do profeta índio. 

O último relato, talvez o mais completo dentre as primeiras des
cri9oes do ritual da ''santidade', tupinambá, encontra-se no capítu
lo 16 da Histoire d'un voyage,21 do calvinista Léry. Sua narrativa 
é, de fato, valiosíssima, presenciada in loco na aldeia de Cotina (Rio 
de Janeiro), nao obstante o frances tenha hesitado em adentrar a ca
bana principal, advertido pelos intérpretes normandos de que o ris
co era grande se o fizesse. Léry ousou, no entanto, observar de per
to "ce mystere", abrindo comas maos um buraco na tal maloca e 
nela entrando, por fim, sem ser molestado pelos índios. 
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Festejado por inúmeros historiadores como especialmente sen
sível a cultura do "outro" (o que nao deixa de ser verdadeiro em 
numerosos aspectos), Jean de Léry foi, sem dúvida, o cronista que 
mais demonizou a cerimonia tupi dentre os primeiros que a descre
veram. Basta dizer que considerou "possuídas pelo diabo" (a exem
plo de Nóbrega) as mulheres tocadas pelos espíritos dos maracás e 
qualificou a própria cerimonia como sabá: "Et de faict, au lieu que 
du commencement de ce sabbat (estant comme i'ay dit en la maison 
des femmes [ ... ]" .28 Além disso, considerou os caraíbas embustei
ros e incentivadores de idolatrias - comparando-os, nesse caso, co
mo bom huguenote, aos frades católicos que enganavam o povo com 
relicários de santos. 

A descricao de Léry é, porém, a mais completa dentre as men
cionadas até aqui: 

1) Quanto a mensagem dos caraíbas (e Léry viu doze deles em 
acao) é nítida a referencia a Terra sem Mal enquanto morada dos 
ancestrais e lugar de abastanca onde os frutos e raízes cresciam sozi
nhos. Nítida também é a relacao estabelecida pelos caraíbas entre 
as excelencias da terra "que ficava além das montanhas" e passa
gens da mitologia heróica tupi alusivas ªº dilúvio, a sobrevivencia 
dos antepassados trepados no alto de árvores e outros tópicos que 
examinarei posteriormente. Nítido, enfim, o tom belicoso da prega
cao dos caraibas, que incitavam os índios a combater seus contrários. 

2) Quanto as características do ritual, Léry detalhou: 

os caraíbas, profetas itinerantes, percorriam as aldeias a ca
da tres ou quatro anos, agindo a sós ou em grupo; 
ao chegarem os caraíbas, homens, mulheres e criancas eram 
separados em malocas diferentes, de onde se punham a can
tar e a gritar. Alguns tal vez entrassem em transe, pois Léry 
diz que as mulheres "urravam, saltavam com violencia, agi
tavam os seios e espumejavam pela boca até desmaiar [ ... ]", 
enquanto as criancas "se agitavam e torturavam" (con
torciam-se); 
na maloca dos homens (a principal), todos dancavam em vol
ta dos caraíbas ''ricamente adornados de plumas, cocares, 
máscaras e braceletes de diversas cores". Dancavam unidos, 
embora de maos sol tas e fixos no lugar, formando roda e 
curvando-se para a frente; moviam somente a perna e o pé 
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direito, "cada qual coma mao direita na cintura e o braco 
e a mao esquerda pendentes". No centro da roda os caraí
bas sacudiam os maracás, dancavam, sopravam um canico 
em cuja ponta ardia um chumaco de petum, e pregavam, pos
suídos pelos espíritos; 
no final da cerimonia, dos bailes e cantos, os maracás eram 
transformados em ídolos (como dissera Staden): fincados no 
chao entre as casas, adornados com plumas e presenteados 
com farinha, carne, peixe e cauim. "Em geral", prossegue 
Léry, "deixam assim os maracás no chao durante quinze dias 
a tres semanas, após o que lhes atribuem santidade e ostra
zem sempre nas maos dizendo que ao soarem os espíritos lhes 
vem falar" .29 

!números outros cronistas, na falta de melhor expressao, des
creveram a mesma cerimonia tupi, quer vivenciando-a diretamente, 
quer tendo notícia dela em várias partes do litoral durante os anos 
1550 e 1560. Diversas narrativas podem ser encontradas na corres
pondencia e escritos dos jesuítas Anchieta, Cardim, Pero Correa, 
Leonardo do Vale, J oao Azpilcueta, Diogo J ácome etc. 30 Suas des
cricoes confirmam, em geral, o que se viu nos relatos anteri~res, ha
vendo mesmo os que acrescentaram detalhes importantes. E o caso 
de Joao Azpilcueta, que viu ("espantado") a famosa cerimonia da 
santidade entre os índios de Porto Seguro, em 1555: 

[ ... )No meio de urna praca tinham feito urna casa grande, e nela outra 
mui pequena, na qual tinham a cabaca figurada como cabeca humana, 
mui ataviada a seu modo, e diziam que era o seu santo e lhe chamavam 
Amabozaray, que quer dizer pessoa que dan ca e f olga, que tinha a vir
tud e de fazer que os velhos se tornassem mocos. Os indios andavam 
pintados com tintas, ainda nos rostos, e emplumados de penas de di
versas cores, bailando e fazendo muitos gestos, torcendo as bocas e dan
do uivos como perros: cada um trazia na mao urna cabaca pintada, 
dizendo que aqueles eramos seus santos, os quais mandavam aos in
dios que nao trabalhassem porque os mantimentos nasceriam por si, 
e que as flechas iriam ao campo matar as cacas [ ... ).31 

É também o caso de Pero Correa, descrevendo a festa dos índios 
de Sao Vicente, em 1551: 

[ ... ) Há entre eles grandíssima gentilidade e muitos errores, e de tempo 
em tempo se levantam entre eles alguns que entram neles espíritos que 
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,. 
os fazem sabedores do que está por vir [ ... ]. Estes fazem urnas caba~as 
a maneira de cabe~as, com cabelos, olhos, narizes e boca com muitas 
penas e cores que apegam com cera composta a maneira de lavores, 
e dizem que aquele santo que tem virtude para lhes poder valer e dili
genciar em tudo, e dizem que f ala, e a honra disto inventam muitos 
cantares que cantam diante dele, bebendo muito vinho de dia e de noi
te, fazendo harmonias diabólicas [ ... ].32 

A semelhanca do que viram e descreveram os observadores qui
nhentistas, os capuchinhos franceses Claude d' Abbeville e Yves 
d'Evreux também retrataram "santidades" tupinambás no Mara
nhao, já no início do século xvn, parte das quais resultantes de mi
gracoes indígenas oriundas do Nordeste. Evitarei esmiucar as impor
tantes descricoes dos capuchos, nao só por se ref erirem a es paco e 
tempo diferentes do que escolhi para examinar, mas para nao can
sar demasiado o leitor coma repeticao de informacoes. Basta dizer 
que também D' Abbeville e D'Evreux constataram a importancia dos 
caraíbas itinerantes, a pompa da cerimónia em que pregavam, as alu
soes a Terra sem Mal e a mitología heróica tupi, o transe coletivo, 
a ingestao do tabaco, a defumacao, o caráter mágico dos maracás, 
as exortacoes a guerra. E, do mesmo modo que os cronistas dos qui
nhentos - sobretudo Jean de Léry -, também os capuchinhos car
regaram nas tintas ao demonizarem a cerimónia ameríndia. 33 

Do conjunto dos relatos, malgrado as dif erencas e incoerencias 
que entre eles por vezes existem, podem-se extrair algumas caracte
rísticas gerais dessa cerimónia de capital importancia no profetismo 
tupi: 

- eram cerimónias inseparáveis de bailes e cantos que congre
gavam a aldeia inteira, regadas a cauim e a petim. Bailes especiais, 
convém frisar, "grandes solenidades" (Métraux) que nao se confun
diam comas dancas executadas corriqueiramente nas ''cauinagens'' 
noturnas, nos sacrificios antropofágicos ou nos ritos fúnebres. Cantos 
igualmente especiais, entremeados de frases nao cantadas (Léry), oca
siao de "dizer as narrativas míticas, a ordem do mundo e a promes
sa da nova terra". 34 Dancas especialíssimas, prolongadas, quase 
ininterruptas, a fim de dar leveza ao corpo para elevá-lo ao céu e 
colocá-lo em contato com os seres sobrenaturais (Métraux). 

- a singularidade de tais cerimónias residía, ainda, na sua pe
riodicidade mais espacada ("de raro em raro" ou, no mínimo, "de 
ano emano"), e sobretudo no fato de sercm dirigidas e protagoni-
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za das pelos caraíbas, profetas errantes que apregoavam as excelen
cias da Terra sem Mal, narravam os mitos tupis e exortavam os ín
dios para que os seguissem nessa eterna procura e lutassem contra 

. . . 
os seus 1n1m1gos. 

- tais cerimónias revelam a farta a importancia cres~ente assu
mida pelos caraíbas, que na realidade eram pajés de grau superior, 
homens que nao se limitavam a "curandeirar" ou a desempenhar 
o papel de conselheiros tribais. O caraíba ou pajé-acu destacava-se 
do comum dos pajés pela virtude de comunicar-se coro os espíritos 
através dos maracás (encarnacao mística do pajé), e de passar seme
lhante dom a qualquer indivíduo mediante a defumacao com petim, 
que os portugueses chamaram "erva santa". Por tais virtudes esta
va habilitado a percorrer aldeias inimigas sem ser molestado, e a re
ceber em cada urna o sustento e a hospedagem dos nativos. "Todo 
caraíba era pajé, embora nem todo pajé f osse caraíba", escreveu com 
razao Estevao Pinto. 35 Se os caraíbas jamais chegaram a ser "reís 
divinos", como diz Florestan, passaram a ser reconhecidos como 
reencarnacoes dos heróis tupi. Na apropriada fórmula de Egon Scha
den: ''O pajé é um pequeno herói, como o herói é um grande pa-. 
jé". 36 Em Nóbrega: "diziam que eram Deus, e que nasceram deu
ses" (1549). Em Métraux, definitivamente: caraíbas, homens-deuses. 

- as cerimónias sugerem claramente a emergencia, na religio
sidade tupi, de formas particulares de idolatria, expressas na figura
cao humana dos maracás, sua entronizacao em malocas especiais a 
modo de templos, sua transf ormacao em oráculos ou receptáculos 
de espíritos com os quais somente os caraíbas, em primeira instan
cia, poderiam tratar. A luz do que f oi exposto, nao se pode concor
dar com Hélene Clastres, que, negando ter sido o maracá objeto de 
culto entre os tupi, considera-o unicamente ''um instrumento mu
sical destinado primordialmente a acompanhar e a ritmar dancas e 
canticos". 37 Com narizes, boca, olhos e cabelos? Na forma de ca
beca humana que encarnava espíritos? Fincado no chao e alimenta
do com víveres e cauim? Prefiro repetir a afirmacao já citada de Mé
traux: "Dessas cabacas as verdadeiras estátuas, nao faltava senao 
um passo". 

- os nomes tupis dessa cerimónia é Capistrano de Abreu quem 
indica e traduz: caraimonhaga, santidade dos índios; acaraimonhang, 
fazer santidade - derivando de caraíba, coisa santa. Mestre Capis
trano seguiu de perto, ao traduzir os vocábulos tupis, o significado 
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que a maioria dos europeus atribuiu a cerimonia. Santidade, o dom 
do carruba; santidade, o poder mágico dos maracás; santidade, a festa 
extraordinária dos índios. 38 

A denominacao de santidade que, de várias maneiras, os auto
res quinhentistas atribuíram a cerimonia indígena, julgada diabóli
ca, nao pode passar sem comentários inquietos. Por que chamá-la 
assim, se no Antigo Testamento a santidade permanecía "ligada a 
urna escolha direta e pessoal de Deus"? Para o cristianismo medie
val e moderno, santos eram os homens de Deus e da lgreja; os tau
maturgos que, tocados pela graca, curavam os enfermos; os conti
nentes que f ugiam do mundo; os soldados de Cristo que lutavam pela 
verdadeira fé. 39 Santos eram, como bem lembra John Bossy, os 
companheiros de Cristo, os apóstolos, os mártires, os parentes de 
Jesus, os escolhidos pela graca de Deus, elevando-se acima da vil con
dicao humana.40 

É certo que os europeus insistiram em considerar como falsa 
e enganosa a "santidade" que, no entender deles, os caraíbas apre
goavam de si mesmos; falsas e diabólicas as cerimonias aparente
mente santas em que se alimentavam os maracás - verdadeiro sa
bá, segundo Léry. Mas nao é menos certo que quase todos usaram 
a expressao santidade para qualificar o caraiba, o maracá e a própria 
"festa diabólica" dos índios, mormente os jesuítas, os mais apavo
rados coma multiplicacao e a visibilidade da cerimonia. Usaram-na 
a tal ponto que, ao longo do século XVI, santidade e religiao indíge
na acabariam sinónimos no vocabulário dos colonizadores. 

Instalou-se mesmo urna curiosa disputa entre jesuítas e caraí
bas pelo uso da expressao que os próprios inacianos haviam atribuí
do a cerimonia tupi. A carta dos meninos do Colégio de Jesus da 
Babia ao padre Domenech, em 1552, é muitíssimo elucidativa desta 
"batalha pelo monopólio da santidade" que acabo de mencionar. 
Alude a carta a certa expedicao inaciana a urna aldeia baiana, e ao 
esforco de Nóbrega em dizer aos índios que a "verdadeira santida
de" era a palavra de Cristo, e nao os músicos, tocadores e cantores 
dos nativos, e que o "verdadeiro Pagé-Guacu (caraíba), que quer 
dizer Padre Grande", era ninguém menos do que o bispo da Babia. 
Verdadeira santidade era aquela que os inacianos pregavam em no
me do bispo/ pajé-acu, dizia Nóbrega, após o que punham-se os pa
dres a "tanger e cantar" como fito de doutrinar os índios na santa 
fé. 4 1 Promoviam, decerto, grande confusao nos espíritos, misturan-
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do bispos com caraíbas, no plano da linguagem, e prédicas com dan
cas tribais, no plano dos gestos. Mas creio que também eles, os pa
dres, eram prisioneiros de nao poucos dilemas ... 

Santidade, cerimonia e baile diabólicos. O uso de semelhante 
expressao pelos jesuítas nao é questao de somenos importancia. 
Responde-la nao é fácil, mas o caminho tal vez es teja no que escre
veu Laura de Mello e So u za em seu recente Inf erno atlantico, justo 
título, aliás, para a matéria em debate. Refiro-me as suas considera
coes, exaustivamente demonstradas, sobre a fluidez das fronteiras 
entre Deus e o diabo na época moderna, entre o amor divino e o 
amor demoníaco, entre a contemplacao e o erotismo. Santa Teresa 
de Ávila esmerou-se em diferenciar, em seus escritos, a verdadeira 
visa o - resultado da graca divina - da visa o diabólica - fruto do 
engano, ardil do Pai da Mentira. "Falsas santas nao poderiam ser 
confundidas com verdadeiras'' - afirma Laura - "mas delas apar
tadas através da forca e do método. " 42 

A obsessao de inquisidores e teólogos europeus em separar o 
santo do diabólico sugere quao irmanados estavam Deus e o diabo 
no cotidiano da velha cristandade que aportou na América. Nao é 
de admirar, neste sentido, que os jesuítas chamassem santidade a urna 
cerimonia julgada diabólica, embora também eles, a exemplo da santa 
de Ávila, procurassem distinguir, pela forca e com método, a verda
deira santidade da falsa. 

Prisioneiros da confusao entre céu e inferno que tentavam diri
mir na velha cristandade, os europeus a reproduziriam no trópico. 
Afinal, lembra-nos Delumeau, f oram eles que trouxeram para a Amé
rica o seu próprio diabo nos poroes de seus navíos. Trouxeram o 
demonio, e também seus conflitos e dilemas religiosos, que nao tar
dariam a projetar-se em seus discursos e imagens acerca do índio. 
Jean de Léry compararía, como se viu, os caraíbas aos frades católi
cos, uns e outros idólatras no juízo de um bom huguenote. Mas An
chieta, por seu turno, transformaría em diabos os índios aliados aos 
franceses, no Auto de sao Louren~o, para glória d'el rei e para bem 
do catolicismo portugues na terra brasílica. 

Foi talvez nesse contexto intelectual e mental que a cerimonia 
tupi e seu profetismo acabariam se tornando santidades. Na dialéti
ca entre o europeu e o índio - ego e alter - prevalecería a imagem 
do espelho. Caraíba, coisa santa, assim o definiu Capistrano, ba
seado no que dele diziam os jesuítas. Santidade, "heresia e abusao 
do gentío do Brasil'', assim o chamaría o Santo Oficio de Lisboa. 
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A SANTIDADE COMO MOVIMENTO 

Descrita pelos europeus como cerimonia especial dos índios, as 
ditas "santidades" também foram percebidas como movimento, is
to é, como ac;oes coletivas dos índios quer no sentido de migrac;oes 
em massa rumo ao interior, quer no sentido de rebelioes e assaltos 
contra o colonizador. Nao é de surpreender que, ainda no século 
XVII, santidade e revolta indígena permanecessem praticamente si
nónimos no vocabulário dos moradores do Brasil. 

A primeira notícia de migrac;oes fugitivas provém de Gandavo, 
que aludiu ao percurso de um grupo de índios que partiu do Brasil 
sertao adentro rumo ao Peru, acrescentando que o intento deles nao 
era outro ''senao buscar sempre terras novas, a fim de lhes parecer 
que acharao nelas imortalidades e descanso perpétuo" .43 Ao men
cionar esse episódio, Gandavo se preocupava comas "grandes ri
quezas que se esperam do sertao" adentrado pelos índios, e nao com 
suas migrac;oes. Assinalou, porém, o "intento do gentio" em alcan
c;ar a "terra da imortalidade". 

Sabe-se, hoje, que a migrac;ao referida por Gandavo f oi chefia
da por um caraíba chamado Viaruzu, homem que comandou cerca 
de 12 mil índios subindo o Amazonas, daí ao rio Maranhao, em se
guida o Huallaga até chegar a Chachapoyas, no Peru. A migra9ao 
se iniciara em torno de 1539, sendo concluída dez anos depois com 
apenas trezentos sobreviventes. Talvez tenha sido esta a mais antiga 
das migra9oes tupis registradas documentalmente pelos europeus. Im
portante observar, ainda, o sentido leste-oeste da viagem, defla
grada aliás no mome!ltO em que o colonialismo portugues comec;a
va a se implantar no litoral. 

Outra grande agita9ao leve lugar na Bahia, em 1562, tempo em 
que a peste das bexigas come9ava a dar mostras de sua voracidade, 
Dois caraíbas insuflaram cerca de 3 mil índios a fugir para o sertao, 
u~ilizando, nas palavras de Sima.o de Vasconcelos, "embustes era
zoes diabólicas". Partiam, segundo Métraux, em busca da Terra sem 
Mal, mas f oram impedidos pelos jesuítas que, apoiados por Mem 
de Sá (sempre ele), lograram convencer os índios a retornar para o 
litoral. 44 Inúmeras fugas coletivas seriam abortadas, aliás, pela a9ao 
conjugada da "persua9ao" jesuítica e da forc;a dos governos colo
niais, do que resultariam revoltas indígenas expressivas e cruentas. 

Urna terceira leva de migrac;oes que gostaria de lembrar é a que 
levou ao povoamento do Maranhao pelos tupi, entre fins do século 
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XVI e inícios do XVII. Dela nos falam Claude d'Abbeville e Yves 
d 'Eureux, os capuchinhos franceses que estiveram no Maranhao no 
tempo de La Ravardiere. É certo que há confusao sobre a identida
de do caraíba que conduziu 8 ou 1 O mil índios de Pernambuco ao 
Maranhao, sobretudo na migra9ao de 1609: Abbeville afirmou tratar
se de um portugues que se havia apossado da personalidade e dos 
atributos dos caraíbas; Métraux supos tratar-se de um mesti90; e nao 
falta quem sugira que o líder da migrac;ao era o jesuíta Francisco 
Pinto.45 Confusoes a parte, pois tudo indica que ocorreram diferen
tes deslocamentos de tupi naqueles anos (do Nordeste para o Mara
nhao ), os milhares de índios que partiram de Pernambuco, em levas 
sucessivas, iam em busca da Terra sem Mal, fugindo do colonialis
mo nascente. 

Migra9oes desse genero, e animadas pelo mesmo mito, sucede
ram-se, na realidade, por todo o período colonial, predominando 
o sentido leste-oeste. Evitarei a monotonia de citá-las a exaustao, 
limitando-me, porém, a sublinhar: a estreita rela9ao entre fugas e 
busca da Terra sem Mal, mensagem do caraíba que pulsava nas cha
madas "santidades" indígenas; a rela9iio entre "santidades", migra
c;oes e guerras anticolonialistas. 

Recorde-se, urna vez mais, o tom f ortemente belicoso das pre
gac;oes dos caraíbas registradas pelos autores quinhentistas, as exor
ta9oes a guerra e a relac;ao entre bravura guerreira, mitologia herói
ca e Terra sem Mal. "Para que venc;ais os vossos inimigos, recebei 
o espírito da forc;a'' - costumavam dizer os caraíbas aos guerrei
ros, após neles assoprar a fumac;a do petim. A transferencia da "san
tidade'' - como diziam os portugueses - do caraíba aos demais 
nativos incluía, como parece óbvio, urna espécie de anima bellige
rante que nao é possível desconhecer. 

Por outro lado, nao constituí novidade dizer que a guerra ocu
pava lugar central na cultura tupi-guarani antes mesmo do colo
nialismo e independente dele. Florestan Fernandes o demonstrou 
definitivamente em A funfao social da guerra na sociedade tupinam
bá, interpretando a guerra como o mecanismo central da reprodu
c;ao social e manutenc;ao do equilíbrio cosmológico dos tupinambá. 
Era por meio da guerra, e da captura de prisioneiros para o sacrifi
cio antropofágico, que os nativos adquiriam o pleno status de mem
bros do grupo, habilitando-se ao casamento e beneficiando-se do sis
tema de trocase reciprocidades inter e intramalocas. Era por meio 
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.. da guerra que se tornava possível a vinganc;a antropofágica - recu
perac;ao simbólica do membro do grupo morto pela ingestao do ini
migo, como se a morte do inimigo cancelasse a "morte do grupo". 
Ao decifrar o significado da guerra e do canibalismo tupinambá co
mo forma de resoluc;ao de tensoes internas a cosmología e dos senti
mentos diante da morte, Florestan superou de vez a interpretac;ao 
simplista do canibalismo como meio de incorporar as qualidades do 
inimigo do grupo, além de indicar a pertinencia da guerra/ vinganc;a 
ao sistema religioso tupinambá. 46 

Estou longe de negar, portanto, os significados da guerra in
trínsecos a cultura tupi-guaraní. Masé de todo impossível concordar . , 
urna vez mais, com Hélene Clastres, que, radicalizando sua incrível 
hipótese da intocabilidade e da autenticidade da mitología tupi
guarani ("a despeito da situac;ao colonial"), sugere urna desvincula
c;ao total entre a pregac;ao dos caraíbas em busca da Terra sem Mal 
e as guerras anticolonialistas dela resultantes. Desconhecendo a his
tória, Hélene Clastres diz que os caraíbas que incentivaram guerras 
contra os ibéricos "nao prometiam imortalidade e juventude perpé
tua" aos índios, nem acenavam coma "Terra sem Mal", senao com 
a necessidade de reaver as terras expropriadas pelo colonialismo. O 
esf orco da ensaísta em extirpar a história do mito leva-a, no extre
mo, a sugerir que as guerras anticolonialistas lideradas pelos profe
tas f oram urna espécie de estratégia para ref orear sua autoridade pe
rante os chefes guerreiros: "Tentaramraproveitar a situac;ao criada 
pela presenc;a de estrangeiros para garantir seu poder" .47 O colonia
lismo transforma-se, nesta tese, em mero pretexto para a resoluc;ao 
de conflitos internos a cultura indígena ... 

Nada disso encontra apoio, para dizer o mínimo, na documen
tac;ao sobre a efervescencia religiosa e as lutas dos tupi-guaraní ao 
longo dos séculos XVI e XVII. O que se pode perceber, na verdade, 
é justamente a transformac;ao do mito da Terra sem Mal, de suas 
cerimónias e do tradicional apelo dos caraíbas a guerra em cenário 
e instrumento de resistencia ao colonizador. Caraíbas e guerreiros 
pareciam mesmo irmanados, e nao rivais, na consecuc;ao desse 
pro jeto. 

No caso do Paraguai guaraní, diversos autores inf ormam, ba
seados na crónica e nas anuas jesuíticas, sobre urna pleiade de caraí
bas e homens-deuses que, em nome das tradic;oes que pregavam em 
transe, insuflavam os índios contra os missionários e colonizado-
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res.48 Foi o caso do caraíba Yaguaporo, na regiao do Paraná e do 
Uruguai, que dizia ter criado o céu e aterra, além de ser soberano 
da vida e da morte, capaz de produzir chuva e sol a vontade. Lide
rou expressiva seita de guaranís apregoando que os jesuítas deviam 
ser eliminados, "pois ensinavam urna do u trina falsa e compromete
dora de sua autoridade''. Passando das palavras a ac;ao, apoderou
se do padre Cristóbal de Mendoza e mandou cortar-lhe o nariz e as 
orelhas antes de desferir-lhe o golpe fatal. 49 Foi o caso do caraíba 
Juan Cuara, originário de Guairá, que pregava (segundo Del Techo): 
"Vivei segundo os antigos costumes, entre danc;as e bebidas; cele
brai a memória dos vossos maiores. Nao adorai as imagens dos san
tos. Considerai a mim como a vossa divindade". so 

Na América portuguesa, os melhores exemplos provem da Ba
hía, destacando-se, de longe, o caso da Santidade de Jaguaripe, em 
1585, cuja história examinarei no capítulo seguinte. Mas já em 1569, 
conta-nos Anchieta, a "fome e doenc;a" levaram os índios aldeados 
a revolta, dizendo que lhes vinha falar um santo, "o qual lhes man
dava que se fossem para suas terras", "matando alguns portugue
ses, pondo fogo a algumas fazendas, roubando o que podiam". 51 

Antes disso, em 1559, Manoel da Nóbrega relatara o caso de urna 
"santidade" ocorrida entre os escravos de um engenho baiano, 
ref erindo-se a certo índio cativo que recebeu um afamado caraíba 
e reuniu gente para ouvi-lo pregar. O profeta dizia que "faria bailar 
o engenho e o próprio senhor com ele; que converteria em pássaros 
a quem quisesse, e mataría a lagarta das rocas; que haveria de des
truir a lgreja e o casamento dos cristaos, pois os índios precisavam 
ter muitas mulheres''. 52 Os dois casos terminaram, ao que se sabe, 
com a intervenc;ao truculenta dos senhores e das autoridades colo
niais. 

Muitíssimo eloqüente é, ainda, o caso narrado por Luíza Bar
bosa, mulher branca que se apresentou ao Santo Oficio na Babia, 
em 1591. Contou que, quando tinha doze anos, na altura de 1566, 
alevantara-se na capitanía urna "santidade" dos gentíos da terra. Di
ziam os índios, com os quais chegara a conversar, que ninguém de
veria trabalhar mais, pois os víveres nasceriam por si, e que a gente 
branca haveria de se converter em caca para ser comida. Diziam ainda 
que aqueta santidade era verdadeiramente "santa e boa", "que a 
leidos cristaos nao prestava" e que os índios descrentes da santida
de se transformariam em paus e pedras.53 
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Convertida em baluarte da resistencia indígena ao colonialismo, 
a busca da Terra sem Mal absorveria no entanto elementos do cato
licismo, com o passar do tempo, afastando-se da autenticidade nativa 
que alguns nela veem. !números casos paraguaios ilustram a exaustao 
a ocorrencia de sincretismos entre os guarani, o que muitas vezes 
decorria, em primeira instancia, de serem os caraíbas índios meio 
cristianizados ou até colonos indianizados. Métraux nos conta, a pro
pósito, o caso de um certo d. Rodrigo Yaguariguay, corregedor que 
levantou os índios de Arecaya contra os espanhóis. Dizia-se Deus
Pai casado com a Santa Virgem, apregoando que sua filha era San
ta Maria, a pequena. Contraf azia os sacramentos do matrimonio e 
da penitencia e "aconselhava o uso de abluc;oes com infusao de cas
cas ou folhas de árvores, por meio das quais denotava quanto esta
vam corrompidos" os costumes dos índios. 54 

Outro caso extraordinário deu-se na regiao dorio Paraná, en
tre 1626 e 1627, onde um grande caraíba mandou erigir um templo 
para sua morada e de suas mulheres: os índios lhe obedeceram. Re
verenciado como "santo", dizia ser o papa e nomeava bispos entre os 
adeptos. Contrafazia os sacramentos católicos e imitava os padres, 
embora os julgasse inimigos, misturando tudo isso com os costumes 
nativos. 55 

Na parte luso-brasileira da América, ó caso mais notável foi, 
também nesse domínio de amálgamas e mimetismos, o da santidade 
baiana de Jaguaripe. Mas nao pode passar sem registro a ocorrencia 
de urna importante santidade paulista, assinalada por Alcantara Ma
chado em Vida e morte do bandeirante. Relatada por Anchieta, ir
rompeu na aldeia inaciana de Nossa Senhora dos Pinheiros, em 1590, 
liderada por um índio com fama de caraíba. Reunindo numerosos 
adeptos, chegou a invadir a igreja da missao, decapitou a imagem 
da Virgem e entronizou-se no altar, dizendo ser nao o papa ou Cris
to, mas a própria Santa Maria. Acabaria exterminado pelos portu
gueses juntamente com seus adeptos. 56 

Santidade, ritual ameríndio que nao pode evitar a assimilac;ao 
ou integrac;ao de elementos cristaos. Santidade, movimento de mi
grac;ao ou de luta centrado na busca da Terra sem Mal que, cada 
vez mais, se tornaria a antítese do colonialismo. Sao essas hipóteses 
que tentarei aprofundar nos capítulos seguintes, examinando a his
tória e a morfologia da santidade mais conhecida (ou· que mais se 
permite conhecer): a de Jaguaripe, na Babia dos anos 1580. 
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Reitero, porém, a minha avaliac;ao de conjunto acerca das san
tidades ameríndias. Consideradas quer em suas crenc;as e rituais, quer 
enquanto movimentos de fuga em massa ou rebeliao anticolonialista, 
as santidades expressaram o que chamei de idolatrias insurgentes, 
atitudes coletivas de negac;ao simbólica e social do colonialismo. 
Assemelham-se, nesse ponto, malgrado as especificidades culturais 
dos diversos povos ameríndios, aos milenarismos que espocaram em 
toda a América no tempo do encontro e da conquista. O significado 
maior das "santidades" deve ser relacionado, assim, ao amplo con
texto de expansao ibérica na época moderna e aos embates culturais 
dela resultantes na América - contexto que engloba e ultrapassa a 
"história noturna" do profetismo tupi. 
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3 
HISTÓRIA DE UMA SANTIDADE 

Na alegoria da América, o cavaleiro cristoo 
indica o caminho que o préstito indígena deve seguir. 

(Azulejo espanhol do sécu/o,XVIII.) 



Tuda nascia desta abusao a que chamavam santi
dade, que estova no ser tao [ ... ]para onde fugiam 
todos estes indios. 

Governador Manuel Teles Barreto, 1586 

FONTES E FILTROS 

Em meio ao forte declínio da popula<;ao indígena no litoral 
- assolada por fornes e pestes, agrilhoada pela escravidao e pela 
catequese -, as santidades ameríndias parecem ter se revigorado 
na segunda metade dos quinhentos. Superaram o efeito devastador 
das epidemias dos anos 1560 e, estimuladas pelo desespero de tan
tos flagelos colonialistas, atravessaram todo o século, havendo no
ticias de semelhantes movimentos até as primeiras décadas do sé
culo XVII. 

A mais conhecida das santidades é a de J aguaripe - regiao 
localizada no sul do Reconcavo da Bahia. E a razao disso encontra
se na maior disponibilidade de fontes para o seu estudo, as quais 
ultrapassam, em número e qualidade, o registro pontual de jesui
tas e viajantes ou a notícia burocrática das autoridades coloniais. 
No caso dessa santidade, tem-se copioso elenco de fontes em série: 
numerosas confissoes e denúncias, e alguns processos incluídos na 
Primeira Visita<;ao que o Santo Oficio de Lisboa enviou ao Nor
deste brasileiro, entre 1591 e 1595. Em termos precisos, o visitador 
recolheu pelo menos setenta denúncias e 24 confissoes de colonos 
relacionadas aos ritos e ao movimento daquela santidade, quando 
nao a prática de "gentilidades"' do que resultaram dezessete pro
cessos, o maior dos quais em 265 folhas manuscritas - um dos 
mais volumosos, aliás, daquela Visita<;ao a Bahía. 

A razao para a existencia de documenta<;ao tao numerosa e ex
pressiva já faz parte da história da santidade de que me ocuparei nes
te capítulo. Reside no fato de que ninguém menos do que um pode-
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rosíssimo senhor de engenho da regiao - Fernao Cabral de Taíde 
- resolveu atrair a santidade indígena para o seu engenho, dando
lhe sustento e prote9ao por alguns meses. Situa9ao em tudo insólita, 
de que tratarei a seu tempo, que gerou grande perturba9ao na capi
tanía, acoes militares e panicos coletivos até que a "heresia do gen
tio" fosse destruída por ordens do governador Teles Barreto, em 
1585. 

Mas o pouco tempo em que a santidade dos índios viveu no 
engenho escravista de Fernao Cabral parece ter sido suficiente para 
enraizar ódios, cristalizar rancores e medos. Anos depois da destrui-
9ao da santidade pelo governador geral, chegaria a Bahia o visitador 
inquisitorial, Heitor Furtado de Mendonca, encarregado de averi
guar nao rituais indígenas ou "gentilidades", mas práticas judaizan
tes, bigamias, sodomias e desvíos de fé conhecidos na metrópole. 
Surpreender-se-ia Heitor Furtado, no entanto, ao deparar-se coma 
profusao de depoimentos sobre a grande abusao do gentío apadri
nhada em terra crista por um de seus principais moradores. Inusitada 
intromissao do Santo Oficio em matéria de religiosidade indígena: 
eis a razao para a numerosa documenta9ao disponível pára o estudo 
do caso Jaguaripe - intromissao provocada pela nao menos inusi
tada cumpiicidade entre um senhor escravocrata e urna seita indíge
na considerada diabólica. Armadilha da história, fortuna do his
toriador. 

Nao obstante esta profusao documental, em vários aspectos pre
ciosa, o estudo da Santidade de Jaguaripe possui fortes limitacoes, 
algumas intransponíveis. Relembre-se, antes de tudo, que no tempo 
em que a Visitacao chegou a Bahía, em 1591, os índios que haviam 
estabelecido o seu culto no engenho de Fernao Cabra! já lá nao esta
vam, expulsos pela a9ao de Teles Barreto. Cinco anos se haviam pas
sado, portanto, desde a destruicao da "igreja dos índios". É certo 
que muitos depoentes tinham conhecido a santidade de perto, e até 
freqüentado suas cerimonias; outros, porém, só a conheciam de "ou
vir dizer''. 

Além disso, nao obstante os depoimentos nos fornecam deta
lhes sobre a história da santidad e e suas cerimonias, as inf ormacoes 
sao (e serao sempre) discutíveis - e ninguém melhor que Carlos Ginz
burg advertiu sobre as potencialidades e filtros culturais desse tipo 
de documentac§o. Considere-se, antes de tudo, o filtro anteposto pela 
própria lnquisicao, que nao poderia ver na santidade senao "abu-
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Recóncavo Baiano no século xv1 
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sao", "heresia" ou "erronia do gentio do Brasil", seguindo de per
to o vocabulário que marcou a crónica quinhentista. No tocante as 
descricoes da cerimónia, inúmeros detalhes se viram com ef eito dis
torcidos, ao passarem da f ala das testemunhas ou dos acusados para 
a pena do notário inquisitorial, além do que os próprios relatos, pro
duzidos exclusivamente por brancos e mamelucos, sao tao ricos em 
informacoes quanto em preconceitos. Por outro lado, nao poucos 
depoimentos deixam entrever o medo dos colonos em face da amea
ca que a Santidade de Jaguaripe representara para seus interesses e 
segurarn;a, influindo em su as descricoes, para nao f alar do que dis
seram os acusados de cumplicidade coma seita, homens apavorados, 
empenhados em se livrar da culpa por meio de confissoes atenuadas 
ou anódinas. Nenhum índio, por fim, depos na mesa da Visitacao 
sobre a santidade que, de certo modo, era originalmente sua. 

SANTIDADE REBELDE 

É impossível precisar em que ano a Santidade de Jaguaripe se 
organizou no interior do Recóncavo Baiano. A documentacao ape
nas nos permite estimá-lo entre 1580 e 1585; jamais em 1586, pois 
foi nesse ano que parte da seita se deslocou para o engenho de Fernao 
Cabral, onde acabaria destruída meses depois. Quanto ao local, a 
maioria dos informantes menciona o sertao de Frio Grande (roiga
fU, em tupi), sobretudo o lugar de Palmeiras Compridas - nomes 
imprecisos, que se perderam com o tempo. Buscando esclarece-los, 
José Calasans localiza Frio Grande em "algum trecho da serra de 
Orobó", certamente nas bandas do "sertao de Jaguaripe".1 O foco 
de nossa santidade, como o de várias outras, era portanto o sertao 
- palavra que, na época, nao possuía o significado atual (alusivo 
ao interior semi-árido da parte norte-ocidental do Brasil, mais seca 
do que a caatinga). Sertao, esclarece Morais, era o "coracao da ter
ra", referia-se ao mato, em oposicao "a costa e ao marítimo". 2 

Sabe-se pouco, na verdade, sobre os comecos da santidade e sua 
localizacao exata no sertao, se é que algum dia a seita se fixou real
mente em lugar certo naquelas matas. De fato, Palmeiras Compri
das (o sertao que abrigava a santidade) é nome que mais diz respeito 
ªº mito do que a geografía, para desalento do "historiador tradi
cional", sempre a cata das origens. Segundo a mitologia heróica tu-
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pi, cotejadas as versoes que nos legaram os autores quinhentistas, 
fora no alto de urna palmeira, "a árvore mais alta da terra", que 
sobrevivera Tamandaré, ancestral direto dos tupinambá, escapando 
do dilúvio ordenado por seu pai, Maire-Monan, também conhecido 
por Sumé - o célebre herói tupi que os jesuítas adiante associariam 
a figura de sao Tomé, o apóstolo. 3 Palmeiras Compridas, refúgio
da santidade, a exemplo da palmeira alta que abrigara Tamandaré 
em seu olho ... Impossível saber-se, portanto, a "origem histórica" 
da Santidade de Jaguaripe, pois é caso em que a história se verga 
<liante do mito. E a origem de um mito é, como bem lembra Ginz
burg, inacessível por definicao. 4 

Do líder da santidade também pouco se sabe com precisao, es
pecialmente no tocante a sua biografía anterior a organizacao da seita. 
Como personagem mitológico que o próprio líder dizia ser, sua ori
gem é também obscura e inacessível. Mas o pouco que se sabe é sig
nificativo, e será explorado a seu tempo. Tratava-se de um índio, 
certamente um autentico caraíba a moda tupi, homem que passara 
pelas maos dos jesuítas no aldeamento da ilha de Tinharé, capitanía 
de Ilhéus, de onde fugira para "alevantar os índios". Transfuga dos 
jesuítas, portanto, assim era o caraíba da santidade, batizado na al
deia de Tinharé como nome de Antonio. Meio cristao, meio tupi, 
o caraíba Antonio deixaria a marca de suas ambigüidades na pró
pria organizacao da seita e no conteúdo de sua mensagem profética. 

Embrenhada nas matas de Jaguaripe, o núcleo da santidade pa
rece ter reunido, quando menos, algumas centenas de índios. Ho
mens, mulheres e criancas - que disso informam as fontes - de 
nenhum modo pertencentes a tribos ou grupos locais específicos. Mui
tos eram f oragidos dos engenhos e f azendas do Recóncavo, outros 
fugitivos das missoes, e nao poucos egressos de aldeias ainda nao 
reduzidas ou "descidas". Predominavam, por hipótese segura, os 
tupinambá, posto que prevaleciam na regiao, sendo possível admitir
se ali alguns de outras "castas e geracoes" de tupi. lmprovável, penso 
eu, que também abrigasse "tapuias" (nome pelo qual os tupi cha
mavam os "outros" índios, deles distintos pela língua e costumes), 
a exemplo dos aimorés. lmprovável, disse eu, porque os aimorés nao 
falavam a "língua geral", nem possuíam as mesmas crencas ecos
tumes dos tupi; mas nao impossível, já que a documentacao men
ciona, entre os membros da santidade, até ' 'negros da Guiné'', nao 
obstante tal registro seja raro. 
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Se ja como f or, a quase totalidade dos depoimentos indica que 
o "ajuntamento" era muito eclético em sua composi~ao, reunindo 
indios "cristaos e pagaos", "cativos e forros", sem falar nos pou
cos africanos já mencionados. Organizada em Palmeiras Compri
das, a santidade passou a funcionar indubitavelmente como refúgio 
para os índios escravizados ou aldeados de várias partes da Bahia, 
além de estimular a forma9ao de núcleos secundários em vários en
genhos do Reconcavo. 

!números depoimentos aludem as fugas e revoltas incitadas pe
la santidade na Babia inteira, a come~ar pelo que escreveu Manuel 
Teles Barreto, governador do Brasil entre 1583 e 1587. A "nova abu
sao a que (se) pos nome santidade" - ajuizava o governador - "foi 
a causa de por esta terra haver muita altera9ao, fugindo para ela os 
mais índios assim forros como cativos, pondo f ogo as fazendas ... ". 
Teles Barreto nao exagerava: os índios haviam incendiado a fazen
da do conde de Linhares, matando colonos, a fazenda de Garcia 
d 'Ávila, grande potentado da capitania, e o aldeamento jesuítico de 
Santo Antonio, "aonde trataram mal os padres", para citar as re
voltas mais afamadas. "Tudo nascia desta abusao a que chamavam 
santidade que estava no sertao" - asseverou Teles Barreto -, ra
zao pela qual julgava necessário "arrancar esta raiz de que os ramos 
arrebentavam, (e) para onde fugiam todos estes índios ... ". 5 

Nas afirma9oes do governador ecoavam, de fato, os clamores 
do "povo da Bahia" - e nao só o miúdo, também ele apavorado 
<liante das sedi9oes e incendios, mas sobretudo os senhores de escra
vos e os jesuítas - que pelo menos neste clarrior se irmanavam, uni
dos pelo medo e pela amea9a de ruína. Verdadeiro emblema da fúria 
senhorial contra a santidade encontra-se no depoimento de Álvaro 
Rodrigues, senhor de engenho da Cachoeira, filho mameluco de um 
portugues importante e rico. Após mencionar os incendios, saques 
e mortes que os "seguidores da dita abusao" estavam perpetrando 
na Bahia, levantou a hipótese apavorante de que a santidade prepa
rava "um motim e alevantamento geral contra os brancos", a fim 
de "destruí-los a todos", como estavam fazendo. 6 

Bahia, anos 1580: tempo de levante indígena, incendios e saques, 
descontado o exagero fóbico de Álvaro Rodrigues. Mas, a bem da 
verdade, o fim do século XVI parecia indicar o clímax das hostilida
des recíprocas entre portugueses e ameríndios na Bahia. Na mesma 
época em que a santidade promovia as citadas revoltas no Reconca-
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vo, os portugueses experimentavam reveses dramáticos em suas "con
quistas do sertao", a exemplo da malsinada expedi9ao enviada por 
Teles Barreto a Cerezipe, futuro Sergipe d'El Rei. Comandada 
por Garcia d' Ávila, 150 soldados, brancos e mamelucos, e trezentos 
''flecheiros'' acabariam trucidados pelos guerreiros de Baepeba (cae
té, do grupo tupi) aliados aos franceses. A resposta portuguesa ha
veria de ser atroz, embora custosa: 150 soldados e 3 mil flecheiros, 
comandados por Cristóvao de Barros, responsáveis pela chacina de 
mais de 6 mil índios e pela escraviza~ao, em "guerra justa", de ou
tros 4 mil. 7 

Poi no calor desses acontecimentos - dos quais dei apenas um 
exemplo - que ocorreram as diversas rebelioes da santidade, ou a 
ela atribuídas, bem como as pressoes senhoriais sobre o governador 
para que montasse urna expedi9ao contra a "abusao" do gentío. Teles 
Barreto aquiesceu, nomeando como chefes o citado Álvaro Rodri
gues e seu irmao, Rodrigues Martins, homens que haviam participa
do da entao recente campanha do Sergipe. 

Poi essa a expedi9ao oficial, a ordenada pelo governador para 
destruir a santidade no sertao de Jaguaripe, possivelmente nos iní
cios de 1585. Mas na mesma altura, talvez lhe antecedendo em dias, 
partira para o sertao de Jaguaripe urna outra expedi9ao, composta 
de algumas dezenas de homens, sem contar os flecheiros, liderados 
por um tal Domingos Pemandes Nobre, de alcunha Tomacaúna, ma
meluco corpulento, experimentado nas lides de sertanista e preador 
de índios, homem de confian9a do poderoso senhor de J aguaripe, 
Fernao Cabral. · 

Dos objetivos da expedi9ao de Tomacaúna muito se disse ao vi
sitador do Santo Oficio, anos depois do episódio, nao faltando ver
soes desencontradas e tentativas de dissimula9ao de culpas. Evita
rei, no momento, examinar o desencontro de versoes, pois, sendo 
matéria inquisitorial, deixarei para tratá-la na se9ao correspondente. 
Basta dizer, por ora, baseando-me na leitura de todos os processos, 
denúncias e confissoes (além da correspondencia da governan9a), que 
a expedi9ao de Tomacaúna f ora mesmo enviada por Fernao Cabral, 
e nao para destruí-la ali mesmo, como a de Álvaro Rodrigues, se
nao para atraí-la para o engenho de Jaguaripe. 

Duas expedi9oes, portanto, foram enviadas ao mesmo tempo 
em busca da santidade. A oficial, ordenada pelo governador, fora 
montada para destruí-la; e a particular, concebida por Pernao Ca-
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bral, visava traze-la pacificamente para o litoral e precisamente pa
ra os seus domínios. Faltou pouco, aliás, para que as duas expedi
c;oes se encontrassem e travassem guerra, pois há registro de que, 
a certa altura, Álvaro Rodrigues partiu no encalc;o de Tomacaúna 
para destruí-lo, sabedor dos objetivos que o animavam; sabedor, tam
bém, de que o mameluco de Fernao Cabral finalmente encontrara 
o "gentio da santidade". 

Álvaro Rodrigues fracassou, no entanto, seja na perseguic;ao que 
moveu a Tomacaúna, seja na tentativa de desfazer a Santidade de 
Jaguaripe. Em primeiro lugar porque Tomacaúna logrou fugir, es
pecialista que era no caminhar pelos matos, afastando-se "serta.o 
adentro mais de cinqüenta léguas". Contribuiu para tanto o aviso 
que Fernao Cabral mandou dar a Tomacaúna de que a expedic;ao 
de Álvaro Rodrigues estava no seu rastro. Em segundo lugar, a ex
pedic;ao oficial fracassou porque o próprio Teles Barreto mandou 
"correios" com ordens expressas para que Álvaro Rodrigues retor
nasse do sertao, suspendendo a operac;ao de cac;a, quera santidade, 
quera Tomacaúna.8 

A mudanc;a de posic;ao de Teles Barreto, governador muitíssi
mo vacilante e sensível as pressoes dos principais da terra, resultou 
de gestoes que junto a ele fez o próprio Fernao Cabral. Com rara 
habilidade, parece ter convencido o governador de que o melhor era 
atrair a seita para o litoral, incluindo os "maiorais da abusao", pa
ra depois destruí-la de vez, assegurando-lhe que Tomacaúna estava 
obtendo exito em sua missao. Convenceu-o, também, de que se Ál
varo Rodrigues prosseguisse na ofensiva, seu plano de atrair a seita 
fracassaria por completo, além do que a vida de seus homens corre-. . 
na pengo. 

Nao sei se por f raqueza e vacilac;ao ou por julgar mais eficiente 
o plano de Fernao Cabra! - homem que também prestara servic;os 
militares a governanc;a -, o fato é que Teles Barreto suspendeu a 
operac;ao oficial. Nem por isso, vale dizer, Álvaro Rodrigues deixou 
de promover carnificinas no sertao, logrando atingir núcleos secun
dários da santidade. Seu depoimento é, neste ponto, eloqüente, ao 
mencionar que achara "muitos ajuntamentos da dita abusao", 
desbaratando-os, prendendo-os e os matando, enfim, "a forc;a d'ar
mas". Menciona que vários "feiticeiros de abusao" ousaram desafiá
lo na operac;ao, dizendo que "haviam de voar para o Céu, e que nao 
tinham medo das espadas, nem dos grilhoes, que o ferro havia de 
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se converter em cera", e nao lhes faria mal. Álvaro Rodrigues nao 
se fez de rogado: mandou degolá-los a todos ("que lhe parece fo
ram 23"), e fe-lo para mostrar aos brasis que aqueles feiticeiros na
da podiam, porque sua pregac;ao era falsa.9 O núcleo da santidade, 
porém, conseguiu escapar desse mórbido espetáculo de degolas em 
série. 

Quanto a expedic;ao de Tomacaúna, logrou exito quase total. 
Nao só porque escapou do rival Álvaro Rodrigues, mas sobretudo 
porque de fato alcanc;ou o núcleo da santidade. Os inúmeros depoi
mentos que sobre isto há na Visitac;ao sao contraditórios, por vezes 
confusos - o que se explica pelo fato de terem sido f eitos pelo pró
prio Tomacaúna e seus expedicionários na mesa inquisitorial; e sob 
a f orte suspeita de que todos haviam aderido a santidade. Nao é de 
estranhar, assim, a profusao de relatos disparatados, empenhados 
em minorar, aqui e ali, as suspeic;oes do Santo Ofício. 

Analisando detidamente o conjunto dos depoimentos, deparo
me com duas versoes possíveis do encontro de Tomacaúna coma 
seita ameríndia. Na primeira, que julgo mais plausível, o encontro 
da seita teria ocorrido em duas etapas: inicialmente com um grupo 
de sectários aparentemente chefiado por urna caraíba - enviados 
todos pelo mameluco ao engenho de Fernao Cabral - e posterior
mente, aí sim, com o caraíba-mor da santidade. Na segunda versao, 
de que tenho menos evidencia nas f ontes, se trataría de um só en
contro, de que resultaria a citada migrac;ao de parte da seita para 
o engenho de Jaguaripe, exclusive o caraíba Antonio, que "fugira 
no meio do caminho". 

A diferenc;a entre as duas versoes talvez seja mera questao de 
detalhe - urna ou duas etapas no encontro da expedic;ao com o nú
cleo da santidad e -, porque no essencial os fa tos sao os mesmos: 
deslocamento de parte da seita para o engenho e recusa do· caraíba 
principal em seguir como grupo, seja por prudencia, seja por medo. 

!números relatos10 fornecem detalhes sobre o grupo enviado 
por Tomacaúna para o litoral, talvez antes, repito, de encontrar 
o caraíba-mor da seita - argumento porventura utilizado por Fer
nao Cabral para convencer o governador de que seu plano estava 
funcionando, sendo conveniente suspender a expedic;ao de Álvaro 
Rodrigues. O grupo incluía membros destacados do "clero" da san
tidade, entre os quais urna caraíba, rara profetisa tupi a quem cha
mavam de Santa Maria ou Mae de Deus. Tomacaúna estimou o 
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grupo em cerca de sessenta pessoas (havendo, porém, quem fale em 
setenta, oitenta e até duzentos índios), alguns dos quais carregavam 
um ídolo de pedra que o mameluco reverenciou, ou simulou reve
renciar, de modo a convence-los de seu intento. Convencidos os ín
dios - e Tomacaúna dominava com exímia competencia a "língua 
geral" -, o mameluco fe-los seguir para a fa zenda de J aguaripe, 
inclusive o ídolo, escoltados por alguns expedicionários, entre os quais 
Domingos Camacho, feitor de Fernao Cabral, e outros mamelucos 
que serviam no seu engenho. 

Do encontro com Antonio tem-se, igualmente, inúmeros depoi
mentos, mas nenhum deles é comparável, na riqueza de detalhes, ao 
próprio Tomacaúna na mesa inquisitorial. Segundo o mameluco, 
após despachar o grupo de sessenta índios para Jaguaripe, a expedi
c;ao seguiu no encalc;o do caraíba principal. E, chegando em certo 
"passo de Palmeiras Compridas", recebeu o aviso de emissários de 
Antonio para que dali nao passasse, "sob pena de obediencia", pois 
logo o caraíba viria encontrá-lo. Tomacaúna nao hesitou em obede
cer e aguardar, tomando o cuidado de enviar pelos emissários de An
tonio algumas roupas a guisa de presentes. Nao tardou muito para 
que o líder da santidade aparecesse ... 

Antonio surgiu a frente de um grupo numeroso de homens, nao 
sei se a pé ou carregado em rede ou tipóia, a exemplo de outros ca
raíbas tupi. Também nao vinha nu, mas vestido com as roupas que 
lhe enviara Tomacaúna: "calc;oes de raxa preta" (calc;a comprida e 
larga de pano gros so de baixa estofa); urna "roupeta verde", espécie 
de túnica; um "barrete vermelho na cabec;a" e um trac;ado na mao, 
isto é, urna espada curta, curva e larga. Antonio vinha, pois, pa
ramentado com vestes coloridas e armado, embora tenha sido o ma
meluco a lhe dar tudo isso, inclusive a espada. Atrás do caraíba ali
nhavam-se os homens, em fileiras de tres em tres, e por fim as mu
lheres e crianc;as, as quais andavam comas "maos alevantadas" -
separac;ao de sexos e idades que Léry observara na cerimonia tupi
nambá do Rio de Janeiro. No préstito do caratba, observou Tomacaú
na, vinham todos fazendo "meneios comos pés, maos e pescoc;os" 
e recitando coisas em sua língua. Bailavam, portanto, e entoavam 
seus canticos cerimoniais. 

Ao avistar o caraíba, Tomacaúna caiu de joelhos, assim como 
vários dos que acompanhavam o mameluco, procurando expressar 
a adora~o que devotava aquele índio, chegando mesmo a se prostrar 
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a seus pés como se fosse beijá-los. Diante disso o caraíba chorou -
informam vários depoimentos - e balbuciou algumas frases, prati
cando a tradicional "saudac;ao lacrimosa" dos tupi, manifestac;ao 
de cortesia indicando que o visitante ou estrangeiro era "bem-vindo 
e estimado, pois passara tantas canseiras para vir visitá-los" . 11 

Terminada a apresentac;ao e saudac;oes recíprocas, Tomacaúna 
e os seus aderiram a seita, saltaram, f estejaram, bailaram, beberam 
cauim, cantaram, fumaram. Nao lhes deve ter sido difícil tanger a 
moda dos brasis sendo quase todos mamelucos e sertanistas, a maioria 
dos quais af eitos aos costumes dos índios. 

Tomacaúna permaneceu coma santidade no sertao, do mesmo 
modo que boa parte de seus companheiros. Por vários meses tentou 
convencer o caraíba-mor a ir como restante da seita para as terras 
de Fernao Cabral. Tudo indica que nao conseguiu seu intento, ou, 
se o fez, nao deu resultado, pois há relatos de que Antonio "fugira 
no meio do caminho". 

O certo é que Antonio jamais pisou nas terras de Fernao Cabral. 
Preferiu esconder-se no sertao para aguardar o destino do grupo que 
o precedera na migrac;ao para Jaguaripe. Quem sabe esperava o mo
mento propício para assumir a chefia de sua "igreja" nas bandas 
do mar - antigo sonho tupi que o colonialismo estava desf azendo 
-, avaliando a promessa que lhe fizera Tomacaúna de que na fa
zenda de Fernao Cabral todos gozariam de ampla liberdade de culto 
e fartura de víveres. 

Somente parte da seita rumou para a fazenda de Jaguaripe; ses
senta índios, talvez mais de cem. Partiram, por suposto, em busca 
da Terra sem Mal, confirmando as tradic;oes e migrac;oes passadas. 
Partiram liderados por urna caraíba ... A santidade ingressaria, en
tao, na fase decisiva e derradeira de sua história. 

COOPTA<;AO DA SANTIDADE 

Esta segunda fase da santidad e ameríndia tem por protagonista, 
queira-se ou nao, a figura de Fernao Cabral de Taíde, senhor de Ja
guaripe, homem que, de certo modo, teve exito em atrair .ª seita pa
ra os seus domínios. Por que o fez? Com que motivac;oes atraiu pa
ra suas terras urna seita ameríndia que provocava revoltas em toda 
a Babia? 
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Entra-se aqui na delicada questao das motiva~oes que anima
ram Fernao Cabral a introduzir urna "abusao gentílica" em terra 
crista. O principal argumento que utilizara junto ao governador pa
ra f aze-lo suspender a expedi~ao de Álvaro Rodrigues em favor da 
sua, confiada a Tomacaúna, assentava numa estratégia militar. Me
lhor e mais seguro seria reunir a seita inteira no litoral, incluindo 
sua cúpula, do que sair desbravando os matos a cata dela. Fernao 
Cabral insistiria nisso anos depois, quando teve que responder pelos 
seus atos na mesa do Santo Ofício. 

Nao resta dúvida de que a lógica militar de Fernao Cabral pos
suía algo de razoável, e ele já havia dado mostras de competencia 
neste campo no próprio governo de Teles Barreto. Pelo menos o go
vernador parece ter confiado em sua estratégia, num primeiro mo
mento, se é que nao se deixou levar pelas pressoes do senhor de Ja
guaripe. No entanto, os acontecimentos posteriores fizeram cair por 
terra o argumento militar de nosso personagem. Fernao Cabral ja
mais destruiu a santidade e, pelo contrário, protegeu-a em suas ter
ras durante meses. Nao tardou muito para que o próprio Teles Bar
reto percebesse o logro do animo militar de Fernao Cabral e fosse 
novamente pressionado a tomar providencias. Também a popula-
9ao da Bahia, homens bons. ou gente rústica, logo perceberia que Fer
nao Cabra! tinha outras inten9oes com a santidade que nao a sua 
destrui9ao. Nao haveria de ser o Santo Ofício a crer, enfim, na sua 
fantástica inten9ao belicosa contra urna seita indígena que ele jamais 
ofendeu. A indaga~ao inicial continua de pé: por que Fernao Ca
bra! atraiu e protegeu a santidade? 

Para decifrar semelhante enigma, ou pelo menos esbo9ar algu
mas hipóteses, é indispensável conhecer um pouco da biografia de nos
so personagem. Fernao Cabral era cristao-velho que devia ter perto 
de 44 anos, em 1585, pois contava cinqüenta no tempo da Visita9ao. 
Casado com d . Margarida da Costa, crista-velha de Moura, no Rei
no, com quem teve vários filhos. Em 1592 possuía já sete: Manoel 
Costa, que anda va pelo Algarve; d. Beatriz, casada como desembar
gador Ambrósio Peixoto de Carvalho, em Salvador; Diogo Fernan
des Cabra!, mo90 solteiro; d. Ana, donzelinha de onze anos; d. Fran
cisca, menina de nove; Bernardo Cabral e Nuno Fernandes Cabral, 
"meninos de pouca idade" , pouco mais que crian9as de colo. 12 

Fernao Cabral era portugues, natural de Silves, no Algarve, ci
dade de ilustre memória no Reino, tomada aos mouros no século 
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XI, e dotada de privilégios iguais aos de Lisboa por d. Afonso 111, 

no século XIII. Silves chegou mesmo a despontar como capital do 
Algarve e sede do episcopado durante séculos, até ser suplantada por 
Faro, em 1577. A Silves em que nascera Fernao Cabral deslizava, 
assim, para um plano secundário na geografia política e económica 
do Algarve, eclipsada por cidades mais engajadas na expansao ma
rítima portuguesa.13 

Mas nao só do prestígio de Silves, outrora glorioso, se nutria 
a f orte personalidad e que parecia ter Fer nao Cabral - homem de 
fartos bigodes e barba, hábito comum aos europeus daquele tempo. 
Em sua "Crónica de Ilhéus", Joao da Silva Campos afirmou que 
Fernao descendía de Pedro Álvares Cabral, o célebre descobridor 
de 1500, embora nao indique a procedencia da informa9ao. José Ca
lasans admite, no entanto, que diversos indícios sustentam a hipótese 
<leste ilustre parentesco. O pai de Fernao Cabral de Taíde chamava-se 
Diogo Fernandes Cabra!, mesmo nome de um dos irmaos de Pedro 
Álvares, que havia sido prior dos povos e deao da capela de d. Ma
nuel, o Venturoso. O próprio nome Fernao Cabral aparece com no
tável constancia na família do descobridor do Brasil: seu avo pater
no chamava-se Fernando Álvares Cabral, e seu pai Fernao Cabral. 
Enfim, há prova documental de que Pedro Álvares Cabral possuía 
parentes no Brasil: Branca Cabral, sua bisneta, casada em Sao Pau
lo com Simao da Costa.14 

No caso de Fernao Cabral de Taíde - e seria importante verifi
car este último sobrenome para esclarecer de vez a questao - , nada 
de concreto permite sustentar aquela histórica ascendencia, restan
do a remota hipótese de urna bastardia. Nao resta 4úvida, porém, 
de que o Fernao Cabra! de Jaguaripe era homem nobre. Assim o 
viam e dele diziam os contemporaneos: fidalgo, ''homem de boa ge
ra9ao", " de foro nobre". O próprio Santo Oficio reconheceria essa 
condi9ao na lavratura de sua senten9a. 

Fidalgo, nobre, Fernao Cabra! era também considerado homem 
sisudo, isto é, indivíduo que tinha juízo, de "bom entendimento'', ''dis
creto" - o que significa que nao era louco, pois disso tratou de averi
guar o Santo Oficio na inquiri9ao das testemunhas. E houve mesmo 
quem considerasse Fernao urn homem caridoso, um "esmoler" - elo
gio raro de se ver nos depoimentos sobre a pessoa de Fernao Cabral. 

Além de nobre e sisudo, Fernao Cabral era poderosíssimo e mui
to rico . A imensa maioria dos depoentes destaca sua riqueza, sendo 
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recorrente a informac;ao de que sua fortuna beirava os 20 mil cruza
dos, quantia suficiente para adquirir em torno de quatrocentos es
cravos da Guiné, segundo a cotac;ao média do século xvi. 15 Consi
derado hornero "dos principais da terra" , Fernao Cabral nao pos
suía, no entanto, quatrocentos negros da Guiné, concentrando a 
maior parte de seus recursos na f azenda e no seu engenho de ac;úcar, 
em que trabalhavam majoritariamente escravos índios e forros, mui
tos deles seqüestrados das aldeias jesuíticas, conforme o padrao baia
no da época. 

Do engenho de Fernao Cabral, a melhor informac;ao é de Ga
briel Soares, que, descrevendo as riquezas da Bahia em 1587, forne
ceu a localizac;ao exata da propriedade: 

[ ... ] Navegava-se (o rio Jaguaripe) até a cachoeira que está cinco lé
guas da borda [ ... ]. Junto da cachoeira, virando sobre a mao direita, 
para baixo, está um engenho de água de Fernao Cabral de Taíde.16 

Tratava-se, pois, de um engenho hidráulico, e nao de um simples 
trapiche, indústria das mais caras a época, o que bem atesta o pode
río económico de nosso fidalgo. "Obra mui formosa" - elogiou 
Gabriel Soares o dito engenho - "ornada de nobres edificios e ca
sas de vivenda e de outras oficinas, e de urna igreja de Sao Bento, 
mui bem acabada, o qual engenho está feito nas terras d'el rei que 
estao livres de todo foro que costumam por os capitaes." Engenho 
caro, terras isentas de foro, oficinas e vi vendas, a fortuna de Fernao 
Cabral nao era nada desprezível, sem falar nos lavradores que vi
viam "desse engenho para baixo". Lavradores de roc;as e de cana
viais, os quais, livres ou obrigados, deviam enviar sua cana para as 
moendas de Fernao. 

Fernao Cabral era, pois, um modelo de senhor de engenho po
deroso, pertencente a minoría dos grandes potentados quinhentis
tas. O número de escravos que possuía nao me foi possível aquila
tar, mas devia ultrapassar a casa dos cem, para dizer o mínimo. 
Apóio-me, nessa conjectura, nas dezenas de escravos citados na do
cumentac;ao inquisitorial, alguns inclusive pelo no me - fato raro 
nos papéis do Santo Oficio. Apóio-me, igualmente, no sem-número 
de criados, f eitores e homens de armas - Tomacaúna a frente -
que o serviam em Jaguaripe, sem falar na envergadura de sua pro
priedade. Alguns autores coloniais, a exemplo de frei Vicente, con
firmam enfim a impressao que me sugerem as fontes: Fernao Ca
bral possuía "muitos escravos" e tinha "aldeias de índios forros" .17 
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Fidalgo por nascimento, rico ern bens materiais, Fernao Cabral 
devia ser portador daquele sentimento de superioridade que os se
nhores de engenho costumavam extravasar e ostentar, rodeados de 
escravos, servic;ais e toda urna entourage de criados e dependentes 
que a eles rendiam homenagem. "O ser senhor de engenho é título 
a que muitos aspiram" - escreveria Antonil no século seguinte -
"porque traz consigo o ser servido [ ... ]." 18 Verdadeiros "reis" em 
seus domínios particulares, assim se julgavam os grandes senhores 
da Colonia, indiferentes a qualquer lei, ex ce to a própria vontade, 
arrogantes no privatismo que lhes atribuiu Gilberto Freyre. 19 A pos
tura de nosso Fernao Cabral parece ser, também nesse domínio, ver
dadeiramente modelar. 

Poderoso e rico nas bandas de Jaguaripe, Fernao Cabral nao 
chegou a exercer, até onde sei, qualquer cargo na administrac;ao co
lonial, embora fosse ligado por lac;os de família a homens de poder. 
Sua filha d. Beatriz era casada, convém lembrar, com o desembar
gador Ambrósio Peixoto de Carvalho. Além disso, Fernao Cabral 
era muito próximo do governador Teles Barreto, como já observei 
antes. Prestara valiosos servic;os militares, a própria custa, na ges
tao daquele governador, mormente em campanhas contra índios, as
sunto que interessava de perto nossos governadores gerais. 

Das campanhas movidas por Teles Barreto, já mencionei as ex
pedic;oes enviadas ao Sergipe - a desastrada, de García d' Ávila, e 
a vitoriosa, de Cristóvao de Barros. Foi também no seu governo que 
ocorreu a conquista da Paraíba em prejuízo dos mesmos índios cae
té, destroc;ados em Sergipe. Notabilizou-se também Teles Barreto pela 
construc;ao de fortalezas para a defesa da costa contra franceses e 
ingleses, a exemplo dos fortes de Sao Filipe, Sao Tiago e o de Nossa 
Senhora de Monte-Serrate. 20 O que talvez mais chamaría a atenc;ao 
dos futuros historiadores para o governo de Teles Barreto seria, po
rém, a sua defesa dos interesses senhoriais contra a ganancia dos mer
cadores - o que confirma plenamente a interpretac;ao de Schwartz 
quanto a vulnerabilidade dos poderes colonialistas em f ace dos inte
resses senhoriais escravocratas. 21 Foi o que observou, no caso de Te
les Barreto, o historiador baiano Luiz Henrique Dias Tavares aoco
mentar a intervenc;ao de Teles Barreto "em favor dos lavradores de 
cana e produtores de ac;úcar" em débito para com os negociantes 
de Salvador, comissários dos mercadores lisboetas. 22 Confirma o 
que diz Tavares o nosso caro freí Vicente, que nao nutria grande sim
patía pelo sistema colonial. 
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Foi este governador mui amigo e favorável aos moradores para que os 
mercado res os nao executassem nas fábricas de su as f azendas e, quan
do se lhe iam queixar disso, os despedia asperamente, dizendo que eles 
vinham a destruir a terra, levando dela em tres ou quatro anos que cá 
estavam quanto podiam e os moradores eram os que a conservavam 
e acrescentavam com seu trabalho, e haviam conquistado a custa do 
seu sangue. 23 

Foi exatamente em matéria de conquista e sangue que Fernao 
Cabral auxiliou o governador, movendo guerra aos temidos aimo
rés ao lado de Diogo Correia de Sande e das companhias a soldo 
dos castelhanos Diogo e Louren~o de Miranda, além da guarda go
vernamental. ''Foram todos de Jaguaripe por terra ao Camanu e Ti
nharé" - relata urna vez mais frei Vicente - "e lhes armaram mui
tas ciladas, mas como nunca [os aimorés] saíam a campo a pelejar, 
sena.o a trai9ao, escondidos pelos matos, mui poucos lhes mataram 
e eles flecharam também alguns dos nossos índios. " 24 

O apoio de Fernao Cabral a campanha contra os "tapuias" ai
morés e a lealdade do governador a Fernao nos episódios já relata
dos de ca9a a santidade no sertao, tudo isso me leva a crer que os 
dois eram muito próximos. Terei a oportunidade de demonstrar em 
definitivo essa cumplicidade entre Fernao Cabral e Teles Barreto no 
momento de analisar a desdita do senhor de J aguaripe na mesa da 
lnquisi~ao. Limito-me, por ora, a enunciá-la e exemplificá-la, lem
brando que Teles Barreto nao chegou a presenciar a Visita9ao de 
Heitor Furtado. Homem idoso e doente, nos dizeres de frei Vicente, 
viria a falecer em 1587, cinco anos depois de sua nomea~ao por el
rei Filipe I, o primeiro Habsburgo de Portugal. 

Amigo de Teles Barreto, Fernao Cabral era, como bom senhor 
de engenho, inimigo mortal dos jesuítas. Quem relata em detalhes 
os conflitos entre ele e os inacianos é nosso caro Anchieta, referindo
se a certo episódio ocorrido em 1571, tempo em que Fernao Cabral 
tinha apenas trinta anos. O futuro senhor de Jaguaripe simplesmen
te assaltara a aldeia e a igreja de Sao Joao, na Bahia, seqüestrando 
seis índios forros, "entre machos e femeas", embarcando-os para 
levá-los a sua fazenda . Alegou, para tanto, que os jesuítas haviam 
tomado urna índia de propriedade dele, recusando-se a devolve-la 
por suspeitarem de que a escravidao era, no caso, injusta. O caso 
foi parar na justi9a, e Fernao Cabral acabaria derrotado, lembrando
se que era Mem de Sá, amigo dos jesuítas, quem governava o Brasil 
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naquele tempo. O episódio ilustra bem nao só o desapre~o de Fer
nao Cabral pelos jesuítas e sua missao, como a ambi9ao desmedida 
dele. Sentindo-se tesado em urna escrava pelos padres, houve por bem 
ressarcir-se com seis forros. E mais significativo ainda é o que, se
gundo Anchieta, teria dito o jovem Fernao Cabral ao ser interpela
do pela Justi9a: afirmou "que nao tinha ver compadres nem com 
governador, que maior era o seu poder que todas as justi~as". 25 

Outro documento inédito que comprova a animosidade entre 
Fernao Cabral e os jesuítas é urna queixa que fizeram os padres ao 
rei, no século XVI, contra a a~ao de vários senhores do Reconcavo. 
Reclamavam os jesuítas da a~ao dos "capitaes seculares" que, tra
tando os índios "nao como filhos, senao como escravos", procura
vam impedir os nativos de ingressar nos aldeamentos da Companhia. 
Mandavam espalhar que os jesuítas fariam deles escravos, e os en
ganavam, impedindo a "conversa.o de que os reis deste reino fize
ram tanto caso". O documento menciona nominalmente Sebastiao 
da Ponte, Diogo Correia de Sande, Gabriel Soares de Sousa, Cris
tóvao de Barros, Joao Batista, Antonio Ferrase nosso caro Fernao 
Cabral, dizendo que tais capitaes· tinham ' 'mais olho no aumento 
de suas fazendas próprias" do que "na conserva~ao das aldeias e 
índios''. 26 

Fernao Cabral nao era um caso isolado, como se ve, ao seqües
trar índios e atalhar o trabalho dos missionários, nisso agindo como 
a maioria dos senhores do seu tempo. Na Carta Anua de 1584, An
chieta vociferava contra os portugueses que atraíam os índios, di
zendo que fossem com eles para o mar, e que ali estariam "em sua 
terra". Desmanchavam as ro~as dos nativos e os "desciam" para 
logo os repartir entre si - e uns levavam as mulheres, outros os ma
ridos, outros os filhos e os vendiam a seu bel-prazer. Anchieta con
tou que um des ses senhores chegara mesmo a se disf ar~ar de padre 
com o fito de capturar índios, diz~ndo-lhes que os levaría para as 
missoes, talvez porque tratasse com nativos que bem sabiam o que 
os aguardaría no litoral em maos escravocratas. 27 Nao me consta 
que tenha sido Fer nao Cabral o senhor esperto que se fez pass ar por 
jesuíta para atrair os índios. Mas talvez nao tenha sido muito dife
rente desse disfarce o seu gesto de atrair a lgreja da santidade para 
os domínios de J aguaripe ... 

Prepotente, arrogante, ambicioso, nao creio que exagero ao ad
jetivar desta maneira a Fernao Cabral de Taíde. Em matéria de reli- · 
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giao católica, o mínimo que dele se pode dizer é que detestava pa
dres, atitude nada incomum em senhores escravocratas da América 
portuguesa. 28 Zombava das missas e chegava mesmo a impedi-las 
em suas terras, o que fez confessadamente em certos domingos. Hou
ve urna ocasiao em que, debochando de seu capelao, Lucas de Fi
gueiredo, e tolhendo-o no oficio da missa, disse que substituísse o 
vinho e a água por azeite e vinagre, pois tudo dava no mesmo. Difi
cultava, também, a aplica9ao dos sacramentos católicos em seus es
cravos, sobretudo a confissao, o casamento e até o batismo, razao 
pela qual muitos cativos seus ''morreram pagaos'', como ele mes
mo admitiria adiante na mesa do Santo Oficio. E seu respeito pelos 
jesuítas e pela legisla9ao régia em matéria indígena era, de fato, ne
nhum. Vendía e ferrava negros forros a seu bel-prazer, talante, 
arbitrário. 29 

Recompondo os fragmentos da biografía de Fernao Cabral, 
até onde me é possível f aze-lo, fica-me a clara impressao de que, 
excetuando-se o seu envolvimento com a santidade, sua vida nada 
apresenta de extraordinário. Reconstruindo sua face senhorial e 
escravocrata, tenho mesmo a impressao de já te-lo estudado em 
Ideologia e escravidiio, nao como indivíduo, claro está, mas como 
membro de urna grei de senhores zelosa de seus privilégios 
particularistas, inimiga dos jesuítas, adversária do sentido missio
nário da coloniza9ao em favor do sentido mercantil, desde que sem 
impostos excessivos ou execu9ao de <lívidas, como bem lembrou 
f rei Vicente. 

Por outro lado, ao debru9ar-me sobre a sua vida, digamos, afe
tiva - as aventuras amorosas e sexuais de Fernao -, reencontro-me 
com o universo de fornica9ao que tratei em Trópico dos pecados. 
E, novamente aqui, as atitudes de nosso personagem nada apresen
tam de excepcional. Aparecem narradas entre inúmeras outras de nos
sos colonos quinhentistas, seu apego ao sexo das índias, seu despre
zo pela figura f eminina, valores que vinham a tona em conversas mas
culinas, momentos em que homens de várias condi96es sociais fala
vam de suas aventuras, "tomados do vinho" ou sóbrios, discutindo 
em tom de galhofa e bazófia se lhes era lícito fornicar com mulheres 
solteiras ou públicas ... Entra-se, aqui, no que Gilberto Freyre cha
mou de "domínio do erotismo grosso", "da opulencia de palavroes 
e gestos obscenos", 30 matérias em que nossos colonos eram mestres. 
"Ninguém vai ao inferno por amor de mulheres", costumavam pen-
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sar nossos colonos, dizendo isso por meio de palavroes - palavras 
desonestas que o Santo Oficio, "por honestidade", evitava trans
crever. "Fornicar, fornicar, que farte, [pois] que del Rei é a terra 
[e] que ninguém foi ao Inferno por fornicar ... ". 31 

Fernao Cabral era apenas utn dentre a multidao de colonos que 
vivía a cata de mulheres, sobretudo de índias, para saciar seus dese
jos no mato, na beira do rio ou onde quer que fosse, para depois 
alardear suas proezas sexuais com vanglória de machos. No caso de 
Fernao Cabral, nenhuma mulher se podía sentir verdadeiramente a 
salvo de suas investidas, índias ou brancas, solteiras ou casadas, vir
gens ou já "levadas da honra". A todas procurava seduzir, quando 
nao constranger, para o que fazia valer, além da conversa lasciva, 
a sua prepotencia senhorial - e nem tanto sua fidalguia de foro 
nobre. 

Assim ocorreu em certa ocasiao, no ano de 1589, quando ten
tou seduzir a comadre Luísa de Almeida na capela do seu engenho, 
tencionando saciar-se ali mesmo, sem pedir licen9a a Deus. Luísa, 
que tinha entao 26 anos, procurou dissuadi-lo alegando que, além 
de casada, ela era sua comadre, e a lgreja proibia cópulas entre pa
rentes espirituais. Fernao nao se fez de rogado, dizendo-lhe com de
boche que tanto fazia "dormir carnalmente" com comadre ou qual
quer mulher, e que o mais eram carantonhas, medos tolos, e "que 
com urna bochecha d'água se lavava tudo". Ainda assim Luísa re
sistiu, irritando Fernao, que de sedutor transformou-se no prepo
tente senhor escravocrata: que Luísa copulasse com ele ali mesmo, 
na igreja, pois do contrário f aria amarrar seu marido numa árvore 
e dormiria com ela na frente dele. Disse-o aos berros, torcendo os 
bigodes, gritando que pelaría suas próprias barbas na forca se ele 
nao cumprisse as amea9as que acabara de fazer ... 32 

Se constrangia mulheres brancas, casadas e a ele unidas por com
padrio, o que nao faria Fernao Cabral com as índias? Os poucos 
dados de que disponho me parecem suficientes para responder a per
gunta. O primeiro ref ere-se a episódio ocorrido no tempo em que 
a santidade se achava na fazenda de Jaguaripe, no qual Fernao Ca
bra! agarrou urna "mo9a crista de gentío da terra, virgem", e a pos
suiu pelo "vaso traseiro, consumando a cópula com polu9iio". Obser
ve-se, em primeiro lugar, que a índia era "mo9a", palavra que na 
época significava rapariga de tenra idade, pouco mais que menina. 
Observe-se, em segundo lugar, que foi o próprio Fernao quem con-
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tou o fato ao visitador do Santo Oficio, que disso nao foi acusado 
por ninguém, ocasiao em que procurou se desculpar dizendo que "er
rara de vaso" ao ajuntar-se com a mo9a, residindo na sodomia a 
sua culpa. Caso só tivesse deflorado a menina, sem contudo 
sodomizá-la, sua consciencia ficaria tranqüila ... 

O segundo episódio insere Fernao Cabral, plenamente, no uni
verso misógino-racista do seu tempo. Refiro-me ao comentário que 
fez sobre seu vizinho Diogo Correia, o mesmo, creio eu, que o acom
panhara na campanha contra os aimorés, em Ilhéus. Recordando as 
preferencias sexuais do amigo, que gostava de dormir com índias, 
disse que o tal jamais iria ao inferno por semelhantes pecados, "pois 
nunca os fizera com mulheres brancas honradas, senao com ne
gras .. ". 33 Negras da terra, índias: mulheres degradadas com as 
quais se podia copular a vontade, que Deus nao se of enderia por is
so, eis o que pensavam Fernao Cabra! e os lusitanos no trópico. 

Urna última palavra sobre a vida amorosa de nosso persona
gem, esta sim alusiva a certa peculiaridade de Fernao. Refiro-me a 
seu hábito de dizer as palavras da consagra9ao na boca das mulhe
res durante o ato sexual, Hoc est enim corpus meum, expressao por 
meio da qual a Igreja ritualizava a presen9a do corpo de Cristo na 
hóstia (aqui está o meu corpo). 

Disse peculiaridade de Fernao porque, na verdade, este era um 
costume muito difundido entre as mulheres, sendo raro entre os ho
mens, inscrito no universo mágico-erótico das "cartas de tocar", das 
beberagens afrodisíacas, das ora9oes amatórias, das mezinhas e fil
tros que as mulheres soíam utilizar para arranjar ou amansar maridos. 
As palavras da Sacra possuíam exatamente, segundo se acreditava 
na época, este poder de "prender a criatura desejada", "faze-la 
cumprir a vontade de quem as proferia" e, sobretudo, de evitar maus
tratos. Linguagem erótica predominantemente feminina, o uso da
quelas palavras em atos sexuais era, porém, um código de domínio 
público, popular. 34 Fernao Cabral devia utilizá-lo para refor9ar, 
magicamente, o seu ímpeto de sedutor, que parece ter sido freqüen
te, jamais para evitar maus-tratos femininos, que disso ele estava isen
to. Nosso personagem acreditava, portanto, em magias e encanta
mentos: magias ocidentais, vale dizer, e encantamentos proferidos 
em latim ... 

Nao poderia concluir este perfil biográfico de Fernao Cabral, 
que julgo essencial para compreender o seu envolvimento coma san-
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tidade, sem mencionar o tratamento que dispensava aos escravos. 
As informa~oes nao sao numerosas, mas creio que um só exemplo 
talvez seja suficiente para demonstrar a truculencia de suas atitudes. 

Refiro-me a certo episódio que causou escandalo na Bahia, ocor
rido pouco antes de a santidade ingressar em sua fazenda: a execu
~ao sumária de uina escrava índia, de nome Isabel, que Fernao man
dou lan~ar na fornalha de seu engenho. Em tempo de escravidao, 
violencia e suplícios cotidianos, o gesto de Fernao Cabral parece ter 
ultrapassado todos os limites, a ponto de suscitar o rumor público 
e sentimentos coletivos de repulsa. Anos depois desse episódio, logo 
no início da Visita9ao a Bahia, várias pessoas f oram a Heitor Furtado 
contar um fato que, a rigor, nao era do foro inquisitorial, o que 
bem indica a forte impressao que deixou na memória dos contem
poraneos. 

Fernao Cabral mandou Isabel ao fogo por razao verdadeiramen
te pueril: a índia havia contado a esposa de Fernao, d. Margarida, 
"algo que dele sabia", possivelmente um mexerico sobre os "coló
quios amorosos" em que Fernao era useiro. Irritado, deu ordens a 
seu feitor Domingos Camacho e ao negro guiné Joao, seu escravo, 
para que a queimassem viva, execu9ao que até o Santo Oficio pro
curava evitar, garroteando antes os condenados. Os depoimentos so
bre o caso sao de causar horror: Isabel gritava, chamava por Deus, 
por Nossa Senhora, por todos os anjos e santos do paraíso, urrava 
para que lhe acudissem, tudo em vao. Fernao Cabral amea9ou jo
gar na fornalha qualquer um que ousasse acudi-la, chegando a des
tratar um homem que, estando presente, tentou salvá-la. Isabel, que 
come9ara a arder pedindo socorro a Deus, terminou chamando pe
los "diabos do inferno". 

Exageros a parte, pois muitos que relataram o caso nao haviam 
presenciado a atrocidade, dando asas a imagina9ao, o suplicio de 
Isabel f oi mesmo terrificante, agravado pelo fato de estar a índia 
grávida. Todos sao unanimes em dize-lo, havendo mesmo quem con
tasse: "lan9ada no fogo [a índia] arrebentou pelas ilhargas e apare
ceu a crian9a". 35 Mais significativo do que a violencia de Fernao 
Cabral em si mesma - se é que alguma coisa pode significar mais 
do que tamanha atrocidade - é o que o "rei" de Jaguaripe contou 
a Heitor Furtado na mesa inquisitorial, anos depois. Além de negar 
que tenha mandado lan9á-la ao fogo, atribuindo o crime a subalter
nos, disse que somente amea9ara a índia de queimá-la para evitar 
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que continuasse "comendo terra". Com rara habilidade e frieza, Fer
nao Cabral mencionara a geofagia suicida que vários índios costu
mavam praticar - costume relatado inclusive por Gabriel Soares -, 
com o fito de descaracterizar a prenhez da escrava supliciada. 

Com o relato deste caso creio ser desnecessário indicar outros 
exemplos da violencia do senhor de Jaguaripe no trato dos cativos. 
Femao Cabral era especialmente cruel, nao tenho dúvidas em afirmá
lo, tao cruel como muitos outros senhores ou a própria escravidao. 
A exemplo de Fernao Cabral, no mesmo século xv1 um certo An
dré Fernandes Margalho mandara "assar um negro em urna forja, 
que disso morreu" .36 Fernao Cabral e André Fernandes Margalho: 
ambos me lembram urna pleiade de senhores que conhei;o pelo nome, 
a exemplo de Francisco Serrao de Castro, escravocrata que matou 
quase vinte moleques (meninos negros) através de violencias sodo
míticas. 37 O assassinato da índia Isabel fez-me lembrar, sobretudo 
pelos requintes de crueldade e pela puerilidade da culpa da conde
nada, aquele que sem dúvida é o emblema dos senhores coloniais: 
García d' Ávila Pereira de Aragao, descendente setecentista do grande 
cla luso-baiano, que mereceu de Luiz Mott um artigo de justo títu
lo: "Terror na Casa da Torre". 38 

Termino, com este relato, de trai;ar o perfil de Fernao Cabral 
de Taíde, retornando a questao inicialmente proposta acerca de suas 
motivai;oes na cooptai;ao da santidade. Na verdade, penso que ja
mais me af astei da questao pro posta, a pesar de me ter dispersado 
nas miudezas biográficas de Fernao. 

A resposta exata a questao proposta, poderia sugerí-la logo de 
início, mencionando o que pensavam os contemporaneos sobre a pro
tecao que Fernao Cabral passou a dispensar a santidade em suas ter
ras. Fernao Cabral a atraíra, aoque muitos diziam, "para adquirir 
mais negros brasis", "em interesse de seu proveito temporal", "pa
ra enganar os ditos brasis em proveito próprio", para atrair cativos 
de outrem e forros dos jesuítas. 39 Jamais para destruí-la, como disse 
ao governador e ao visitador, e muito menos por acreditar no culto 
dos índios - gente que Fernao humilhava, desprezava, supliciava 
e perseguía. Mas devo dizer que o depoimento dos contemporaneos, 
muitas vezes eivado de ódio - sobretudo dos senhores que perderam 
cativos para Fernao Cabral -, nao teria o mesmo peso explicativo 
sem a recuperacao da biografía possível do senhor de Jaguaripe. 
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Como afirmei, a história da santidade nas terras de Jaguaripe 
passa necessariamente pela pessoa de Fernao Cabra! de Taíde, se
nhor de escravos ambicioso, rico, violento e arrogante. Mais prepo
tente do que a maior parte dos senhores de seu tempo. Seu poder, 
dizia aos trinta anos, era maior do que todas as justicas. Nao f oi 
por acaso que, quinze anos depois, resolveu dominar o próprio go
vernador para, em seguida, governar a caraíba tupi, trazendo para 
a terra crista e escravista a santidade rebelde dos índios. 

SANTIDADE PROTEGIDA E DESTRUÍDA 

Os gestos de Fernao Cabral durante os meses em que parte da 
santidade permaneceu em suas terras bem poderiam sugerir, a pri
meira vista, que o senhor de escravos passou a crer nos caraíbas tu
pinambá. Nao tivesse Fernao Cabral a biografía que esbocei ante
riormente e se poderia aventar a hipó tese de ele ter, de fato, aderido 
a seita, a exemplo do que fizeram outros colonos da Babia. 

Nao é, certamente, essa hipótese da credulidade de Fernao Ca
bral a que vou defender nesta obra. Mas devo frisar que sua atitude 
de completa reverencia, aUXJño e protecao a seita inviabiliza por com
pleto - como aliás perceberam os contemporaneos - o álibi que 
apresentou a Inquisicao, em 1591, a saber: protegera e reverenciara 
a santidade fingidamente, objetivando ganhar tempo até que Toma
caúna trouxesse o resto da seita e a caraíba-mor para Jaguaripe, mo
mento em que destrocaría de vez a "abusao". 

Auxílio, reverencia e protei;ao a santidade foi o que depreendi 
de inúmeros depoimentos compulsados, para nao f alar dos proces
sos, incluindo os relatos do próprio Fernao Cabral e da sua esposa, 
d. Margarida da Costa, 40 que nao esconderam de ninguém o trata
mento que dispensavam aos sectários. 

Fernao Cabral consentiu que os índios erigissem sua igreja a meia 
légua (ou cerca de tres quilómetros) da casa-grande de Jaguaripe. 
Certamen te era da sua propriedade a madeira utilizada para a f eitu
ra da cruz, do conf essionário e outros aderei;os que compunham o 
instrumental litúrgico da seita. A manutencao do culto também foi 
de aleada de Fernao Cabral, "que amparava e mandava as cousas 
necessárias", a exemplo das velas que mantinham as "candeias ace
sas" dia e noite na igreja dos índios. Chegou a ponto de designar 
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alguns de seus servicais para ajudar os índios no que fosse necessá
rio, a exemplo de seu criado Siqueira, a quem ordenava que fosse 
"espevitar as candeias do ídolo". Até mesmo os "paninhos velhos" 
que adornavam o ídolo f oram presentes de Fernao Cabral para agra
dar os índios. 

Se o amparo e o envio de "cousas necessárias" para os índios 
da santidade incluíam alimentac;ao e sustento material regulares, eis 
algo que as fontes nao esclarecem. Numerosos depoimentos suge
rem, no entanto, que pelo menos a cúpula da seita era recebida na 
casa-grande de Jaguaripe. A própria d. Margarida da Costa admi
tiu ter agasalhado e dado farinha e peixe a duas índias e tres índios, 
gente principal da santidade, em certa ocasiao, sendo fama pública 
que Fernao Cabral "convidava, honrava e dava de comer aos maio
rais da santidade em mesa levantada para os gentios" em sua casa. 

!números depoimentos, incluindo o do próprio Fernao, indicam 
que o senhor de Jaguaripe e sua família nao só procuravam dispen
sar o melhor tratamento possível aos sectários como davam mostras 
de respeitar os cultos da santidade. Fernao Cabral e diversos homens 
de sua confianca visitavam regularmente a igreja dos índios, tira
vam o chapéu, revérenciavam o ídolo, ajoelhavam-se e faziam as ce
rimonias da santidade, algumas ao menos, segundo o próprio Fer
nao admitiu. D. Margarida da Costa permitiu, inclusive, que urna 
ou duas índias da casa-grande fossem ali rebatizadas, ao modo da 
seita, pela "gentia Mae de Deus", mulher que parecia ser a dirigen
te das cerimonias indígenas na fazenda de Jaguaripe. Enfim, era gran
de a fama de Fernao Cabral f azer idolatria, que cor ria por Salvador 
e pela capitania "com grande escandalo, pasmo e mumurac;ao de to
dos" .41 

Sendo o caso de alguns colonos, inclusive portugueses, solicita
rem de Fernao Cabral permissao para visitar a igreja dos índios -
e isto ocorreu diversas vezes - , ele os advertia de que, se lá fossem, 
jamais debochassem da cerimonia da santidade e procurassem dar 
mostras de credulidade: "[ ... ] nao rissem, nem fizessem escárnio, 
nem zombassem dos ditos gentios, nem [do] ídolo, e que o reveren
ciassem" .42 Assim advertiu Fernao Cabral a pelo menos cinco ho
mens brancas que o procuraram para ver a igreja, frisando sempre 
que os índios deveriam acreditar na devocao sincera dos brancos ao 
culto do ídolo indígena. 
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É certo que, recebendo tamanhas demonstracoes de apoio na 
fazenda de Jaguaripe, a santidade cresceu extraordinariamente em 
nl\mero de adeptos. Índios escravos de várias f azendas e engenhos 
do Reconcavo passaram a freqüentar a Santidade de Jaguaripe, al
guns com a autorizacao de seus senhores, como no caso dos escra
vos de Ambrósio Peixoto, genro de Fernao Cabral, a maioria como 
fugitivos - índios que se revoltaram contra seus senhores ou contra 
os jesuítas e acabavam migrando para Jaguaripe. Nao faltam notí
cias, ainda, sobre a adesao de negros da Guiné, mamelucos e até bran
cas que se converteram a santidade e praticaram suas cerimonias. 
A santidade se agigantava a olhos vistos no seu refúgio de Jaguari
pe, incitando revoltas, incendiando a Bahia. 

Aumentava a santidade e crescia também a mao-de-obra disponí
vel na fazenda de Fernao Cabral. Já tive a oportunidade de assinalar 
a fama que disso correu na Babia, sobretudo o clamor dos senhores 
lesados por Fernao Cabral. O senhor de Jaguaripe acobertava a san
tidade - diziam - "para adquirir mais escravos" ou "para seu pro
veito temporal''. Cheguei mesmo a localizar nesta ambicao desme
dida de riqueza e poder a grande motivacao de Fernao Cabra! em 
atrair, sem destruir, a santidade para seu engenho. Devo dizer, no 
entanto, que pelo menos durante os meses em que a seita permane
ceu na fazenda - algo em torno de tres a seis meses, as inf ormacoes 
variam - nao encontrei notícia de que os índios da santidade traba
lhassem para Fernao Cabral, pelo menos os que Tomacaúna lhe ha
via remetido do sertao junto com o ídolo. 

É presumível que alguns estivessem prestando servicos na fa
zenda, sobretudo os escravos e forros que fugiam para Jaguaripe, 
mas as fontes sao, nesse ponto, completamente silenciosas. Talvez 
Fernao Cabral procurasse ganhar tempo, protegendo e reverencian
do a seita enquanto aguardava o regresso de Tomacaúna com o res
tante da santidade. E, como precisava obter a confianca dos índios 
recém-chegados, nao lhe seria possível po-los logo a trabalhar no ei
to e nas rocas, submetendo-os ao cativeiro de que desejavam fugir. 
Seja como for, o que a documentacao analisada sugere é nao a ex
ploracao dos índios que aderiram a santidade, mas um frenesi reli
gioso contínuo, candeias acesas dia e noite. 

Fernao Cabra! vivia, sem dúvida, urna situacio de impasse, di
lacerado entre a ambicio de arregimentar cada vez mais índios para 
explorá-los e a necessida~e de reverenciar a santidade. Vergar-se dian-
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te do ídolo, ajoelhar-se na igreja dos índios. Recorde-se, a propósi:
to, a promessa que mandara levar ao caraíba-mor no sertao de "que 
ajuntaria a sua lgreja coma dos cristaos, e que daria lugar e terras 
onde largamente vivesse" junto com os seus e com plena liberdade 
de culto.43 

Grave dilema o do senhor de Jaguaripe: manter acesa para os 
índios a ilusao de que sua f azenda era a ''terra da imortalidade'' tu
pi e, ao mesmo tempo, explorar o trabalho dos nativos. É possível 
que, caso o restante da santidade viesse a ter mesmo a seu engenho, 
Fernao Cabral, com o tempo, destruísse a seita e cativasse todos os 
índios: os seguidores da santidade, os escravos alheios, os forros das 
missoes, todos os nativos, enfim, que se aglomeravam em Jaguari
pe. O certo, porém, é que Fernao Cabral perdeu completamente o 
controle da situa~ao: multiplicavam-se as fileiras de adeptos da san
tidade em seus domínios, e ele, em vez de explorá-los como suposta
mente desejava, só f azia adular o clero indígena e render culto ao 
seu ídolo. Nao por acaso, há depoimentos de que o "gentio da sei
ta" costumava chamá-lo de Tupa, o herói-trovao que, no mito tupi, 
avisara Tamandaré do dilúvio iminente, permitindo que o ancestral 
tupinambá se salvasse no alto da palmeira ... 

Se já nao era fácil a sua situa~ao no próprio engenho, obrigado 
a vergar-se diante dos que desejava como cativos, mais complicada 
ficariam as suas rela~oes com Teles Barreto e os demais senhores da 
Bahia. A certa altura dos acontecimentos, o governador enviou o 
juiz Fernao Vaz, e mais dois escrivaes do governo, para pressioná
lo a acabar com aquela "idolatria" que incendiava a capitanía e san
grava os demais engenhos de sua preciosa mao-de-obra. Fernao Ca
bra! os recebeu com aspereza: advertiu-os, como sempre, de que se 
fossem a igreja dos índios deveriam "reverenciar e adorar o ídolo", 
e finalmente os expulsou de J aguaripe. 

Manuel Teles Barreto acabaría por perder a paciencia com as 
hesita~oes de Fernao Cabra!. Pressionado pelos colonos da Bahia, 
instruiu a Bernaldim Ribeiro da Gram para que fosse ter com Fer
nao Cabral, e dele exigisse a destrui~ao da santidade com a maior 
brevidade possível. lmpossível esperar mais pelo retorno de Toma
caúna - escreveu o governador -, e que Fernao devolvesse logo 
a seus legítimos donosos escravos e forros que possuísse irregular
mente em Jaguaripe. Os "clamores do povo" nao permitiam mais 
delongas. 
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Teles Barreto instruiu em detalhe a Bernaldim Ribeiro, sem des
considerar a hipótese de Fernao Cabral tentar impedí-lo de cumprir 
a missao oficial. O emissário do governo deveria, neste caso, pedir 
ajuda a Diogo Correia, antigo companheiro de Fernao na campa
nha de Ilhéus, e a Paulos d' Argollo, e que o fizesse "com muito se
gredo''. Concluía o governador sua instru~ao recomendando a Ber
naldim que jamais aceitasse protela~oes de Fernao Cabral ou vagas 
promessas de que ele próprio destruiría a abusa.o. Que se advertisse 
a Fernao Cabral que, em caso de resistencia, a situa~ao se agravaria 
mais, e dele seria pedido conta, por el-rei e pelo próprio governador, 
de ''todos os insídios e alevantamentos e fugidas de negros forros 
e escravos" que estavam a se refugiar em Jaguaripe.44 

As cautelas e suspeitas do governador Teles Barreto nao eram 
infundadas. Fernao Cabral tentou mesmo dissuadir o emissário do 
governo de sua expedicao repressiva - assim como dissuadira antes 
o próprio Teles Barreto de atacar a santidade no sertao. Preveniu 

· Bernaldim Ribeiro de que, se f osse destruir a igreja da santidade, 
os índios o matariam, e negou gente para apoiá-lo no ataque. Tudo 
em vao. Bemaldim cercou a igreja, advertiu os índios de que era inútil 
resistir e, com efeito, destruiu o templo. Pos-lhe fogo e confiscou 
os objetos de culto da seita, inclusive o ídolo. Emprazou, por fim, 
a Ferna9 Cabral para que, o mais rápido possível, levasse presos os 
índios e índias que se chamavam "santos", cabendo ao próprio Ber
naldim Ribeiro conduzir para Salvador a escravaria alheia que se 
acantonara em J aguaripe com o estímulo de seu poderoso senhor. 

Fernao Cabral nao teve como resistir desta vez. Assistiu, sabe
se lá de que modo, a destrui~ao da santidade e de seu projeto mega
lomano de tornar-se o principal, se nao o único, senhor de escravos 
da Bahía, dono de todos os índios, forros e guinés, governador de 
todos os mamelucos, verdadeiro rei da Bahia. Fernao Cabral urdira 
com método, nao tenho dúvida, algum projeto desse tipo, ainda que 
para executá-lo fosse necessário ajoelhar-se diante dos índios e fazer
se passar por Tupa. 

Derrotado em suas ambicües, o fidalgo algarviense transformado 
em deus índio cuidaría de reconciliar-se comos potentados da Ba
bia. Do governador Teles Barreto conseguiu ao menos urna certidao 
que abonava a sua conduta, datada de 8 de agosto de 1586. Nela, 
Teles Barreto frisava os méritos de Fernao, que com grande denodo 
havia atraído a santidade do serta.o, gastando "tudo a sua custa, sem 
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da fazenda de sua majestade custar cousa alguma" .45 Certidao abo
nadora, portanto, e francamente conciliatória, para dizer o mínimo, 
a confirmar a cumplicidade que sempre houve entre Teles Barreto 
e nosso personagem. Dela nao constam, por conveniencia, as sérias 
preocupa~oes que assaltaram Teles Barreto quando delegou a Ber
naldim Ribeiro a expedi~ao repressiva, temeroso de que Fernao Ca
bral a impedisse ... 

Quanto aos demais senhores da Babia, a tentativa conciliatória 
de Fernao Cabral nao surtiria grande efeito. Nos papéis do Santo 
Oficio organizados cinco anos depois pelo visitador Heitor Furta
do, percebe-se o velho clamor, quase em uníssono, dos potentados 
baianos contra a desmedida cobi~ do senhor de Jaguaripe "no tempo 
da santidade''. 

No tocante aos índios, dos quais tratarei na parte seguinte <les
te livro, viram ruir num só momento, imóveis, sem esbo~r rea~ao 
alguma, o antigo sonho de encontrar a Terra sem Mal nas bandas 
do mar, sonho a que tinham renunciado ao se embrenhar nas matas 
com a chegada dos portugueses. Sonho que por vezes reabilitavam, 
ao ouvir colonos ardilosos lhes dizer que era no mar que ficava a 
terra do bem-viver. Na sua eterna Juta contra a história, o mito sai
ria, urna vez mais, derrotado. 
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CREN9AS 
O paraíso tupi e seu profeta 

~ . J.. 
~ 

O índio cristianizado e transformado em um dos Reis Magos. 
(Adora~ao dos Reís Magos. 

Vasco Fernandes, século XVI.) 
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Crer é obedecer. 
Paul Veyne TERRA SEM MAL, NOVA JERUSALÉM 

A leitura de mais de urna centena de manuscritos inquisito
riais relativos a santidade, nao obstante os limites e filtros desse 
tipo de documenta~ao, permite captar, com alguma nitidez, as re
la~oes entre a mensagem da seita ameríndia e o tradicional profe
tismo tupi examinado anteriormente. 

Aos olhos dos ameríndios, a santidade era, antes de tudo, urna 
cerimonia particular - caraimonhaga ou acaraimonhang-, na qual, 
por meio de bailes, transes, canticos e ingestao de tabaco, os índios 
encenavam e vivenciavam o mais caro de seus mitos: a busca da Terra 
sem Mal. O rito do caraimonhaga e a peregrina~ao contínua que dela 
resultava permitiam aos tupi, liderados pelos caraíbas, sair do mundo 
dos homens e ingressar no mundo dos ancestrais; abandonar o tempo 
cotidiano e vivenciar o tempo eterno, o tempo dos deuses. O caraimo
nhaga tupi transformava, com efeito, os homens em deuses. 

A Terra sem Mal que os tupi procuravam, encenavam e até vi

venciavam nos ritos chamados de "santidade" pelos europeus expri
mia, ao meu ver - e mais amplamente -, o que Mircea Eliade deno
minou de espa~o e tempo sagrados do homo religiosus - o homem 
das ''sociedades arcaicas''. Espa~o sagrado: o único concebido como 
verdadeiramente real, na medida em que encerra o ' 'lugar de origem'' , 
a "morada dos deuses e heróis". Espa~o sagrado, espa~o cósmico: 
oposto a todo o resto, ao caos, a "extensa.o informe que o cerca" . 
Tempo sagrado: tempo da origem e do fim, tempo que se renova eter
namente, circularmente. Tempo sagrado: o tempo dos mitos cosmo
gónicos e escatológicos, tempo cíclico do "eterno retorno" .1 
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Nao resta dúvida de que as crencas veiculadas pela Santidade 
de Jaguaripe exprimiam o que Nóbrega, Léry e outros verificaram 
entre os tupi em meados do século xv1. A idéia da "santidade" sig
nificava para os índios a própria Terra sem Mal, e os canticos que 
a celebravam, entremeados pela fala dos caraíbas, aludiam a "mo
rada do pai grande", Monan ou Munha, demiurgo que criara o fo
go, o céu e aterra, destruindo-a depois por meio de um grande in
cendio. Aludiam ao filho de Monan, ou seu duplo, Maire-Monan, 
Irin-Magé ou o nosso conhecido Sumé. Aludiam a Tupa, o herói
trovao que prenunciara o dilúvio, e aos gemeos Tamandaré e Aricu
te, que a ele sobreviveram trepados nas árvores mais altas da Terra. 
Espaco e tempo sagrado, a Terra sem Mal narrada nos canticos tu
pis exprimía o comeco e o fim, que se sucediam a ponto de se con
verter em eternidade. O triunfo da santidade significava, assim, pa
ra os índios, o momento em que todos haveriam de "voar ao céu", 
a chegada ao lugar onde nao faltariam "mantimentos ou víveres", 
"comeres e beberes": os frutos cresceriam sozinhos na terra, e as 
flechas cacariam por conta própria no mato; as velhas se tornariam 
mocas e nao haveria necessidade senao de bailar, cantar, festejar, 
beber e fumar. 

Os depoimentos sobre a Santidade de J aguaripe demonstram a 
exaustao a profunda identidade entre suas crencas básicas e aquelas 
veiculadas pelo profetismo indígena descrito por Nóbrega, Léry e 
outros. Nao tenho dúvida em afirmar, em resumo, que santidade e 
Terra sem Mal eram praticamente sinónimos no universo cultural 
ameríndio ou, melhor dizendo, que o triunfo da santidade equivalía 
a descoberta da Terra sem Mal, tradicional obsessao dos tupi. A san
tidade era, pois, um mito, ou pelo menos ancorava-se no mito. Nes
te sentido - e somente nele - , desconhecia a história, radicando
se, imóvel, na tradi9ao tupi e no passado pré-colonial. 

Mas a Santidade de Jaguaripe, a exemplo de outras "santida
des" menos conhecidas de que dei notícia, nao limitava suas crencas 
a projecao de um lugar de juventude eterna, de ''legumes abundan
tes" ou de bailes ininterruptos. A Santidade de Jaguaripe, se real
mente desconheceu a história ao ancorar-se no mito, por outro lado 
recusou a história, insurgindo-se contra ela. Incorporou-a, enfim, 
para negá-la. O mito se fez história sem deixar de ser mito. 

No plano das crencas, o que mais sobressai nos documentos so
bre a referida santidade é a combinacao entre os ingredientes da mito-
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logia tupi e o sentido anticolonialista, antiescravista e anticristao que 
os caraíbas e sectários veiculavam em sua mensagem. A santidade, 
diziam, "vinha para emendar a leidos cristaos", promover "um fogo 
novo", eliminar os brancos da face da Terra, fazer com que os es
cravos virassem "senhores de seus senhores". Incorporava-se a lei 
crista para emendá-la; incorporava-se a escravidao para impo-la aos 
portugueses. O mito incorporava a história para negá-la e inverte-la. 

O índio Silvestre, escravo de quarenta anos - e havia dezoito 
fora batizado pelos jesuítas -, aderiu como todos a Santidade de 
Jaguaripe. E, pregando a moda dos caraíbas, dizia que "era aquele 
o tempo em que tinham o seu Deus e os seus santos verdadeiros, e 
que eles índios haviam de ficar senhores dos brancos, e os brancos 
seus escravos". 2 A exemplo de Silvestre, que por dizer e f azer tais 
coisas acabaría acoitado e posto em grilhóes pelo seu próprio senhor, 
diversos índios apregoariam o mesmo, fazendo da santidade urna ido
latría antiescravista. 

No plano das atitudes, a apología da verdadeira santidade pe-
los índios nao poupava a lgreja católica e os jesuítas. Os índios zom
bavam dos padres e dos sacramentos por eles ministrados, alardeando 
que a verdadeira f é era a sua, assim como deus era o seu ídolo, e 
santos os seus caraíbas. "Quando os brancos iam ouvir missa" -
contou Alvaro Rodrigues - "eles [os índios] davam apupadas di
zendo que os brancos andavam muito tempo errados naquela erro
nia de cristaos. " 3 E certa "negra da terra", escrava de um ferreiro 
em Paripe, costumava zombar da hóstia consagrada e do próprio 
Deus cristao, "no tempo da santidade". Tomou de um papel, em 
certa ocasiao, e, fazendo dele "urna figura redonda a fei9ao de hós
tia", pegou-a nas maos, levantou-a como se fosse padre e disse: 
"Aquele era o deus dos brancos" .4 

Os adeptos da santidade escarneciam, pois, dos padres e do ca-
tolicismo, carnavalizando, como diria Bakhtin, as cren9as e os ritos 
oficiais. Por outro lado, sem riso, nem escárnio, os pregadores da 
seita ameacavam os índios que nao cressem na santidade com as pio
res penas. Nao com os suplícios do Inferno, que disso cuidavam de 
fazer os jesuítas, mas com algo que lhes parecía significativo: os que 
nao aderissem a santidade se transformariam em paus, pedras, pás
saros, peixes ou bichos do mato. Difícil compreender o rigor dessas 
penas que, a primeira vista, sugerem urna surpreendente desqualifi
cacao da natureza e do reino animal pelos tupi - o que nao se con
firma em o u tras f ontes. 
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,. Pode-se, no entanto, extrair o sentido geral dessa metamorfose 
punitiva: os que nao aderissem seriam excluídos do mundo dos ho
mens e, por conseguinte, dos deuses, pois somente os membros da 
santidade poderiam aspirar, como heróis, a Terra sem Mal. Pode-se, 
ainda no plano geral, interpretar a metamorf ose em pássaros, peixes 
ou "bichos do mato" como ameaca de transformar os índios trai
dores em "caca para ser comida" - lembrando-se que os tupi con
sideravam os animais cacados como inimigos tao reais e vingativos 
como os nativos contrários. Esta segunda interpretacao, faco-a por 
analogía a penalidade que certos caraíbas reservaram aos portugue
ses, segundo a documentacao inquisitorial. Diziam que, como triunfo 
da santidade, "a gente branca" se converteria "em caca para eles 
comerem' '. 5 

Mas é perf eitamente possível, ou mesmo provável, que ao amea
car ~s "índios traidores" com a metamorfose em pássaros, peixes 
ou bichos do mato, os sectários aludissem a animais específicos que 
eles repugnavam. Neste caso, ou os depoentes nao souberam identi
~icá-los, ou o visitador preferiu registrar a alimária em geral, já que 
1gnorava por completo a natureza brasílica e os "costumes do gen
tio". O certo é que os tupi estigmatizavam certos animais - como 
a outros distinguiam. Entre os peixes, por exemplo, detestavam cer
ta espécie de arraias, as quais nao comiam de nenhuma maneira 

' pela mesma razao que nao comiam tartarugas: "como este peixe 
caminha vagarosamente sob as águas' ', acreditavam que, se o co
messem, ficariam lentos como ele, "tornando-se presa fácil do ini
migo". Quanto aos bichos do mato, estigmatizavam os "veados ou 
corcas", embora os cacassem. Cuidavam, no entanto, de cortar-lhes 
"as pernas e quartos traseiros", acreditando que, se os levassem "com 
todos os quatro membros, isto tiraria, deles e de seus filhos, a rapi
dez necessária para alcancar os inimigos em fuga". E também ja
mai~ comiam o quati, animal de corpo acinzentado, pelo duro, cau
da f 1na, malhado de branco e preto e com orelhas semelhantes as 
da raposa. Repugnava-lhes no quati o fato de o bicho viver "na bei
ra dos regatos, alimentando-se dos restos dos animais mortos". 6 

Se os índios da santidade nomeavam esses ou outros bichos ao 
ameacar os que nao aderissem a seita com aquelas metamorfoses 
eis algo que jamais se saberá ao certo. A comitiva inquisitorial na~ 
compreendeu o que porventura lhe foi dito pelos depoentes, e achou 
por bem registrar genericamente a ameaca que faziam os caraíbas 
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aos demais índios. É o que inúmeras vezes ocorre coma documen
tacao do Santo Oficio: fornece pistas valiosas - sobretudo quando 
os inquisidores ignoram a matéria -, mas, ao filtrar as informa
coes, limita o historiador ªº território das conjecturas. 

Bichos e pássaros a parte, o que até aqui se expos acerca das 
crencas da santidade confirma a transf ormacao sofrida pelos mitos 
tupis sob o impacto do colonialismo, ao contrário do que sugeriram 
Hélene Clastrés e outros. Longe de permanecer intocado e de pros
seguir estimulando migracoes como se nada de novo tivesse ocorri
do, o mito da Terra sem Mal adquiriu o nítido sentido de resistencia 
cultural e social. Resistencia capaz de identificar com clareza o ini
migo dos índios, verdadeiros males que urgia extirpar: os portugue
ses, "a gente branca", o cativeiro, "a lei dos cristaos", a "lgreja 
dos padres". 

A transformacao dos mitos tupis seria, com efeito, ainda mais 
complexa. Além de adquirir esse novo sentido anticolonialista - e 
apesar de adquirí-lo -, a própria estrutura das crencas indígenas 
absorveria, paradoxalmente, ingredientes da cultura que os nativos 
almejavam destruir. Ingredientes do catolicismo, símbolos e nomes 
cristaos, liturgias católicas, nada disso faltaría a Santidade de Ja
guaripe, como parece nao ter faltado a outras santidades menos do
cumentadas. 

A própria idéia da Terra sem Mal embutida na profecía do triun
fo da santidad e assemelhava-se, em diversos relatos, ao modelo do 
paraíso celestial cristao. Os que aderissem a santidade, pregavam os 
índios, ''iriam voar para o céu''. A igreja dos índios - diziam -
"era a verdadeira santidade para ir ao céu, porque a dos cristaos 
era falsa e nao merecía que nela se acreditasse". "Bebamos o fu
mo" - exclamou certo mameluco da seita - "que este é o nosso 
Deus que vem do Paraíso. " 7 

Seria decerto prudente rejeitar semelhantes analogías - ou mes
mo homologias - entre santidade e Paraíso no universo religioso 
dos sectários, atribuindo-as a confusao das f ontes, aos filtros dos 
depoentes, do visitador ou do notário inquisitorial. Mas isto seria 
desconhecer a complexidade do processo aculturador que se opera
va no Brasil quinhentista, especialmente no domínio da catequese, 
es paco onde diariamente se tecia menos a difusa o da f é católica do 
que um amálgama cultural multif acetado. E convém nao esquecer 
que boa parte dos índios da santidade, sobretudo seu "clero", ha-
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via passado pelas maos dos jesuítas, adquirindo nas missoes pelo me
nos alguns rudimentos do catolicismo, e de um catolicismo adapta
do aos costumes locais. 

Refiro-me, portante, a um processo aculturador de mao dupla, 
e nao a simples assimilacao dos valores ocidentais pelos nativos, ten
dencia que Nathan Wachtel atribuiu a situacoes de aculturacao im
posta. 8 No contexto da catequese, nao resta dúvida de que os nati
vos assimilaram mensagens e símbolos religiosos cristaos, sobretudo 
por meio das imagens, masé também certo que os jesuítas foram 
f oreados a moldar sua doutrina e sacramentos conforme as tradi
coes tupis. Recorde-se, por exemplo, a exortacao de Nóbrega men
cionada no capítulo 2: dizia aos índios que a "verdadeira santidade" 
era a dos padres, e nao a dos caraíbas, e que o "verdadeiro pajé
acu" era obispo da Bahia ... Na batalha pelo monopólio da santi
dade, fundiam-se os sacerdotes, as crencas, os milenarismos. 

Devo dizer, no entanto, que admitir essa possibilidade de urna 
fusao de crencas nao implica sugerir, de nenhum modo, qualquer 
espécie de paralelismo cultural ou similitudes estruturais entre o uni
verso religioso cristao e o tupi. Estou longe de sugerir, por exemplo, 
que os índios facilmente confundiram a sua Terra sem Malcomo 
similar paraíso celestial dos cristaos, que a isto se prestada sem qual
quer mediacao. 

As diferencas entre as culturas em jogo eram, de fato, abissais. 
No plano do espac;:o sagrado - que índios e cristaos possuíam res
pectivamente os seus -, basta dizer que a Terra sem Mal dos tupi 
era um locus amoenus que poderia ser atingido em vida, enquanto 
o paraíso celestial cristao era privilégio dos mortos - e de poucos 
eleitos. Diferenca significativa, claro está, embora minorada por sen
síveis proximidades: a Terra sem Mal a que se poderia atingir em 
vida era também a "morada dos ancestrais", dos parentes faleci
dos, dos bravos que, apesar de enterrados, nao morriam jamais em 
espírito; o paraíso cristao a que os poucos eleitos poderiam chegar 
no post-mortem possuía urna réplica mundana: o paraíso terrea!, a 
morada edenica de Adao e Eva que os cristaos procuraram obsessi
vamente no Oriente, na embocadura dos quatro grandes rios, e até 
na América. 9 

No tocante a nocao de tempo sagrado, as diferenc;:as nao sao 
menos eloqüentes. Para os cristaos, herdeiros do judaísmo, "o tem
po tem um comeco e terá um fim. A idéia do tempo cíclico é ultra-
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passada. Jeová nao se manifesta já no tempo cósmico (como os deuses 
das outras religioes), mas num tempo histórico, que é irreversí
vel" .10 Para os cristaos, o tempo sagrado é linear: da Criac;:ao ao 
Juízo Final. Para os tupi, como já disse, é a noc;:ao de tempo cíclico 
que prevalece: o fim do mundo preludia sempre um recomec;:o, a es
catologia introduzindo a cosmogonia. As proximidades se localizam 
em algumas mediac;:oes temporais: no apocalipse parcial do dilúvio 
bíblico, do qual Noé teria sobrevivido, assimilável a inundac;:ao de 
que teriam escapado Tamandaré, pais dos tupinambá, e seu irmao 
gemeo - e rival -, Aricute. 

Poi, portan to, no plano informal e pragmático dos gestos e nos 
interstícios e mediac;:oes de cada universo de crenc;:as que se f oi ope
rando a possível fusao católico-tupinambá de que a santidade ame
ríndia era portadora. Alguns depoentes afirmaram que os índios cha
mavam a igreja da santidade de "Nova Jerusalém". Jerusalém, centro 
do mundo no espac;:o sagrado dos cristaos, se tornaria, a confiar nesses 
relatos, o símbolo do "fogo novo" indígena. É realmente possível, 
ao meu ver, que alguns índios tenham pensado desse modo, sobre
tudo os que andaram pelas missoes ouvindo os jesuítas falarem, na 
língua geral, da verdadeira Terra Santa, cidade sagrada da paixao 
e ressurreic;:ao de Cristo. 

Comentando o "recebimento do padre Marc;:al Beliarte" na Ba
bia, Tereza Baumann comparou a encenac;:fto promovida por Anchieta 
para saudar o novo provincial, "sumo pastor", coma entrada mes
sianica do próprio Cristo em Jerusalém. Comparac;:ao apurada, <le
vo dizer, pois Baumann demonstra a semelhanc;:a de estilo entre os 
"recebimentos" inacianos e as "entradas" européias, festas em que 
os reis eram assimilados a imagem de Cristo adentrando J erusa
lém.11 Por outro lado, diversos jesuítas, a exemplo de Cardim, exal
taram a celebrac;:ao das festas da Ressurreic;:ao e de Ramos nas al
deias, lembrando que os índios a recebiam "com grande alegria, 
aplauso e gasto particular". Nóbrega, por sua vez, comentando a 
celebrac;:ao da Semana Santa em aldeia de Sao Paulo, informa que 
"fizemos a procissao de Ramos mui solene [ ... ] e os índios, que da 
Paixao de Nosso Senhor Jesus Cristo já tinham alguma notícia, e 
movidos de grande compunc;:ao, se davam bofetadas mui asperamente 
derramando muitas lágrimas ... " .12 

Festa de Ramos na aldeia indígena: celebrava-se nela, como em 
todo o mundo católico, a entrada de Cristo em Jerusalém. Nao se-
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ria de surpreender, portanto, que Nóbrega apregoasse, na Ressur
rei9ao ou na festa de Ramos, que a verdadeira "terra santa" era le
rusalém, e nao aqueta prometida pelos caraíbas. Afinal, nao lhe 
custara nada dizer, noutra ocasiao, que o bispo da Babia era o pajé
a9u ... É presumível, portanto, que os catecúmenos da Companhia, 
transformados adiante em sectários da santidade, se apropriassem 
de Jerusalém para dar nome a sua igreja idolátrica. A batalha pelo 
monopólio da santidade nao excluía, nem poderia faze-lo, a disputa 
pelo espa90 sagrado. 

Se ja como f or, se o mito tupi logrou sobreviver ao colonialismo 
a ponto de se converter em sua antítese, impregnou-se vivamente do 
catolicismo que tanto repugnava aos índios, malgré a propaganda 
dos inacianos e também por causa dela. No domínio da morfo logia 
religiosa, os nativos souberam integrar o que lhes convinha do "ou
tro", chegando, no limite, a advogar como sua a "verdadeira lgreja" 
e a pretender "emendar a leidos cristaos". No domínio da história 
enganaram-se definitivamente, sobretudo no caso Jaguaripe, ao acre
ditar que um senhor de engenho portugues lhes poderia abrir as portas 
da Terra sem Mal, erigindo urna Jerusalém tupi em fazenda escra
vocrata. 

O CARAÍBA CATÓLICO E SUA CORTE CELESTE 

Pouco se sabe da vida do índio Antonio, o grande profeta da 
santidade, cujo nome cristao adquirira na aldeia de Tinharé, litoral 
de Ilhéus, de onde fugira para o sertao. De como fugiu dos jesuítas 
para as matas de Jaguaripe, nada se conhece. De como iniciou suas 
prega9oes em Palmeiras Compridas, reunindo copioso número de 
seguidores, também sobre isto os documentos silenciam. As origens 
de Antonio e de sua santidade sao como o mito: inacessíveis. 

Seus primeiros passos como transfuga do aldeamento de Tinharé 
devem ter sido os mesmos dos caraíbas e pajés-a9u de que falam os 
cronistas. Errantes, solitários, isolados, a peregrinar de aldeia em 
aldeia com sua mensagem guerreira e sua esperan9a na Terra sem 
Mal. Autentico caraíba, o líder da santidade apregoava ser "deus 
e senhor do mundo", "deus que descera dos altos céus a este mun
do e fizera todos os animais da Terra" .13 Era tido por deus e como 
tal reverenciado, assim disseram todos os mamelucos de Tomacaú
na que com ele toparam em Palmeiras Compridas. 
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Dotado de poderes divinos, como os heróis da mitologia tupi, 
o caraíba-mor da santidade dizia ser capaz de metamorfosear os ou
tros e a si mesmo, de transformar as velhas em mo9as, de fazer as 
plantas crescerem sozinhas. Ao reunir um número razoável de se
guidores, Antonio passou, como todo grande caraíba, a deslocar-se 
em comitiva, na vanguarda de seu préstito, conforme o viu Toma
caúna ao encontrá-lo no sertao. Barrete vermelho, roupeta verde, 
cal9oes pretos e tra9ado na mao, assim passou a se vestir o líder da 
santidade após o contato com os emissários de Fernao Cabral. 

No seio da santidade já organizada, Antonio possuía mulher e 
filhos - é o que asseveram inúmeros depoimentos - , embora nao 
fique claro quem era a sua mulher, dentre as "principais gentias da 
seita''. Também neste ponto, o caraíba da santidade seguía de perto 
o modelo de conduta atribuído a tais pajés-a9u, alguns dos quais ti-· 
nham várias mulheres. E do mesmo modo que outros caraíbas, An
tonio dizia descender dos deuses, dos heróis tupis, jamais de homens. 
É importante assinalar, a propósito, que os caraíbas diziam nascer 
só de mae, nao tendo pai - fórmula que significava, para os tupi, 
que tais homens nao tinham parentesco (patrilinear entre os tupi), 
pairando acima das aldeias e de suas inimizades. Notável inversao 
das coisas, como bem observou Hélene Clastres, comentando opa
rentesco que os caraibas diziam ter. Enquanto caraíbas míticos, ad
mitiam ter pai, pois é de pai para filho que se sucedem os heróis na 
mitología dos tupi; enquanto caraíbas terrestres, diziam ter somen
te mae. 

E nosso Antonio dizia mesmo ser deus, e ninguém menos do que 
Tamandaré, o ancestral dos tupinambá, o filho de Monan que esca
para do dilúvio ''metido no olho de u1na palmeira'' com sua mulher. 
Era Tamandaré que ne le encarna va e por ele f ala va quando Antonio, 
em transe, anuncia va o iminente triunfo da santidade. 14 Descendente 
dos deuses, e ele mesmo um homem-deus, Antonio Tamandaré an
corava seu discurso e legitimava o seu poder nas mais arraigadas tra
di9oes tupis: a mitología heróica da cria9ao do mundo e a busca da 
Terra sem Mal - o almejado refúgio eterno dos índios. 

O caraíba f ora, no entanto, catequizado pelos jesuítas. Seu pró
prio nome cristao era homenagem a um santo - hábito comum, aliás, 
nos batismos da velha cristandade. Recebera, portanto, o nome do 
célebre franciscano, santo Antonio de Lisboa (ou de Pádua), padroei
ro de Portugal, afamado pregador que desafiara os hereges albigen-
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ses, patrono dos iletrados, achador de objetos perdidos .. . 15 O que 
teria ouvido nosso caraíba sobre santo Antonio de Lisboa no aldea
mento jesuítico do Tinharé? 

O certo é que Antonio fora educado pelos jesuítas. Nao sei se 
desde "curumim,, ou já adulto, aprendera com os padres alguma 
coisa sobre a vida de Cristo, sua entrada em Jerusalém, a existencia 
do paraíso e do inferno, a cria9ao do mundo, o dilúvio, o Juízo Fi
nal. Observara também a rotina dos sacramentos, o batismo, as con
fissoes, bem como as orac;oes "per contas,, ... Nao é de admirar que 
a igreja da santidade viesse a ser chamada de Nova Jerusalém, e o 
próprio triunfo da seita f osse equiparado ao paraíso. 

O caraíba da santidade, Antonio para os jesuítas, Tamandaré 
para os índios, dizia ter escapado do dilúvio como Noé, o patriarca 
bíblico, embora metido no alto da palmeira, conforme rezava o mi
to tupinambá. Absorveu alguns fragmentos dos sermoes que ouvira 
em Tinharé para construir, enfim, urna identidade htbrida. !números 
depoimentos confirmam essa versao bíblico-tupinambá do dilúvio 
que o caraíba da santidade costumava apregoar. O próprio Fernao 
Cabral, que dele tinha boas inf ormac;ües, chegou a dizer que Antonio 
era por vezes chamado de Noé. 16 Dito pelo senhor de Jaguaripe, a 
informacao é perfeitamente crível, pois Fernao Cabra! sempre pro
curou descaracterizar o lado crista o da santidade em favor de sua 
face ''gentílica'', visando com isso minorar sua própria heresia <liante 
do visitador. 

O mais significativo, porém, é que o mesmo caraíba de tantas 
faces - Antonio, Noé, Tamandaré - dizia ser também o verdadei
ro papa, chef e da verdadeira Igreja que levaria os índios para o céu. 
E por que Antonio nao se intitularia de papa, se o próprio Manoel 
da Nóbrega dissera aos índios, décadas antes, que o hispo Sardinha 
era o verdadeiro caraíba? Por que nao se veria como pontífice ín
dio, se o próprio Anchieta saudaria o provincial Marc;al Beliarte co
mo "pai grande,, em língua geral,,? 17 A ambigüidade do caraíba, 
e da própria santidade que liderava, espelhava o hibridismo da cate
quese, e do seu método evangelizador, que traduzia o catolicismo 
para língua tupi e o moldava aos costumes nativos. Na "guerra de 
imagens" 18 e de palavras que se travou no Brasil quinhentista, san
tidade e idolatria se confundiram, o hispo tornou-se pajé-a9u, e o 
caraíba virou papa ... 
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E, do alto de seu pontificado em Palmeiras Compridas, Anto
nio Tamandaré nomeava bispos, vigários, sacristaos, presidia as gran
des cerimonias de batismo, e dava nomes de santos a seus principais 
auxiliares. A documentac;ao é rica na alusao a nomes de santos que 
o caraíba Antonio costumava atribuir: sao Pedro, sao Paulo, sao 
Luís e outros que ouvira no aldeamento de Tinharé. Chamava al
guns de Santinho ou Santíssimo, e as mulheres principais nomeava 
comumente de Santa Maria. 

Há, com efeito, numerosíssimos depoimentos alusivos as índias 
Santa Maria na Santidade de Jaguaripe. Depoimentos que, infeliz
mente, sao tao numerosos quanto obscuros. Alguns sugerem que San
ta Maria era a "mulher do papa", e se dizia "mae de todo o mundo" 
- a exemplo de Tomacaúna, que esteve com os índios no sertao. 
Outros depoimentos afirmam que "Santa Maria Mae de Deus" era 
a mulher do índio Santinho ou Santíssimo - o segundo maioral da 
seita, homem que partira para Jaguaripe no grupo enviado por To
macaúna. Fernao Cabral chegou a dizer que a índia Mae de Deus 
tinha por marido o índio a que chamavam de "segundo papa" -
depoimento que rivalizava com o de Tomacaúna, já que o senhor 
de Jaguaripe recebia o casal indígena em sua própria casa, e osco
nhecia bem. 

Outro dado significativo, a corroborar o hibridismo cultural da 
santidade, é a inf ormac;ao de que o tal "segundo papa" ou Santinho 
possuía o nome indígena de Aricute, o irmao gemeo de Tamandaré 
que também escapara do dilúvio metido no alto do genipapeiro, e 
nao da palmeira. No mito eram irmaos rivais; na história, descarta
da a hipótese de que possuíam a mesma mulher, eram mesmo cola
boradores e companheiros de seita. 

Confusoes a parte, lembro que a seita abrigava outras Marias 
Índias, embora menos afamadas que a chamada Mae de Deus. É per
f eitamente possível, além disso, que existissem duas índias com esse 
título: a mulher de Antonio e a do tal Santinho ou, na versa.o da 
mitologia heróica, as respectivas esposas de Tamandaré e Aricute que 
com eles escaparam do dilúvio trepados no alto das árvores. Mas 
este é um enigma que nao tenho condic;ües de resolver: os depoen
tes, alguns verdadeiramente confusos com a possível "aparic;ao de 
Nossa Senhora entre os gen ti os'', e todos com medo do visitador, 
forneceram dados contraditórios e incompletos. 
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.. 
O que mais importa, no meu entender, é destacar o prestígio 

da imagem de Santa Maria entre os índios, mormente porque f oi a 
tal "Mae de Deus" que passou a comandar a seita na fazenda de 
Fernao Cabra!. Quanto a isso, nao resta dúvida, as f ontes sao prati
camente unanimes, sugerindo ter sido a igreja de Jaguaripe dirigida 
por urna caraíba. 

A proeminencia de urna caraíba em Jaguaripe nao deixa de ser 
fato surpreendente, embora também nao seja urna excepcionalida
de do caso estudado. Alguns cronistas aludiram mesmo a existencia 
de "feitic.eiras" e "adivinhas'' entre os tupinambá, para usar as ex
pressoes européias. É o caso de Hans Staden, que dedicou um capí
tulo de sua obra (urna página apenas) para tratar de como os índios 
tornavam as mulheres adivinhas. É o caso de Yves d'Evreux, que, 
mencionando urna velha tupinambá reputada bruxa no Maranhao, 
afirmou: "quando todos os f eiticeiros já nao sabiam o que f azer, 
en tao era ela convidada e trazida com seguran~ .. . " . 19 As informa
c;oes sobre caraíbas femininas nao sao todavia numerosas. Nos ritos 
das santidades ameríndias, inclusive os narrados na crónica quinhen
tista, as índias aparecem sobretudo como "possessas", a espumar 
pela boca convulsionadas pela pregac;ao dos caraíbas homens. Nao 
é surpreendente, afinal, que as mulheres caraíbas fossem raras entre 
os tupi: nao havia qualquer figura feminina na mitologia heróica tu
pinambá, a excec;ao das esposas de Tamandaré e Aricute; os ances
trais eram todos homens, homens-deuses de urna cultura de linha
gem patrilinear. 

Tudo me parece indicar, portanto, que o crescente prestígio das 
mulheres na santidade amerindia, especialmente o da Mae de Deus 
em Jaguaripe, foi, urna vez mais, um legado dos jesuítas. É o que 
me sugere a leitura do instigante trabalho de Tereza Baumann, "A 
gesta de Anchieta", a comec;ar pela informac;ao de que os "recebi
mentos'' a Virgem redigidos pelo jesuíta canarino eram ''inteiramente 
compostos em língua geral". E neles, como no culto mariano difun
dido pela Contra-Reforma na própria Europa, celebrava-se a Vir
gem como a grande protetora dos homens, portadora da salvac;ao 
eterna, rainha cuja imagem se associava "a regenerac;ao física e es
piritual" de seus adoradores. 20 

Alfredo Bosi percebeu, com brilho, que "a transposic;ao para 
o Novo Mundo de padroes de comportamento e linguagem deu re
sultados dispares. A primeira vista, a cultura letrada parece repetir, 
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sem alternativa, o modelo europeu; mas, posta em situac;ao (colo
nial), em face do índio, ela é estimulada, para nao dizer constrangi
da, a inventar''. O mesmo Anchieta de que falava acima aprendeu 
o tupi e "fez cantar e rezar nessa língua os aojos e santos do catoli
cismo medieval ... ". O mesmo Anchieta, prossegue Bosi, inventaria 
"um imaginário estranho sincrético, nem só católico, nem puramente 
tupi-guarani", ao forjar figuras míticas como Karaibebé, profetas 
que voam, "nos quais o nativo identificava talvez os anunciadores 
da Terra sem Mal .. . ". Ou Tupansy, mae de Tupa, para referir um 
atributo de Nossa Senhora ... 21 

A Santidade de Jaguaripe parece situar-se no cruzamento des
ses dilemas, entre o afa evangelizador dos padres e a resistencia ame
ríndia; entre a traduc;ao do catolicismo para o tupi e a traduc;ao tupi 
do catolicismo. Mae de Deus, Santinho, Sao Pedro, assim era ocle
ro da santidade, verdadeira "corte celeste'', na feliz expressao de 
José Calasans.22 Corte celeste govemada no sertao pelo caraíba Ta
mandaré, também conhecido por Noé, Antonio ou, enfim, o verda
deiro papa dos tupi. Corte celeste governada em Jaguaripe pela in
dia Santa Maria Mae de Deus, a Nossa Senhora amerindia, talvez 
a ''Tupansy'' inventada por Anchieta. 

Estou convencido de que Antonio passou a se intitular papa, 
e a promover o amálgama cultural que caracterizou a santidade, fil
trando e refazendo, a moda tupi, o que aprendera comos jesuitas. 
Esto u também convencido de que, nao f ossem os louvores a Virgem 
Tupansy encenados pelos jesuitas em "língua geral", dificilmente 
urna caraíba ficaria a governar, como rainha do mundo, as cerimo
nias idolátricas de Jaguaripe. 

Minha suspeic;ao maior - pois trata-se mais de intuic;ao que de 
certeza - é porém quase tao "herética" quanto a santidade: a maior 
parte das crenc;as e hibridismos culturais urdidos na santidade ame
rindia f oi gerada nao em Palmeiras Compridas, nem na fazenda de 
Fernao Cabral, mas nos aldeamentos da Companhia de Jesus. Na 
confusao entre bispos e caraíbas, entre "pai grande" e padre Mar
c;al, entre "terra sem mal" e "terra santa", jesuítas e tupinambá 
teceram, juntos, a teia da santidade. Promoveram, juntos, a meta
morf ose da mito logia tupi, transformando-a, para desespero dos co
lonizadores, em idolatria insurgente. Parece ter sido no interior da 
missao, enfim, que se elaborou o exótico e surpreendente catolicis
mo tupinambá. 
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RITUA/S DO CAIOLICISMO 
TUPINAMBÁ 

Na parte externa da palifada que protegia 
as malocas tupt ergue-se a cruz com a inscrifiio 

JESUS NAZARENO REI DOS JUDEUS 
(llustrafiio da obra de Hans Staden, 1557.) 



Con ciosia cosa que questa razza d'umini suscito 
ne/ Brasile una sorte de superstizione, e di tanto 
maggior perico/o e dono quanto era piú simile 
e conforme a riti e all'uso della Chiesa Santa. 

Giovanni Botero, 1596 

O BATISMO AS AVESSAS 

Empenhada em purificar os índios dos males do colonialismo 
e prepará-los para a iminente regeneracao, a santidade tinha no re
batismo o seu rito iniciático. Convém assinalar, a propósito, que 
embora sua mensagem anti colonialista possuísse f orte conotacao 
étnica e social - pois pregava a morte ou escravizacao da "gente 
branca'' -, era no domínio religioso que a rebeliao afirmava a 
sua identidade, construindo-a por oposicao a Igreja católica. Uti
lizava-se, pois, um rito católico - o batismo - para invert@-lo e 
neutralizá-lo. Se o batismo dos jesuítas simbolizava o ingresso dos 
índios na comunidade crista, o rebatismo da santidade procurava 
anular aquele tr~nsito cultural, limpando os neófitos da nódoa mor
tal do sacramento cristao. 

No entanto, se a prática de rebatismo dos índios foi, no caso 
luso-brasileiro, urna invencao das santidades - a de Jaguaripe e 
as outras -, a rejeicao do batismo cristao pelos tupi vinha de lon
ge, sendo tao antiga quanto a chegada dos jesuítas no Brasil. Os 
próprios jesuítas assinalaram a farta este particular horror que os 
índios sentiam diante do sacramento católico, sobretudo dos batis
mos in extremis, usuais nos aldeamentos por ocasiao das pestes 
variólicas. Os pajés proclamavam, entao, que o "batismo mata
va", ao constatarem que os índios morriam tao logo recebiam os 
"santos óleos". Aos olhos dos índios, se o batismo dos padres lhes 
trazia a morte - morte real e simbólica -, o rebatismo da santi
dade significava para eles a vida - vida eterna na terrada imor
talidade. 
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A prática do rebatismo foi, portanto, um rito essencial na litur
gia das santidades quinhentistas, sendo absolutamente característi
ca das idolatrias em geral. Observo que em praticamente todas as 
idolatrias organizadas de forma sectária na América - as que cha
mei de insurgentes - rebatizavam-se os índios, quer mimetizando, 
quer invertendo o rito católico. No Peru, por exemplo, a importan
te seita indígena do Taqui Ongoy exigia dos noves adeptos um ri
tual que combinava o rebatismo com alguns dias de jejum e absti
nencia sexual, após o que os índios estavam habilitados a cultuar no
vamente os ancestrais da comunidade, ali chamados de huacas. No 
Paraguai guarani, o caraí Nhe9u rebatizava os seus adeptos revesti
do do hábito sacerdotal: deitava água quente na cabe9a, no peito 
e nos ombros das criancas, a fim de "apagar a marca dos santos 
óleos", esfregava-lhes a língua com argila "para suprimir o gosto 
do sal" e por fim banhava-lhes os pés, e nao a cabe9a, numa perfei
ta inversao do sacramento católico.1 

Interessante notar que, também na velha cristandade, diversos 
movimentos religiosos de caráter contestatório rebatizavam seus fiéis 
- o que bem mostra a importancia daquele sacramento no imagi
nário e no cotidiano das populacoes cristianizadas. O caso mais cé
lebre talvez seja o das numerosas seitas anabatistas que prolifera
ram na época das Reformas, seitas assim chamadas por rejeitar o 
batismo e rebatizar os sectários: "um meio de exprimir simbolica
mente essa voluntária separa9ao do mundo nao redimido" .2 No ca
so anabatista, rebatizava-se o sectário em nome do verdadeiro e pu
ro cristianismo; no caso ameríndio, para limpá-lo da mácula crista. 

Citei o caso anabatista nao, evidentemente, como fito de identi
ficá-lo comas idolatrías ameríndias - pois trata-se, aqui, de urna al
teridade radical-, senao para ilustrar um paralelismo ritual sugesti
vo. Afina!, o anabatismo é considerado pelos especialistas como exem
plo expressivo dos milenarismos irrompidos na Europa quinhentista. 
Rejeitar o batismo e rebatizar os fiéis significava, para os anabatis
tas, separar-se da comunidade impura da lgreja e participar de urna 
seita que preconizava, no limite, a aboli9ao da propriedade privada. 

Paralelismos rituais a parte, o rebatismo da santidade f oi as
sunto que ocupou a quase totalidade dos depoimentos sobre a seita 
ameríndia na mesa da lnquisicao. Sao, como sempre, relatos repeti
tivos, por vezes contraditórios, mas suficientes para dar conta da im
portancia desse rito na idolatría de Jaguaripe.3 
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No sertao de Palmeiras Compridas era Antonio Tamandaré, o 
papa da santidade, quem rebatizava o crescente número de adeptos 
incorporados pela seita - é o que asseveram os mamelucos da expe
dicao de Tomacaúna, inclusive este último, que, a semelhan~ dos 
demais, deixou-se rebatizar. Já na fazenda de Jaguaripe, tal oficio 
passou a al9ada da índia Mae de Deus, dirigente-mor das cerimo
nias, embora alguns depoentes tenham visto outros maiorais da sei
ta ministrando batismos. Rebatizava-se na igreja, que para isso ti
nha pia batismal, mas também f ora dela: há registros de rebatismos 
ministrados na mata, a beira do rio e até na casa do próprio Fernao 
Cabral, com o aval de d. Margarida da Costa. 

As controvérsias mais salientes dizem respeito ao modo de 
batizar e aos ingredientes utilizados na cerimonia. Nem tanto em 
relacao aos rebatismos efetuados em Palmeiras Compridas pelo papa 
Antonio, pois quase todos os mamelucos de Tomacaúna que depu
seram na Visita~o afirmaram que o rito era f eito a moda dos padres 
e com a aspersao de água benta. A melhor descricao encontra-se 
na confissao do mameluco Brás Dias, que, sem esconder do visita
dor que os índios contrafaziam o sacramento católico, disse que 
o papa rebatizava com vela acesa numa mao e com prato d'água 
na outra, benzendo-a e lan~do-a sobre a cabeca do batizando. 4 

O único a contradizer o depoimento dos mamelucos foi, significati
vamente, o portugues Pantaliao Ribeiro, integrante da mesma ex
pedi9ao. Preferindo descartar o lado herético da cerimonia para 
faze-la passar por rito gentílico, disse que a cerimonia nada mais 
era do que a troca de nome, sem água, nem palavras. Disse-o, cla
ro está, por medo da Inquisicao, já que também ele se havia rebati
zado no sertao. 5 

Quanto aos rebatismos efetuados em Jaguaripe, os depoimen
tos indicam ora o uso de água benta, ora o de fumo. Fernao Cabral, 
por exemplo, tentou descaracterizar o uso de água benta, a seme
lhan9a de Pantaliao Ribeiro, afirmando que o rebatismo era f eito 
"sem água, pondo na cabeca a folha de erva santa fazendo fumo". 
A contrariar o seu depoimento, inúmeros outros aludem a existen
cia de pia batismal e hissopes na igreja da santidade, em Jaguaripe, 
para nao f alar dos que viram a Mae de Deus batizando índios com 
água benta, "jogando-lhes água e mudando-lhes os nomes" .6 Nao 
resta dúvida, portanto, que se usava mesmo o estilo católico de ba
tizar na Santidade de Jaguaripe, nao obstante o empenho de Fernao 
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Cabral em negá-lo. No entanto, nao creio que o uso do fumo esti
vesse totalmente excluído dos rebatismos da santidade, pois há re
gistros que o confirmam, ainda que raros. Entre eles, destaco o de 
um certo Paulo Adorno, lavrador, que nao obstante tenha acusado 
Fer nao Cabral de proteger a santidade, afirmou que o uso de fumos 
era "o modo de batismo que eles entre si" usavam. Depoimento im
portante, vale dizer, prestado por testemunha ocular que observara 
a cerimonia, nao na fazenda de Jaguaripe, mas na "praia da água 
dos meninos", a beira do rio, em Matoim.7 

Seja como for, parece-me verossímil que o rebatismo da santi
dade tenha combinado, de alguma forma, a aspersao de água ben ta 
e a defuma9ao com petim. Ao mimetizar e contraf azer o rito católi
co, os índios buscavam purificar-se da mácula crista, neutralizando 
o sacramento que neles a lgreja ministrara para retirar-lhes da gen
tilidade. Nao resta dúvida de que a santidade assimilou o sentido do 
rito cristao, a linguagem de exorcismo que nele viu J ohn Bossy. Afi
nal, as palavras do batismo no "cristianismo tradicional" eram sim
plesmente: "eu te exorcizo, espírito impuro ... " - fraseado inspi
rado na opiniao de que o estado de inocencia adamica equivalia a 
urna possessao diabólica. 8 A santidade captou, pois, o sentido do 
rito cristao, mas o fez para inverte-lo: "batizo-te para tirar-te o ba
tismo" .9 

Por outro lado, se os índios realmente acrescentaram, como pen
so, o "uso de fumos" ao rito cristao, nao fizeram mais do que pra
ticar o rito que marcava a transmissao da "santidade" pelo caraíba 
- momento especial da caraimonhaga tupi -, o que se f azia por 
meio da defuma9ao e da ingestao do tabaco. Rito a um só tempo 
católico e tupi - assim parece ter sido o rebatismo da santidade. 
Rito compósito, a confirmar, no conteúdo e na forma, o hibridismo 
cultural insurgente que caracterizava a própria seita. 

Identica mescla católico-tupinambá se pode observar na esco
lha de nomes para os adeptos da santidade, apesar da falta de crité
rio que, a primeira vista, as f ontes sugerem ao leitor. A bem da ver
dade, nao f oi este o caso de Fernao Cabral, que, long e de sugerir 
desordem na nomina9ao dos sectários, procurou informar sobre os 
critérios que, no seu entendimento, a seita parecia utilizar. Segundo 
o depoimento de Fernao Cabral, os índios mudavam "os nomes de 
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cristaos aos que os tinham', e ''punham outros nomes aos que nao 
os tinham", e davam "nomes de Jesus aos machos e de Marias as 
femeas, e a outros punham nomes bugios e papagaios" .10 

O depoimento de Fema o Cabral f ornece, com efeito, pistas va
liosas para a decif ra93'.o <leste enigma, a pesar de nada esclarecer sobre 
os nomes de "santos", os maiorais da seita com os quais ele convi
via de perto. Por outro lado, a expressao "nomes bugios e papa
gaios", evidentemente depreciativa, pode bem ter sido urna fórmula 
inquisitorial para simplificar o registro de nomes totalmente incom
preensíveis para o visitador, se é que nao f oi o próprio Fernao Cabral 
que a usou para mostrar desprezo pelos índios. Mas o depoimento 
é relevante, ao sugerir que os indios batizados pela lgreja católica 
tinham seus nomes mudados, sendo ainda verossímil, embora esque
mático, ao dizer que usavam nomes de Jesus e Marias. 

Da leitura do conjunto dos depoimentos, parece-me que eram 
pelo menos dois os critérios utilizados para a nomina93'.o dos neófitos 
da santidade: aos que desempenhavam papel destacado no seu cle
ro, ou aos individuos prestigiados pelo papa Antonio, eram dados 
nomes de santos católicos ou nomes como "Santissimo"ou "Santi
nho", aos quais muitas vezes se acrescentavam títulos da hierarquía 
eclesiástica romana (bispos, vigários); aos indígenas que haviam si
do já batizados pelos jesuítas davam-se nomes tupis - os tais no
mes "bugios e papagaios" referidos no processo de Fernao Cabral. 

Ao atribuir nomes de santos aos membros do clero da santida
de, os indios parecem ter assimilado, e certamente exagerado, o que 
era de uso corrente na velha cristandade, sobretudo nos últimos sé· 
culos medievais, conforme a indica9ao de J ohn Bossy. 11 Nao resta 
dúvida, porém, que os sectários levaram tal costume ao extremo, nao 
se limitando a homenagear os santos no ato de batismo, mas trans
formando em santos os principais da seita: Sao Luís, Sao Pedro, Sao 
José, Sao Paulo, sem falar na Santa Maria Mae de Deus. Aprende
ram com os jesuitas, certamente em língua geral, que os santos eram 
mensageiros de Deus, homens tocados pela gra~, homens enviados 
por Jesus para pregar a verdadeira fé pelo mundo afora, parentes 
do próprio Deus f eito homem ... É compreensível que chamassem de 
santos aos caratbas da seita - os homens-deuses da cultura tupinam
bá. A batalha pelo monopólio da santidade também nao excluiu, pelo 
visto, a disputa pelos nomes sagrados. 
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Quanto aos nomes indígenas, encontrei alguns indícios que con
firmam o segundo critério apontado, a exemplo do escravo nativo 
Luís, que passou a chamar-se "Unduari", ou de Domingos, que ga
nhou o nome de "Bujuri". No tocante ao uso dos nomes tupis -
e a documenta9ao sugere que muitos f oram assim rebatizados -, 
possivelmente reeditava as tradi<;oes nativas. Ao comentar a escolha 
de nomes entre os tupinambá, Métraux afirmou que buscava-se o 
nome "capaz de exprimir a personalidade psicológica e mística do 
seu portador, assim como identificar qual dos seus paren tes já f ale
cidos teria ressuscitado entre eles" .12 Trata-se de urna explica9ao 
confusa, em parte anacrónica, mas indicativa de que a escolha de 
nomes ligava-se, de algum modo, ao culto dos mortos - presente 
também nas cauinagens, na sauda9ao lacrimosa e mesmo na carai
monhaga. 

No entanto, como informou Hans Staden, entre outros, os ín
dios possuíam muitos no mes e os trocavam com f reqüencia. Cada 
um deles - dizia - "traz tantos nomes quantos inimigos matou, 
e os mais nobres entre eles sao aqueles que tem muitos nomes" .13 

Staden aludiu a cerimonia de renomina9ao, acompanhada das inci
soes e tatuagens no corpo, a que se submetia o guerreiro tupinambá 
após o sacrificio ritual do prisioneiro que ele havia cativado. Mudar 
de nome era, portanto, um antigo costume dos índios, e motivo de 
grande honra para os tupi. 14 

É-me difícil, de qualquer modo, estabelecer com nitidez o que 
norteava a santidade quando atribuía nomes tupis a seus adeptos ín
dios. Parece-me seguramente improvável que os nomes tupis esco
lhidos pela seita guardassem rela9ao com os parentes falecidos do 
neófito, tratando-se de índios cativos dos portugueses ou transfugas 
dos jesuítas em fins do século xv1: os la9os tradicionais de paren
tesco estavam, nesse caso, muito dissolvidos. Menos improvável é 
a rela9ao entre a nomina9ao tupi de índios recém-convertidos a san
tidade e a tradicional renomina9ao de guerreiros, urna vez que, en
tre os adeptos da seita, muitos eram rebeldes e "matadores de gente 
branca". O certo é que os nomes tupis da santidade parecem fiéis 
a cultura nativa, compostos com nomes retirados do reino animal, 
vegetal ou mineral, quando nao de alimentos ou objetos manufatu
rados - conforme perceberam Gabriel Soares e Jean de Léry .15 E 
igualmente certo é que, ao extirpar o nome cristao do índio em fa
vor de outro na sua língua, a santidade reeditava a sua cultura e ex
tirpava a do "outro", exorcizando-a. 
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Sao Luís e Bujuri, Sao Pedro e Unduari: a ambigüidade na es
colha de nomes pela santidade novamente confirma o hibridismo da 
seita e o cruzamento de matrizes culturais distintas nos ritos de no
mina9ao e renomina9ao. O limite histórico desse hibridismo quanto 
a escolha de nomes localiza-se exatamente no caso de Fernao Ca
bral, a quem os índios chamavam de "Tupane". O limite lingüísti
co encontra-se no seu escravo Cao Grande, que passou a chamar-se 
"Jesu Pocu" (Jesus Comprido). Cao Grande, que já era urna ver
sa.o portuguesa de nome tupi, transformou-se em criatura extraor
dinariamente híbrida: Jesus, o homem-deus dos cristaos; "pocu", 
adjetivo tupi que qualificava alguma coisa comprida, algum homem 
alto ... 

A IGREJA: O ÍDOLO E A CRUZ 

Descrever a igreja da santidade é, sem dúvida, tarefa das mais 
difíceis. E isto nao se deve a falta de documentos que a ela se refi
ram, pois trata-se de assunto presente na quase totalidade dos pa
péis inquisitoriais sobre a seita. O problema reside, urna vez mais, 
nos filtros culturais, quer dos depoentes, quer do Santo Oficio, ao 
que se pode acrescentar o medo de uns perante o visitador, e a igno
rancia deste último em matéria de "gentilidades". 

O resultado concreto dessa complexa trama de filtros, medos 
e desconhecimento etnográfico aparece com nitidez nas dcscri9oes 
da lgreja: urna constela9ao de adjetivos - que examinarei a seu tem
po - combinada a urna retrata9ao desordenada do templo da santi
dade. A maioria das descri9oes da igreja de Jaguaripe - ou pelo 
menos o resumo das descri9oes que o visitador mandou anotar -
sugere urna enorme confusao, verdadéiro amontoado de objetos li
túrgicos (cristaos e ameríndios) misturadoªº grito dos possessos, as 
dan~ em tomo do ídolo e a fuma~ da erva santa. Depoentes e agen
tes inquisitoriais produziram um discurso perspectivado do cosmos 
cristao, para usar a expressao de Eliade; logo, nao poderiam ver na 
Igreja ameríndia senao o caos. 

Convencido, porém, de que a lgreja da santidade era obviamente 
um espa90 de culto, e nao um galpao onde se armazenavam objetos 
bizarros, tratei de recolher, aqui e ali, indícios que me permitissem 
um esbo90 de reconstitui9ao - devo dizer reconstru~ao, sem troca-
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dilho - da lgreja ameríndia. Distava meia légua da casa-grande de 
Jaguaripe- cerca de tres quilómetros, e provavelmente assemelhava
se a urna maloca. Utilizei verbo menos definitivo porque, na reali
dade, a palavra igreja é recorrente nos papéis do Santo Oficio que 
aludem ao templo indígena, o que tanto pode indicar os traeos meio 
cristaos do culto amerindio como o tipo da construeao - as casas 
precárias daquele tempo, desalinhadas, irregulares, feitas de pedra 
e cal. Além do mais, a variedade de expressoes utilizadas pelos de
poentes para qualificar o templo da santidade é verdadeiramente im
pressionante, apesar da recorrencia da palavra igreja. 

No entanto, apesar de nenhum depoente ter utilizado a palavra 
maloca para descrever o templo - f alavam, quando muito, em ''igre
ja dos gentios" e "casa dos gentios" -, estou convencido de que 
aquele devia ser mesmo no estilo da maloca. Apoio-me, em primeiro 
lugar, no testemunho singular do mameluco Simao Dias - indivíduo 
que, devo adiantar, f oi quem melhor descreveu o ordenamento es
pacial do templo amerindio. Simao Dias mencionou que a igreja dos 
índios era um ''tugipar'' (grafa-se também tijupá, tijupar, tijipá, te
jupá), cujo significado atual é "cabana de indios menor que a oca" 
(segundo o dicionário de Aurélio Buarque de Holanda). A ref orear 
a idéia do tijupá como pequena maloca, cito o comentário de Var
nhagen sobre ninguém menos do que os pajés: ''viviam em brenhas 
ou em tujupares longe do povoado" .16 A rivalizar com este signifi
cado restrito do tijupá como pequena oca, menciono a definieao do 
tupinista Teodoro Sampaio, a meu ver definitiva: tejupá (teyí-u-paba) 
era "a estancia ou pouso" onde vivia o povo, "a rancharia, pois 
que teyi é a comunidade, a gente em conjunto" .17 

Seja como for, o ''tugipar'' mencionado pelo mameluco parece 
indicar mais a idéia de comunidade ou rancharia (Sampaio)- e, por
tanto, urna maloca grande - do que a idéia de urna pequena caba
na. E, se era mesmo urna construeao no estilo de maloca, a "igreja 
dos gentios" podia abrigar, no mínimo, cinqüenta pessoas no seu 
interior, conforme afirma Florestan Fernandes, após examinar cri
teriosamente as variadas dimensoes que os cronistas atribuíram a ma
loca tupinambá. 18 

Com efeito, o templo da santidade era espaeoso o suficiente para 
abrigar dezenas, senao centenas de índios, para nao falar dos ma
melucos, negros e até brancos que lá iam reverenciar o ídolo. Basta 
dizer que só a expedieao de Tomacaúna enviara sessenta índios para 
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o engenho de Fernao Cabral, segundo informou o mameluco, ha
vendo quem tenha estimado em cem o número de sectários remeti
dos do sertao, a exemplo de Teles Barreta. Acrescente-se a esse gru
po a escravaria de Fernao Cabral, os cativos de outros senhores e 
os forros que ali se refugiaram, e pode-se bem imaginar a multidao 
de índios que se reunia na igreja. A confirmar semelhante impres
sao de urna igreja espaeosa, relembro que a maioria dos depoimen
tos sugere que os indios viviam permanentemente dedicados a suas 
cerimonias - o que, descontado o exagero dos informantes, leva
me a presumir que, pelo menos em algumas ocasioes, o templo abri
gava copioso número de sectários. 

A igreja dos indios era, portanto, espaeosa, construída a moda 
indígena, nao obstante os principais da seita a chamassem de "Nova 
Jerusalém". A semelhanea da maloca, a igreja dos índios nao pos
suía janelas, e somente urna abertura a guisa de porta (a maloca 
possuía de duas a tres aberturas). Nao possuía também nenhuma di
visao interna, e por isso deve ter suscitado a mesma impressao de 
caos que a própria maloca tupi causara nos jesuitas, a exemplo 
de Cardim: "[ ... ] parece a casa um inferno ou labirinto, uns can
tam, outros chorara, outros cornero, outros fazem farinhas [ ... ]e toda 
a casa arde em fogos". A semelhanea da maloca, a igreja de Jagua
ripe também "ardia em fogos", candeias sempre acesas, espevitadas 
a mando de Fernao Cabral. 

Réplica de habitacao indígena, a Nova Jerusalém tupi possuía 
certamente um ordenamento espacial específico. Ordenamento que 
mestre Florestan observou na própria maloca, nao obstante o juízo 
demonizador de Cardim: "[ ... ] ficava sempre repleta, mas o espaco 
era distribuido de modo racional e eqüitativo" .19 

Tenho me esf oreado para recuperar, minimamente, o es paco sa
grado da santidade, preenchendo com conjecturas, análise indiciá
ria e informac0es de outras fontes as lacunas da documentaeao in
quisitorial, que sobre o templo silencia ou dele f ornece urna vi sao 
distorcida. Quanto aos objetos dispostos no interior da igreja, os de
poentes mencionara altares, sacristia, mesa, pias de batismo e de 
"água benta", toucheiros ou casticais de pau, livros de folhas de casca 
de árvore com riscos a modo de letras, cadeiras de um pau só para 
''confessar femeas'', instrumentos de música, cabaca onde se punha 
água a guisa de hissope, cruzes, rosários de contas de paus, de se
mentes ou de pequenas frutas. 
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É certo que as inf ormacoes sobre a existencia daqueles objetos 
confirma, urna vez mais, o amálgama católico-tupi que marcava a pró
pria santidade no conjunto: suas crencas, o rito de batismo e o próprio 
templo, meio igreja, meio maloca. Mas, na imensa maioria dos casos, 
os depoentes nao compreenderam, quando nao omitiram, o interior 
da igreja da santidade. E, se porventura a compreenderam e dela de
ram detalhes, nosso visitador preferiu resumí-los a moda inquisito
rial, transformando o templo da santidad e em desordem herética. 

Pouco teria a acrescentar as consideracoes sobre a igreja dos 
índios, nao fosse a confissao do citado Simao Dias, mameluco a ser
vico de Fernao Cabral, que visitou o "tugipar" em certa ocasiao, 
dizendo-se curioso (ao visitador, é claro). Contou Simao Dias que, 
a porta do terreiro, na casa erigida como igreja dos índios, ficava 
urna cruz de pau; e no interior, penduradas pelas paredes, viam-se 
diversas tabuinhas de madeira, pintadas com riscados ' 'que eles di
ziam serem seus livros". E, no centro do terreiro, aparecía urna estaca 
alta de madeira enterrada no chao, sobre a qual se postava o ídolo, 
"que tinha urna cara figurada com olhos e nariz, enfeitado com pa
ninhos velhos". Urna "figura incerta" - arrematou a testemunha 
- guardada por um índio a que chamavam sacristao. Seguindo o 
conselho do guardiao do ídolo, o mameluco o reverenciou, "fazendo 
mesura como pé, inclinando-se e abaixando a cabeca e o corpo" 
- tudo em meio a uns sessenta índios que estavam no lugar. 20 

O mérito da descricao reside nem tanto nos detalhes, que vá
rios deles Simao Dias nao conseguiu explicar, senao na recuperacao 
do ordenamento do espaco, matéria que felizmente o visitador ~an
dou registrar, provavelmente perplexo. Interessa-me, especialmen
te, examinar a relacao entre a cruz e o ídolo - relacao dialógica, 
claro está, capaz de iluminar (ou reiluminar) o ponto nodal das cren
cas da santidade. A guiar-me nessa incessante procura do significa
do especial da igreja indígena encontra-se, no fundo, certa afirma
cao de Eliade: "No fim das contas, é gracas ao templo que o mundo 
é ressantificado na sua totalidade. Se ja qual f or o seu gr a u de impu
reza, o mundo é continuamente purificado pela santidade dos san
tuários". 21 

A relacao dialógica que, no meu entender, se estabelecia entre 
o ídolo e a cruz poderia sugerir, a primeira vista, alguma espécie de 
hierarquía de crencas: a cruz, f ora do "terreiro", e o ídolo no centro 
da igreja. Poderia significar, quando nao a exterioridade do catoli-
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cismo ameríndio, pelo menos a clara supremacia do culto idolátrico 
sobre o católico, pois era o ídolo, e nao a cruz, o objeto preferencial 
ou mesmo exclusivo das cerimonias indígenas. Mas a relacao entre 
os dois símbolos nao me parece tao simples. 

O fato de a cruz aparecer fincada, nao meramente no exterior 
do templo, mas "a porta do terreiro", é, sem dúvida, significativo. 
A cruz situava-se, pois, na entrada da igreja, no limiar. E, como <li
ria Eliade, "o limiar, a porta, mostram de urna maneira imediata 
e concreta a solucao de continuidade do espaco; daí sua grande im
portancia religiosa, porque sao símbolos e, ao mesmo tempo, veículos 
de passagem". 22 A cruz emblematizava, com ef eito, a "verdadeira 
santidade para se ir ao céu", o limiar da "terra da imortalidade'' 
que se cultuava no interior do templo. Preludiava e anunciava o ídolo, 
identificando a moda crista a natureza do culto que se lhe rendia. 
Mas a cruz e o ídolo nao deixavam de manter relacoes de tensao en
tre si, colocados cada qual em espacos separados, como a indicar 
o embate cultural inerente ao colonialismo. Embate que o catolicis
mo tupinambá nao conseguía ocultar. 

No interior do templo postava-se o ídolo. Ídolo de pedra, afir
mou Simao Dias (a exemplo de outros mamelucos), contradizendo 
os depoentes que o disseram de pau sem te-lo visto. A confirmar o 
depoimento de Simao Dias, o próprio Fernao Cabral jamais negou 
que o ídolo f osse de pedra, ao qual presenteara, aliás, com os pani
nhos velhos de que estava vestido. Confirma-o, também, d. Marga
rida da Costa, esposa de Fernao, que chegou a ter o ídolo nas maos, 
após a destruicao da seita. Confirma-o Bemaldim Ribeiro da Gram, 
a quem o governador confiara a expedicao repressiva, testemunha 
que seqüestrou o ídolo do templo, identificando-o como de "pedra
mármore". Confirma-o, enfim, Gaspar Dias Barbosa, cidadao de 
Salvador, homem que exarninou o ídolo de perto, após a destruicao 
da igreja, chegando mesmo a medi-lo ao lado de Teles Barreto: um 
covado de altura, a saber, 66 centímetros. 23 

Ídolo comprido, como o ''Jesu Pocu'' de que falei anteriormen
te, e ídolo de pedra, adornado com nariz, cabelos, olhos e boca, do 
mesmo modo que se adornavam os maracás nas primeiras "santida
des". Na Santidade de Jaguaripe, a transicao do maracá para a es
tátua já se havia completado, confirmando a intuicao de Métraux 
de que bastava só um passo para que os tupi se convertessem em idó
latras. 
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O ídolo ficava, pois, no centro do templo e, como bem lembra 
Eliade, "o mundo situa-se sempre no centro" para o homem reli
gioso. Davam-lhe o nome de Tupanasu (Tupa-acu), que significava 
exatamente ''deus grande'', assim como pajé-acu significava ''grande 
pajé''. Seria de fato tentador ver na entronizacao de Tupanasu o 
triunfo da cultura ameríndia na igreja de Jaguaripe. Afina!, era Tu
panasu o "verdadeiro deus" dos índios, aquele que os levaria, en
fim, a vitória sobre os brancos e aterra da imortalidade e da abun
dancia. Tupanasu no centro da igreja - centro do mundo sagrado 
- e a cruz de Cristo no exterior: as tensoes inerentes ao catolicismo 
tupinambá pareciam resolver-se, na igreja de Jaguaripe, em favor 
das tradicoes ameríndias ... 

Examinando o ordenamento espacial do templo e as cerimonias 
que ocorriam em seu interior, nao resta dúvida de que a idolatria 
de Jaguaripe fazia pulsar o coracao das tradicoes tupis: a busca da 
Terra sem Mal, o espírito dos ancestrais, o maracá feito estátua ... 
Mas devo dizer que, nao obstante a rebeldia dos índios e a entroni
zacao do ídolo, Tupanasu era, por origem, urna invencao crista. Para 
poupar o leitor com inúmeros depoimentos da crónica quinhentista 
comprobatórios daquela invencao, limito-me a citar Métraux: "Quan
do os missionários quiseram encontrar na lingua dos tupinambás urna 
expressao corresponden te a Deus, escolheram, a falta de melhor, a 
palavra Tupan" .24 

Tupa, herói-trovao dos tupi, se converteria em Deus na lingua
gem e nas imagens da catequese. É certo que Tupanasu, ídolo que 
personificava o poder mágico dos maracás, nao deixava de ser o sím
bolo da cultura nativa que se insurgia em face do colonialismo. Mas 
Tupanasu, o "deus grande da santidade", fora construído e elabo
rado nos aldeamentos jesuíticos. Elaborado ali como Tupansy, Nossa 
Senhora Mae de Deus, ou como o próprio Tupa - ad majorem Dei 
gloriam. 

Os sectários da santidade ameríndia, que já se haviam engana
do ao julgar que um senhor escravocrata lhes abriria as portas da 
imortalidade, permaneceriam iludidos ao cultuar Tupanasu na fa
zenda de Jaguaripe. Iludidos, mas nem tanto, pois era a crenca em 
Tupanasu, deus da santidade, que os fazia resistir, escarnecendo da 
lgreja católica, fugindo dos padres e ''matando a gente branca'' . Ao 
traduzir o catolicismo em "língua geral" os jesuítas abriram espaco 
para a traducao tupi do catolicismo, daí resultando urna idolatria 
insurgente na terra brasílica. 
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!números desacertos, traducoes culturais, equívocos, assim pa
rece ser a morfo logia do catolicismo tupinambá e a história da san
tidade. Mas é como afirma Eliade: "Os homens nao sao livres para 
escolher o terreno sagrado [ ... ]; nao fazem mais do que procurá-lo 
e descobri-lo com a ajuda de sinais misteriosos" .25 

GESTOS CRISTAOS 

Se a descricao da igreja de J aguaripe a partir das f ontes inquisi
toriais é, como disse, tarefa difícil, a reconstituicao dos gestos cris
taos é praticamente impossível, coma única excecao do rebatismo 
já examinado. Refiro-me sobretudo a prática da confissao, as ora
coes cristas e a leitura dos "breviários da seita" - assuntos que, 
embora muito referidos pelos depoentes, aparecem descritos de mo
do genérico e confuso e, via de regra, somente citados en passant. 

De qualquer modo, há registros de que gestos e símbolos cris
taos, além do batismo com água, eram praticados tanto no sertáo 
de Palmeiras Compridas como na fazenda de Jaguaripe. Tomacaú
na, por exemplo, depois de sua aventura no sertao, andou dizendo 
que lhe f ora perfeitamente possível tratar com o índio chamado de 
papa porque este "trazia contas e adora va cruzes". 26 Outro mame
luco da expedicáo de Tomacaúna, o já citado Brás Di as, f orneceu 
descricao mais precisa do cerimonial "cristao" adotado no serta.o. 
Além de informar sobre o batismo f eito com água ben ta, disse que 
os índios metiam cruzes no chao ("em montes de pedra") e ao pé 
delas faziam riscos "para todas as partes, em redondo". Contou tam
bém que os índios traziam con tas de rezar f eitas de pau e, portando 
suas cruzes, iam "passeando e bolindo os beicos [ ... ] correndo as 
contas" e falando "na Santíssima Trindade". 27 

Apesar de confusa, a descricao de Brás Dias ilumina alguns as
pectos importantes dos ritos cristáos praticados na santidade. Con
firma, em primeiro lugar, a adoracao das cruzes - rito observado 
em outras idolatrias ameríndias. No caso da santidade, a adoracao 
das cruzes lembra a dos maracás, que, segundo Léry e Staden, tam
bém eram fincados no chao e ali reverenciados. E, no limite, como 
se viu, o culto terminaria por se cristalizar na fazenda de Jaguaripe 
por meio de um cruzeiro erguido a porta da igreja, limiar do templo 
da seita. Por outro lado, a descricáo do mameluco sugere a introdu
cao da oracao "per contas" no baile indígena ("passeando e bolín-
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do comos beicos [ ... ]"), oracao decerto praticada em língua geral, 
conforme os índios haviam aprendido com os jesuítas ... 

Quanto aos ritos cristaos praticados em J aguaripe, prevalecem 
as informacoes genéricas. Há mencoes ao uso de rosários de semen
tes ou de pequenas frutas, embora f altem dados sobre como os ín
dios rezavam, ou mesmo se eram rosários exatamente católicos, a 
enfiada de 165 contas para orar quinze dezenas de ave-marias e quinze 
padre-nossos. Afinal, os índios possuíam colares de búzios, diademas 
de pena e pedrinhas - usados "principalmente nas festas", escreveu 
Cardim28 -, que bem poderiam ser confundidos com rosários. Mas 
creio ser verossímil que orassem "per contas", a seu modo, rogan
do a ave-maria e o padre-nosso, haja visto o prestígio da Mae de 
Deus e de Tupanasu no panteao da santidade ... 

Há referencias, ainda, a "cadeiras de um pausó para confessar 
femeas" - e somente elas -, ritual que Nóbrega observara em 1549, 
ao· descrever a chegada dos canubas nas aldeias. As descricoes sobre 
a prática da confissao em Jaguaripe sao, no entanto, muitíssimo ge
néricas, nao sendo possível determinar se contrafaziam, por meio 
dela, o sacramento católico ou se simplesmente mantinham o costu
me nativo. A referencia a existencia de um "confessionário" de um 
pausó nao passa de urna pista vaga ... Quanto aos "breviários" da 
seita a que alguns depoentes aludiram, quase nada se pode dizer. Hou
ve testemunhas que afirmaram que alguns índios da santidade liam 
os riscos feitos nas tabuinhas de madeira penduradas nas paredes 
de sua igreja, sen do essa a inf ormacao mais precisa de que disponho 
sobre o assunto. A bem da verdade, os depoentes que os viram nao 
puderam compreende-los, nem descreve-los a contento. 

Em resumo, penso que a escassez e a vaguidade das descricoes 
sobre os ritos católicos da santidade nao só revelam a incompreen
sao dos depoentes ou sua hesitacao em contar o que viram, mas in
dicam o predomínio das fo~mas indígenas no cerimonial da seita. 
Com excecao do rebatismo, que sem dúvida mimetizava e invertia 
o sacramento católico, os cultos da santidade pareciam reeditar, em 
grande medida, as cerimonias tupis, "canibalizando" as do catoli
cismo. No coracao do culto, pontificava o ídolo, que só nao era to
talmente indígena porque Tupanasu era urna invencao jesuítica ex
pressa em "língua geral". 
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OS BAILES E A ERVA SANTA 

É justamente o que se passava no interior da igreja de Jaguari
pe o que mais atraiu a atencao dos que depuseram na mesa da Visi
tacao, sinal inequívoco de que muitos brancos e mamelucos - a 
maioria esmagadora das testemunhas - andaram pelo menos ob
servando a cerimonia ou, certamente, comentando o que lá se fazia . 
Isto nao quer dizer que as descricües sejam detalhadas, pois tam
bém aqui os filtros, medos e desconhecimentos, seja dos depoentes, 
seja do visitador, empobreceram, no detalhe, os relatos sobre o culto. 

Se ja como f or, fica-se com a f orte impressao de que eram as 
reverencias e homenagens ao ídolo, os bailes e a ingestao do petum 
(a erva santa) os ritos que polarizavam o culto da santidade. Todos 
os homens que penetraram naquela igreja disseram ser deles exigido 
ajoelhar-se, inclinar a cabeca, desbarretar-se, envergar o corpo, dar 
mostras, enfim, de reverencia a Tupanasu - atitude que os mame
lucos de Tomacaúna demonstraram, aliás, <liante do próprio papa 
indígena no sertao, o caraíba Antonio. Ajoelhar-se, desbarretar-se, 
abaixar a cabeca: nao resta dúvida de que existia algo da devocao 
e da contricao católica nos gestos que, pelo menos os colonos, ren
diam a Tupanasu. 

Por outro lado, e disso Femao Cabral cuidava de advertir aos 
visitantes, nao se podia rir, nem zombar em hipótese alguma das ce
rimonias que lá se praticavam. Sinal de que os índios "macaquea
vam", como muitos diziam, a liturgia do catolicismo? Sinal de que 
carnavalizavam, como em alguns domínios se pode ver, os ritos da 
Igreja romana? O certo é que os ingredientes católicos "canibaliza
dos" pela seita davam-lhe urna feicao peculiar, nem católica, nem 
tupinambá, ou, melhor dizendo, urna feicao compósita das duas re
ligiosidades. A cruz "na porta do terreiro", os hissopes, os "bre
viários", a oracao "per contas", talvez por isso Fernao Cabral avi
sasse a alguns para nao rir da santidade. Digo isso porque nao eram 
propriamente riso e escárnio as atitudes que as "gentilidades" cos
tumavam despertar nos observadores, senao espanto, estranhamen
to, repulsa, medo ... 

No interior da igreja os índios bailavam e cantavam sem cessar, 
é o que nos informam os documentos da lnquisic§o. Mas se um Léry, 
por exemplo, f oi minucioso e detalhista ao descrever os canticos e 
passos da danca tupinambá, o mesmo nao ocorreu com os depoentes 
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" 
da Visitacao. Por temer o Santo Oficio, pois muitos colonos também 
haviam bailado, ou por desprezar a seita a posteriori, os depoentes 
se referiram aos bailes de modo genérico e depreciativo. Nenhuma 
al u sao aos tambores oblongos, as flautas f eitas de tíbia ou femur 
(mimbi) ou aquelas maiores, feitas de taquara (bambu) a que cha
mavam tore. 29 Nenhuma alusao sequer ao maracá ou a entoacao 
"eh, eh, eh ... " que Léry tao bem detalhou no seu livro. 

É de supor-se, contudo, que nao mais se observasse nas dancas 
a separacao tradicional entre homens, mulheres e criancas que Léry 
assinalou no Rio de Janeiro, e Tomacaúna constatou na própria san
tidade, ao encontrá-la no serta.o. A heterogeneidade crescente entre 
os f reqüentadores da igreja e sobretudo o fato de o caraíba-mor de 
J aguaripe ser mulher devem ter contribuí do para a dissolucao do baile 
separado por sexo e idade. 

Adaptacoes a parte, eram as dancas "a moda gentílica" que se 
praticavam em torno do ídolo. Dancas ruidosas, cujos "gritos e ala
ridos" soavam longe.30 Dancas que davam leveza ao corpo, habili
tando-o para o encontro com os deuses. Dancas entremeadas de 
canticos que narravam os acontecimentos míticos, celebrando Tupa, 
Tamandaré, Aricute. Dancas tupis, em suma, malgrado a eventual 
utilizacao de rosários, das ave-marias e padre-nossos com que tarn
bém homenageavam, et pour cause, o ídolo Tupanasu. 

Mas era o uso do petum - rito tupi - que pontificava na ceri
monia da santidade. Na igreja sempre iluminada pelos tocheiros e 
casticais de pau, o ápice da cerimonia residia na defumacao comas 
folhas da erva ou na ingestao de sua fumaca pelos freqüentadores 
e condutores da cerimonia. Razao de ser do culto, era a fumaca do 
petum que transmitia a "santidade" (caraimonhaga), inicialmente 
para os caraíbas e, por meio deles, para os adeptos da seita. Depois 
de sorve-la, uns e outros comecavam a dancar e a se movimentar 
"com todos os membros do corpo", embriagando-se "até caírem 
bebados". 

No cora~ao da santidade, o centro de seu próprio mundo, pul
sava a tradicional caraimonhaga tupi. Era o tabaco que propiciava 
o transe físico e espiritual dos índios, transformando-os em deuses. 
Tabaco que atordoava e embebedava (Cardim); que causava embria
gues (Thévet); que sacia va e mitiga va a forne (Léry); que permitia 
esclarecer a inteligencia e conservar alegres e saudáveis os que utili
zavam a erva, aspirando-a por meio de canudos (d'Évreux).31 O ta-
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baco, portanto, era o ingrediente mágico da santidade ameríndia, 
e urna espécie muito forte de petum, que dessa erva havia vários ti
pos na terra brasílica. Jamais a cannabis sativa, conhecida nos sécu
los passados como fumo-de-angola, que só mais tarde os africanos 
introduziriam na Colonia. 32 

De qualquer modo, seria equivocado buscar-se no maior ou me
nor poder alucinógeno do tabaco a fonte do transe ameríndio ou, 
como preferiam dizer os jesuítas, o "embuste dos f eiticeiros". O tran
se místico é mais do que um problema de beberagem ou ingestao de 
alucinógenos, inserindo-se, na verdade, em teia cultural mais com
plexa. Mais do que embriagante, o fumo da santidade era divino, 
conforme exclamo u, com fervor, certo adepto da seita: ''Bebamos 
o fumo, que este é o nosso Deus que vem do Paraíso". 33 

Ao sorver o fumo, os índios recebiam o "espírito da santida
de" e diziam que seu deus viria já livrá-los do cativeiro e faze-los 
senhores da gente branca". 34 Diziam, pois, em Jaguaripe, algo pró
ximo ao que costumavam dizer os caraíbas tupinambá quando trans
feriam poderes novos aos guerreiros, assoprando neles a fumaca do 
petum: "para que vencais os vossos inimigos, recebei o espírito da 
forc;:a". 35 

O fumo da santidade era, assim, urna erva mágica e rebelde. 
Talvez por isso, e por atentar contra a "gravidade e a modéstia", 
diversos países europeus condenariam em vao o seu uso nas metró
poles. No século xvn, pelo menos dois papas - esses da "linhagem" 
de sao Pedro, evidentemente - proibiram o seu consumo em Ro
ma, pelos eclesiásticos, ameacando-os com a excomunhao maior, en
tre outras penas. 36 

Por ser mágico, perigoso e atentatório a modéstia, o fumo aca
baria perseguido na Europa. Tornar-se-ia, porém, urna de nossas 
principais lavouras tropicais; estratégica mesmo para o tráfico lusi
tano de eser avos na costa da África. O gosto pela fumaca do petum 
sobreviveria, portanto, aos índios que a saboreavam e a santidade 
que a cultuava como santa e divina. Enganar-se-ia, pelo visto, o nosso 
caro Antonil ao escrever, no século XVII, que os portugueses muito 
afeicoados ao tabaco chamavam-no, por isso, de erva santa. Na rea
lidade, o nome com que os portugueses batizaram o fumo datava 
do século xv1; datava do tempo em que a erva considerada "santa" 
pelos índios desafiava a colonizac;:ao portuguesa n·o litoral do Brasil. 
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6 

AMBIVALENCIAS E ADESOES 

Ajoe/hado, o índio se aproxima do branco 
e dele recebe uma /ruta. 

(Porcelana inglesa de Che/sea, século XVIII.) 



Mamelucos ilegítimos e desalmados, com arcos, 
flechas e gritarías[ ... ] desinquietando a vi/a contra 
os padres, espalhando de alguns deles crimes pés
s1mos. 

Simao de Vasconcelos, 1663 

"[ .. . ] Sempre leve em seu cora~ao a fé católica, 
mas cuidava ele que este mesmo Deus, verdadei
ro Senhor, era aquele outro que na dita abusao 
e idolatría se dizia que vinha. 

Confissíio do mameluco Gon~o Fernandes, 
1592 

AMBIVALENCIAS: MAMELUCOS E INDIANIZADOS 

Na expedic;ao enviada por Fernao Cabra! ao sertao para atrair 
a santidade do caraíba Antonio, a esmagadora maioria dos solda
dos era composta de mamelucos, sem contar os índios "flecheiros" 
que costumavam integrar as campanhas lusitanas sertao adentro. É 
preciso, pois, conhece-los de perto, e nao só porque os mamelucos 
desempenharam papel essencial na transferencia da seita para Jagua
ripe, senao porque esses homens culturalmente lubridos - meio bran
cos, meio índios - expressavam um tipo de ambivalencia por vezes 
mais disjuntiva que a da santidade ameríndia. 

A própria origem da expressao mameluco (que no século xv1 
era grafada mamaluco) é razao de controvérsias. Maxime Haubert 
afirma que alguns ligam a palavra ao vocábulo tupi maloca (a mo
rada dos índios), termo por vezes utilizado para designar a expedi
c;ao apresadora que celebrizaria os próprios mamelucos. Outros lem
bram que o termo era de uso corrente no Portugal medieval, usado 
para designar os mestic;os portugueses e mouros, e posteriormente 
adaptado para os mestic;os de brancos e índias no Brasil. A opiniao 
predominante é, contudo, a de que a palavra mameluco f oi atribuí
da aqueles mestic;os pela sua ferocidade na ca~a aos escravos. 1 

A última ver sao parece ser, com ef eito, a mais consistente, o 
que nao exclui a hipótese de a palavra ter sido usada no medievo 
portugues para designar os filhos de cristaos e mouros. Mameluco 
é palavra de origem árabe, mamluk, que significa "escravo, pajero, 
criado" - segundo Aurélio Buarque de Holanda - , mas é o argu
to Antonio de Moraes Silva quem f ornece a cha ve para esclarecer 
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de vez a questao, ao dizer que mamelucos "eram turcos criados nas 
" artes da guerra" .2 A palavra vulgarizou-se em Portugal possivel

mente na Idade Média, derivando do termo árabe denotativo da f ac
~ao de escravos turcos que, engrossando as fileiras do exército mu
~ulmano no Egito, acabaria por fundar urna dinastia afamada por 
sua tirania na regiao. 3 Nossos mamelucos coloniais (para nao f alar 
dos mesticos reinóis) herdaram, pois, no próprio nome, a fama de 
violencia dos guerreiros turco-egípcios. 

Etimologias e histórias turcas a parte, sao os mamelucos da co
lonia que pretendo examinar, pois seu papel f oi realmente essencial 
na história da colonizacao portuguesa no Brasil. Foram eles, de fa
to, que alargaram as fronteiras lusas para além da linha de Tordesi
lhas, engrossao.do as bandeiras a cata de ouro, pedras preciosas e 
escravos índios, no que sempre despertaram a ira dos jesuítas - tal
vez os autores do nome que se lhes veio a dar. Foram eles, majorita
riamente, que marcharam nas "conquistas" portuguesas do "gen
tío indomito'', como se dizia a época, interiorizando a colonizacao. 
Neutralizaram, com isso, a tendencia lusitana ao povoamento lito
raneo, a colonizacao no estilo "feitorial" - muito distinta, aliás, 
da que fizeram desde cedo os espanhóis, e de moto pr6prio, ao se 
lancarem ao coracao da América. Os mamelucos romperam, na prá
tica, o apego dos portugueses a costa, nostálgicos do reino que vi
viam - como disse frei Vicente - , arranhando a praia como ca
rangue1os. 

Mas certamente nao é minha intencao f azer, aqui, a apología 
dos mamelucos. Tampouco pretendo recuperar-lhes a história, so
bretudo depois do que escreveu nosso historiador maior - Sérgio 
Buarque de Holanda -, em seu Caminhos e fronteiras, texto de 
1957. 4 Encontra-se ali o essencial de urna etno-história dos mame
lucos, bandeirantes e sertanistas que se moviam com rara destreza 
diante dos perigos da mata. Enfrentavam nao só moléstias, mas "a 
fome, a sede, o gentío brabo, os animais peconhentos e agressivos", 
e todo um cortejo de ameacas que somente eles, com sua bagagem 
cultural híbrida, eram capazes de desafiar. 

Criados por suas maes índias, quer no seio da cultura nativa, 
quer nos núcleos de colonizacao, os mamelucos herdaram dos nati
vos o savoir f aire necessário as lides do chamado serta o. Herdaram 
o conhecimento da geografia, o modo prático de abrir trilhas na flo
resta, de contornar o perigo das f eras e cobras, de utilizar ervas te-
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rapeuticas coma desenvoltura de curandeiros (pequenos pajés). ·Her
daram o saber e as técnicas guerreiras, em especial o manuseio do 
arco e flecha, arma por vezes mais eficiente que a espingarda ou o 
arcabuz europeu. Herdaram, enfim, o conhecimento da língua a que 
os jesuítas chamavam a "mais geral falada na costa do Brasil", o 
que fazia deles os intérpretes por excelencia do colonizador portugues. 

Mameluco intérprete, mameluco tradutor, assim f oi Domingos 
Fernandes Nobre, de alcunha Tomacaúna, o chef e da expedicao que 
o fidalgo Fernao Cabral mandou ao sertao para atrair a santidade. 
Tratava-se, na realidade, de sertanista dos mais experimentados da 
Bahía quinhentista, saudado por Pedro Calmon como "talvez o 
maior conhecedor dos desertos do Nordeste". 5 Apesar de confun
dir sertoes com desertos, Calmon acertou no fato, pois Tomacaúna 
já tinha quase quarenta anos quando Fernao Cabral o enviou em 
busca da santidade na mata, dos quais no mínimo 23 haviam sido 
dedicados a conquistas e razias nos sertoes da América portuguesa. 

Nascera em Pernambuco, em torno de 1546, filho de um pe
dreiro portugues, Miguel Fernandes, e da índia Joana. Fora criado 
por sua mae entre os colonos e, como tal, batizado e instruido na 
doutrina crista. Tinha já dezoito anos quando resolveu abandonar 
o litoral e aventurar-se no sertao, onde viveria entre os índios até 
os 35 anos de idade. Desnecessário dizer que Domingos se "indiani
zou" completamente, pois, a exemplo do comum dos mamelucos, 
trazia do berco o atributo de falar a "língua geral". Sua mudanca 
comecou, aliás, pelo nome: se dos portugueses recebera o nome cris
tao de Domingos - homenagem ao santo -, entre os índios seria 
conhecido por Tomacaúna - nome que se incorporaria definitiva
mente ao primeiro por alcunha. 6 

Indígena por parte de mae, pelo no me e por f alar tupi, Domin
gos Tomacaúna o seria no corpo, todo ele tatuado, sinal de que o 
mameluco se transformara em grande guerreiro nativo. Guerreiro 
que fizera muitos prisioneiros e, conseqüentemente, os executara com 
taca pe - cerimonia que preludia va a antropofagia ritual dos tupi. 
É Léry, entre inúmeros outros cronistas, que explicita a relacao en
tre as tatuagens e a bravura: 

Os executores desses sacrificios humanos reputam o seu ato grandemente 
honroso; depois de praticada a f a~anha retiram-se em suas chocas e 
fazem no peito, nos bracos, nas coxas e na barriga das pernas sangren-

' ' 
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tas incisoes [ ... ]. O número de incisoes indica o número de vítimas sa
crificadas e lhes aumenta a considera~ao dos companheiros.7 

Eram incisoes realmente sangrentas, feitas com dente de cutia pon
tiagudo; riscos cruzados na pele, e nao lineares, "de maneira que 
ficam uns lavores muito primos" - escreveu Cardim - "e alguns 
gemem e gritam comas dores" . 8 Em tais incisoes, verdadeiras feri
das, aplicavam urna tintura feita a base de jenipapo, de que resulta
vam tatuagens indeléveis de cor enegrecida. 

Os rituais de incisao possuíam, com efeito, urna importancia cru
cial para os tupi. Além de funcionar como urna espécie de condeco
rac;ao do guerreiro que aprisionava e matava o inimigo, a incisao 
exprimía, segundo Florestan, "um ato expiatório": se o guerreiro 
nao a fizesse, derramando o próprio sangue, tinha por certo que tam
bém ele morreria; o flagelo significava também o sentimento de pe
sar pela morte dos parentes devorados pelo inimigo; era, enfim, um 
protesto de vinganc;a contra as ameac;as que a vítima do sacrificio 
lanc;ava ritualmente contra o próprio matador, antes do golpe fa
tal. 9 Era nesse contexto do sacrificio e das incisoes que o guerreiro 
ganhava novo nome e títulos de valentia, a exemplo de "abaeté" ou 
"morubixaba" - signo de bravura e coragem. 

Nosso Tomacaúna, "homem grande de corpo", era riscado nas 
coxas, nádegas e brac;os. Possuía inúmeras incisoes tatuadas, a com
provar que prendera, matara e cornera muitos inimigos nos quase 
vinte anos de convivencia entre os tupi. Guerreara, praticara a an
tropofagia e participara ativamente das "cerimonias gentílicas", bai
lando, cantando, tangendo maracás, adornando-se com penas, be
bendo cauim, tingindo de urucum e outras tintas o seu corpo nu. 
E, como valente guerreiro, fazia jus a várias mulheres, costume que 
Tomacaúna nao hesitou em seguir em sua longa existencia como ín
dio, chegando mesmo a esposar sete índias. 

Mas Tomacaúna nao era só índio nem vivera somente o seu lado 
tupi nos dezoito anos de "gentilidades" confessadas ao visitador. 
Desde jovem, deixou-se levar pelo seu lado meio colono, e algumas 
vezes andou prestando servic;os aos portugueses. Tinha apenas 24 ou 
25 anos quando se aventurou nos sertoes de Porto Seguro a cata de 
ouro. Tinha quase trinta anos quando seguramente integrou, pela 
primeira vez, urna expedic;ao de "descimento de gentios" no sertao 
de Arabó (Bahia), a mando dos portugueses. E nao faltam indícios, 
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por fim, de que teria andado nos aldeamentos jesuíticos, pois fora 
padrinho de batismo de duas índias, por sinal irmas. Se ja como f or, 
ao iniciar sua carreira de sertanista, Tomacaúna ainda costumava 
viver entre os nativos, possuindo mulheres e filhos em várias aldeias. 

Foi somente aos 35 ou 36 anos que Tomacaúna se bandeou de 
vez para o lado dos colonizadores, sem prejuízo, na verdade, de suas 
relac;oes com os índios. Pelo contrário, passou a usá-las a servic;o 
dos portugueses, como aliás fazia boa parte dos mamelucos. Talvez 
date dessa época, perto de 1580, o seu casamento "a moda crista" 
com Isabel Beliaga, mulher branca - fato indicativo do crescente 
prestígio de Tomacaúna na Bahia, pois eram raras as mulheres bran
cas na Colonia. Assumiu, entao, o seu lado de Domingos Fernandes, 
apresando índios e participando de várias expedi.c;oes de massacres 
ou resgates ordenados pelo governo geral. Numa dessas ocasioes, es
tando ele no sertao de Ilhéus junto como senhor de engenho Joao 
de Remirao (para quem trabalhava na época), e vendo que os índios 
do lugar lhes criavam problemas, fingiu-se de pajé "com invenc;oes 
e fingimentos para que eles assim o cuidassem" e nao os matassem. 
Tomacaúna dominava, pois, a linguagem dos caraíbas, e a utiliza
va, se necessário, a servic;o dos portugueses. 

Mas Domingos Tomacaúna passou também a freqüentar a lgreja 
católica, quando nao estava no sertao. Nao era cont~do um "bom ca
tólico'', conforme ele próprio admitiu, já que por vez es comia carne 
em dias defesos e só confessava na quaresma por obrigac;ao. Além 
do mais, desde os vinte e poucos anos pecara gravemente contra o 
sexto mandamento, "dormindo carnalmente" comas duas afilha
das de batismo, o que fizera, segundo disse, por desconhecer que nisso 
havia pecado. Afinal- convém nao esquecer-, a cultura tupinam
bá nao conhecia a instituic;ao do compadrio .. . 

Alonguei-me um pouco nesse esboc;o biográfico de Domingos 
Tomacaúna nao apenas por ser ele urna personagem central da san
tidade, senao porque sua vida exemplifica a ambivalencia cultural dos 
mamelucos. Herdeiros de Ramalhos e Caramurus - e um dos sol
dados de Tomacaúna descendía mesmo de Diogo Álvares -, os ma
melucos eram homens culturalmente ambíguos: meio índios, meio 
brancos. Um pouco tupi, outro tanto cristaos, quer em busca de sua 
identidade ameríndia, quer em defesa do colonialismo que os havia 
gerado. Usavam dos saberes indígenas para servir os portugueses, mas 
nao hesitavam em fazer o contrário. Tudo dependía das circunstan-

145 



cias, do lugar por onde passavam, do chefe a que obedeciam. A 
plasticidade e a aparente incoerencia de suas atitudes acabava por 
espelhar, no fundo, a própria fluidez da situacao colonial, fronteira 
incerta entre as culturas européia e ameríndia. 10 

A semelhanca de Tomacaúna, diversos mamelucos expressam 
em sua biografía, no seu bilingüismo e no seu próprio corpo a ambi
valencia cultural que os marcava desde a origem. Examinei, com 
efeito, dezenas de casos relativos a mamelucos praticantes de "gen
tilidades", muitos dos quais envolvidos coma própria Santidade de 
Jaguaripe. Homens que, nascidos de mae índia, haviam passado lon
gos anos no sertao entre os nativos, e continuavam a faze-lo a servi
co do colonialismo. 

Vivendo entre os índios, andavam nus, riscados, pintados, a be
ber cauim, a tanger maracás e a saudar lacrimosamente os visitan
tes; bailavam, cantavam, esposavam mulheres índias, das quais ti
nham filhos; adquiriam nomes índios, e ao lado deles guerreavam, 
fosse contra tribos inimigas, fosse contra os colonizadores; matavam, 
portanto, usando do arco e flecha em que eram destros; aprisionavam 
e atavam com mucurana os condenados; participavam ativamente, 
nao tenho dúvida, dos ritos antropof ágicos, comen do a carne do mo
quém a moda tupi. A profusao de riscos e incisoes que traziam no 
próprio corpo é, nesse sentido, reveladora de quao integrados a cul
tura nativa chegavam a estar os mamelucos. 

O mameluco Marc;al Aragao, conhecido entre os índios como 
Tomacaúna Merim, vivia despido na aldeia onde tinha parentes, com 
"pestanas depenadas", riscado de jenipapo, chegando mesmo a lu
tar contra urna expedic;ao portuguesa de resgate comandada por Cris
tóvao da Rocha. Lázaro da Cunha também andava nu entre os seus, 
tingido de jenipapo, "cabelo capado e pestanas arrancadas", delei
tando-se com "duas ou tres mulheres"; guerreou diversas vezes ao 
lado dos índios "contra os brancos,,, chegando certa vez a cativar 
dois deles ... 11 A lista seria, de fato, infindável: Bastiao Madeira, 
Baltazar de Leao (o Jabotim), Francisco Pires, Francisco Capara, 
André Dias, Gaspar Goncalves, Goncalo Álvares, Lázaro Aranha, 
Manoel Branco (filho de frances), Domingos Dias (o Jocorutu, co
ruja) ... 

Mas os mesmos mamelucos que viviam nus, a esposar índias e 
a comer brancos, possuíam também apreciável currículo de serta
nistas. Participavam de várias expedic;oes de resgate de índios - co-
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mo contaram ao espantado visitador-, e ora cativavam os nativos 
a forca, invadindo as aldeias, ora comerciavam comos "principais,, 
do lugar, adquirindo prisioneiros de guerra ou mulheres. Nessas oca
sioes, f orneciam aos chef es, em troca dos cativos, nada menos que 
cavalos, éguas, pólvora, espingardas, arcabuzes, espadas, facas, pis
toletes, bandeiras, tambores ... O movimento de aculturacao - pro
cesso complexo e de mao dupla - acabava, no limite, por armar 
os índios contra a colonizacao escravocrata. 

Meio índios, meio brancos, é certo que os mamelucos nao eram 
rigorosamente observantes de vários preceitos católicos, no que tal
vez nao se af astassem muito - para desespero dos jesuítas - do 
padrao de religiosidade da maioria dos colonos quinhentistas. Exem
plo ilustrativo encontra-se num tal de Lázaro Aranha, mameluco que 
contava 45 anos em 1592, natural de Porto Seguro, filho de um por
tugues com sua "servente" índia. Era pequeno lavrador e casado com 
urna mameluca. Lázaro era useiro em chamar pelo diabo - o diabo 
cristao, convém frisar -, do que f oi acusado por vários companhei
ros. Quando estava perdendo no jogo, gritava: "Diabos, ajuntai
vos todos e vinde aqui dar-me urna carta" ou "Diabos, vinde aqui 
todos, acabai já, levai-me! ". Externa va também opinioes sobremo
do heterodoxas, no estilo do hoje célebre Mennochio, ao dizer "que 
neste mundo havia urna coisa imortal, que era o carvao metido de
baixo da terra", e ao proclamar que "Mafoma (Maomé) era um dos 
deuses do mundo''. E para completar sua biografia incontinente, 
Lázaro era infamado de pecar no nefando (sodomia) com outro 
mameluco, de nome Gabriel, o qual "era agente", e Lázaro "pa
ciente'' ... 12 

As irreverencias e blasfemias de Lázaro Aranha, mameluco que 
também andava pelos sertoes, em nada se diferenciavam das que fa
ziam os portugueses, para nao falar das sodomias, que essas tam
bém os índios praticavam chamando de "tibiras" os "homens que 
se f aziam de mulher''. Blasfemos como Lázaro Aranha ha vi a mui
tos, entre os portugueses, a chamarem pelos diabos, a escarnecerem 
das procissoes, como se pode ver no clássico O Diabo e a Terra de 
Santa Cruz. 13 E quanto aos sodomitas, contumazes ou eventuais, ar
rolei mais de urna centena de casos, extraídos da mesma Visitacao 
quinhentista, expondo-os em detalhe no Trópico dos pecados. 14 

E, assim como havia mamelucos que transgrediam o catolicis
mo a moda crista - e nao gentílica-, nao faltaram brancos agin-

147 



do como mamelucos, reproduzindo com exatidao os f eitos de Ra
malho e Caramuru. Limito-me a dar um só exemplo, entre alguns 
que encontrei na documenta9ao, a saber: o de Gaspar Nunes Barre
to. Baiano, filho de um ferreiro portugues com mulher branca -
sendo que o pai ascendera a categoria de senhor de engenho e ele 
mesmo tinha urna "casa de meles" -, Gaspar era também riscado 
na perna com incisao pintada de jenipapo. Riscara-se aos dezesseis 
anos - e Gaspar tinha já quarenta, em 1592 -, dizendo ao visita
dor que o fizera "sem ten9ao gentílica, simplesmente como mo90 
ignorante ... ". is Sabe-se, no entanto, em que circunstancias e rituais 
os guerreiros tupis faziam seus riscados no corpo ... 

Gaspar Nunes Barreto, homem branco, portugues, fizera na ju
ventude o que outros portugueses com certeza f aziam entre os ín
dios, isto é, a prática do canibalismo. É o que assevera Nóbrega, 
criticando os moradores de Sao Vicente: "[ ... ] sempre dao carne hu
mana a comer nao somente a outros indios, mas a seus próprios es
cravos. Louvam e aprovam ao gentio o comerem-se uns aos outros, 
e já se achou crista.o a mastigar carne humana, para darem com isso 
bom exemplo ao gentio". 16 Do mesmo modo que alguns portugue
ses, também os franceses as vezes praticavam a antropofagia, como 
disse Léry. Deplorando, "com pesar", os costumes dos intérpretes 
normandos ("há vários anos residentes no país"), informou que os 
mesmos nao só viviam com várias mulheres índias como se vanglo
riavam de "haver morto e comido prisioneiros ... ". 17 

Portugueses e franceses no Brasil, assim como espanhóis ou in
gleses noutras partes da América, quaisquer europeus estavam su
jeitos a essa acultura9ao as avessas, "indianizando-se" ao invés de 
impor a sua cultura aos nativos. Contrariavam, portanto, a tendencia 
ocidentalizante do colonialismo, ref or9ando a sua voca9ao sincréti
ca. Mas, na verdade, sobretudo nos primeiros tempos de presen9a 
européia na América, eram todos muito dependentes dos indios, e 
da cultura nativa, para andar pelos matos, descobrir os caminhos, 
evitar as cobras, sobreviver, enfim, quando se aventuravam pela flo
resta ou quando, abandonados pela sorte, na uf ragavam e se perdiam 
na mata. 

A "indianiza~o" era - como muitas vezes ocorreu - urna pos
sibilidade real para os europeus desembarcados na América - re
sultando, nesses casos, no que Guilhermo Giucci chamou com gra9a 
de "colonizacao acidental" 18 - a qual nao raro preludiava a colo-
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niza9ao efetiva, como bem exemplificam, entre nós, os Ramalhos 
e Caramurus. O que ocorria - ou podia ocorrer - comos euro
peus na América, lembra-me o caso dos "renegados" estudados por 
Benassar: os ibéricos que, aprisionados pelo corso mu9ulmano, 
"islamizavam-se" completamente, adotando a poligamia e seguin
do o Alcora.o, até caírem de novo, como nossos mamelucos, na teia 
do Santo Oficio. 19 Eis um resultado imprevisto da expansao ultra
marina ibérica: antigos ou novos "infiéis" devoravam culturalmen
te os crista.os, e imprimiam sua marca nos aventureiros, quer 
transformando-os em "cristaos de Alá", quer tatuando seus corpos 
com tinta de jenipapo. 

Mas em matéria de ambivalencias culturais, nada parece supe
rar os audaciosos mamelucos, que já eram ambíguos por origem e 
voca9ao. Ora lutavam junto ao indio contra os seus inimigos, ora 
ajudavam os portugueses em seus resgates e massacres. E, quando a 
servii;o dos portugueses, esposavam o "sentido mercantil da coloni
zacao", em detrimento do "sentido missionário'', enfrentando sem 
a menor cerimonia os padres da Companhia de Jesus. 

Desacato aos jesuitas é o que se pode ver na denúncia do ina
ciano Joao Vicente, ingles de na9ao, contra Tomacaúna, Lázaro da 
Cunha, Francisco Pires e outros mamelucos, referindo-se a fato ocor
rido no remoto ano de 1577. Queixou-se o padre de que, quando iam 
os jesuítas trazendo índios para os aldeamentos, interpunham-se os 
"mamelucos e linguas", tentando dissuadi-los de seguir para as mis
soes. Pregavam os mamelucos, com rara habilidade, que se os in
dios seguissem para os aldeamentos, deixariam de ter várias mulhe
res, nao poderiam mais sorver seus fumos, nem bailar, nem "ter os 
costumes de seus antepassados", "nem tomar nome nas matan9as". 
Acenavam, em contrapartida, com a promessa de que se os indios 
f ossem com eles, mamelucos, poderiam vi ver a vontade os seus cos
tumes, que nisso nao seriam tolhidos. 20 

Padre Joao Vicente nao exagerava na sua queixa, reclamacao 
parecida, aliás, com a que outros padres f aziam contra os próprios 
portugueses - Fernao Cabral, Gabriel Soares -, useiros em ata
lhar a catequese desmoralizando os jesuitas e acenando aos índios 
com falsas promessas de liberdade. Conf essando suas heresias ao vi
sitador, o mameluco Francisco Pires admitiu que pregava mesmo aos 
indios para que nao seguissem os padres, alegando que na missao 
seriam postos em "troncos para a9oitar", proibidos de bailar, im-
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pedidos de seguir "os costumes de seus antepassados'' e de "dormir 
com suas sobrinhas'' (o matrimonio avuncular). Francisco Pires di
zia aos índios, enfim, que os jesuítas haveriam de "faze-los cristaos", 
opondo com grande lucidez a catequese as tradicoes tupis. 21 Quei
xa identica contra os mamelucos f aria o próprio Anchieta, na sua 
Anua de 1584, dizendo que alguns mamelucos ousaram dizer aos ín
dios que os padres haveriam de torná-los escravos. 22 Verdadeira 
propaganda antijesuítica, eis o que f aziam os mamelucos no serta o, 
desmoralizando o catolicismo por meio de urna catequese as avessas. 

Sérgio Buarque nos conta, a propósito, um episódio surpreen
dente acorrido em Pernambuco, no final do século xvn, fato em
blemático do desencontro entre Igreja e sertanistas no período colo
nial. Refere-se o historiador ao encontro de Domingos Jorge Velho, 
o célebre bandeirante que destruiu Palmares, como bispo de Olin
da, que dele exigiu intérprete. "Nem falar sabe", afirmou o bispo 
do bandeirante, acrescentando que pouca dif erenc;a havia entre Do
mingos e o "o mais bárbaro tapuia" ... 23 Se Domingos Jorge Velho 
mal f ala va o portugues ou se, por outra, era o bispo que nao enten
dia a língua dos paulistas, eis algo que nao posso esclarecer. O cer
to, porém, é que Igreja e mamelucos falavam linguagens diferentes, 
promovendo um embate de "catequeses" que os índios, atordoados, 
esforcavam-se por compreender e filtrar. 

A ambivalencia dos mamelucos e sua anticatequese; a indiani
zac;ao de europeus - irma gemea daquela ambivalencia-, eis as
suntos que nao poderiam passar sem comentários no estudo da san
tidade ameríndia. No mínimo porque foram mamelucos - e creio 
que só eles poderiam f aze-lo - os homens que atraíram a seita para 
os domínios de Fernao Cabral. E, no máximo, porque a história dos 
mamelucos ilustra tópicos essenciais para a compreensao da santi
dade: o hibridismo cultural; as traduc;oes do catolicismo para o tupi 
e vice-versa; os múltiplos sentidos da colonizac;ao; a extraordinária 
complexidade da aculturac;ao no Brasil quinhentista - aculturac;ao 
errática e multiforme. 

Viu-se que foi nos aldeamentos da Companhia de Jesus quepa
dres e índios construíram a base da idolatria amerindia. Construíram
na por meio das traduc;oes do catolicismo para o tupi e vice-versa; 
por meio das circularidades entre os símbolos culturais cristaos e os 
indígenas. Viu-se também que nossos mamelucos nao ficaram alheios 
a essa disputa pela santidade que jesuítas e índios travaram no sécu-
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lo XVI. Ao contrário, nela interferiram com determinac;ao, e o fize
ram no sertao, seu território privilegiado. Fizeram-no no dia-a-dia de 
seus resgates - e nao só porque um grupo deles f ora enviado a Pal
meiras Compridas para atrair a santidade - , ao condenar o trabalho 
dos padres e ao se apresentar como zeladores das tradic;oes ameríndias. 

Se os jesuítas passavam ao índio, em língua geral, que o bom 
gentío era o "gentio cristao", os mamelucos diziam o contrário, na 
mesma língua que conheciam muito bem. Mas, na verdade, os ma
melucos entraram na luta pela "santidade" construindo urna ver
sao que era o avesso da jesuítica, verdadeira anticatequese. Nem por 
isso zelaram pelas tradic;oes e pela liberdade indígenas que diziam 
defender - embora fossem eles um pouco índios -, senao para pre
servar os interesses do colonialismo escravocrata. 

Fernao Cabral parece ter intuido com argúcia os embates cul
turais que o rodeavam. Intuiu as circularidades e sínteses culturais 
que entao se operavam, e nao por acaso, ultrapassando todos os li
mites, propos ao papa indígena, via Tomacaúna, "juntar a Igreja 
dos índios coma dos cristaos''. Nao quero dizer que Fernao Cabra! 
tenha sido o autor intelectual do catolicismo tupinambá - processo 
de transculturac;ao complexo que escapava a vontades individuais. 
Mas foi, sem dúvida, seu mentor político, ao "oficializar" nada me
nos do que urna igreja católico-índia em terra crista e escravocrata. 
Sem a intuic;ao cultural deste homem, temperada pela ambic;ao de 
riqueza e poder, nao haveria sequer documentos para estudar mais 
de perto a santidade ameríndia ... 

A verdadeira guerra - simbólica e cruenta - travada no Bra
sil quinhentista pelo monopólio da santidade seria, de qualquer f or
ma, urna batalha de mil faces. 

ADESÓES: CIRCULARIDADES E HIBRIDISMOS 

Atraída pelos sertanistas mamelucos para a fazenda de Jagua
ripe, a santidade logo deixou de ser um culto exclusivo dos indios 
chefiados pela Mae de Deus, Tupansy. E digo isso nao só porque 
copioso número de índios f oragidos da escravidao ou dos jesuítas 
passaram a freqüentar a igreja de Jaguaripe, senao porque o culto 
atrairia a atenc;ao, inclusive a devoc;ao, de outros segmentos étnico
sociais da Bahia. 
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O melhor retrato da crescente popularidade da santidade no Re
concavo Baiano encontra-se na denúncia histérica, porém confiável, 
de Alvaro Rodrigues, senhor de engenho rival de Fernao Cabral: 
"[ ... ] em muitas partes desta Bahia e seu Recóncavo, brasis cristaos 
e muitos mamalucos filhos de brasis e de brancos, e muitas pessoas 
brancas, sendo todos crista.os, creram na dita abusáo e deixaram a 
f é de Cristo Nos so Senhor, e o mesmo comecavam já a f azer os ne
gros cristaos de Guiné que havia nesta Babia ... ,, .24 

Quanto aos "brasis crista.os" a que se refere Alvaro Rodrigues, 
pouco teria a acrescentar aoque expus nos capítulos anteriores. A 
maioria das confissoes e denúncias, a exemplo da mencionada, cita
os genericamente como "negros da terra", "escravos do gentio", 
"forros brasis" etc., sem nomeá-los. A memória da populacao da 
Bahía guardava, no entanto, a conviccao de que toda a escravaria 
índia de Fernao Cabral havia aderido a santidade, com o seu con
sentimento, e alguns raros depoentes chegaram mesmo a identificar 
uns poucos: Cao Grande (o Jesu Pocu), Felipa, Mangue, Gabriel. .. 
Alguns depoentes foram mais detalhados, ao informar sobre os es
cravos brasis refugiados em Jaguaripe, citando-os pelo nome ou iden
tificando os senhores dos quais tinham fugido: vários brasis de Gas
par Francisco, senhor de Taparica: o índio Alexandre, de Antonio 
Pires; dez ou doze índios de Catarina Alvares: dois ou tres de Gon
calo Veloso: Simáo e Paulo, gentios de Ambrósio Peixoto.25 

Neste mar de informacoes genéricas sobre os brasis que aderi
ram a santidade, dois índios me chamaram a atencao, merecendo 
urna referencia especial: o primeiro é Silvestre, escravo do capitáo 
de Porto Seguro, Gaspar Curado, índio de quarenta anos - e cris
tao desde os 23 - , que pregava contra a escravidao e previa que a 
santidade f aria dos índios senhores dos brancos, raza o pela qual f oi 
acoitado e posto em grilhoes pelo seu dono; o segundo é Manoel, 
escravo de um lavrador de Matoim, que induziu um mameluco a ade
rir a seita, dizendo-lhe "pela língua gentia que era verdadeira aque
la santidade''. 26 

Mais genéricas sao ainda, além de menos freqüentes, as infor
macoes sobre a adesao de africanos a seita. Entre as excecoes que 
confirmam a regra, menciono a denúncia de Maria Carvalha, ma
meluca que servia na casa de Femáo Cabral, que acusou Petroni
lha, negra da Guiné. Acusou-a de esbofetear a imagem de Nossa Se
nhora e de insultá-la, dizendo que "aquela senhora nao prestava, 
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(por)que era de tábua"; que melhor era a dos gentíos, de pedra, 
ref erindo-se ao ídolo cultuado na santidade. 27 As inf ormacoes so
bre os negros da Guiné, embora escassas, sugerem urna crescente ade
sao de africanos a santidade ameríndia - o que, além de justificar 
o temor dos senhores da capitania, ilustra o grau de complexidade 
que o processo de aculturacao atingiu naquele culto. 28 

As melhores e mais numerosas inf ormacoes sobre as adesoes a 
santidade dizem respeito aos mamelucos e aos brancos - território 
riquíssimo para urna investigacao de tipo histórico-antropológico. 
Mas é preciso cautela, já que muitos supostos adeptos nada mais eram 
do que inimigos daqueles que os delatavam, sem falar no medo que 
todos sentiam perante o visitador. De qualquer modo, a documen
tacao contém informacoes razoavelmente confiáveis para embasar 
algumas consideracoes. 

Nao resta dúvida, em primeiro lugar, de que muitos brancos, 
portugueses ou luso-brasileiros passaram a crer na santidade e a 
reverenciá-la, havendo alguns que o confessaram ao visitador sem 
qualquer hesitacao, embora se dissessem arrependidos, e sem sofrer 
maiores pressoes do Santo Oficio. Outros foram acusados de fre
qüentar a igreja, o que é perfeitamente verossímil, mas carente de 
provas. 

Entre os casos mais salientes encontra-se o de Luísa Barbosa, 
que admitiu ter acreditado na santidade dos índios, nao na de Ja
guaripe, mas em outra que irrompera na Bahía na década de 1560, 
tempo em que ela só tinha doze anos. Luísa, mulher branca, contou 
que conversara, entao, com "negros, crista.os e gentíos", os quais 
o "provocaram" a crer que "aquela santidade era santa e boa, e que 
a leidos cristaos nao prestava" etc. - o que ela, sendo ''moca de 
pouca experiencia", tomou por verdade durante alguns meses. 29 

Vários homens, por outro lado, se nao aderiram plenamente a 
Santidade de Jaguaripe, pelo menos freqüentarani a igreja em algu
mas ocasi0es, sendo "fama pública" na Bahía que muita "gente bran
ca" andou pela fazenda de Fernao Cabra! nos meses em que a seita 
f oi ali abrigada. Alguns eram mesmo infamados de se terem conver
tido a santidade ou de participar ativamente de suas cerimonias, a 
exemplo de um tal Duarte Menezes - conhecido como judeu -, 
de Baltazar de Siqueira, criado de Femao Cabra! que espevitava as 
candeias do templo; de Francisco d' Abreu, acusado de praticar os 
ritos da seita; de Simao da Silva, ninguém menos do que o sobrinho 
do governador Teles Barreto. 30 
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" 
Outros parecem ter visitado a igreja pelo menos urna vez -

dizendo-se curiosos -, a exemplo do mercador cristao-novo Anto
nio Lopes Ilhoa e do senhor de engenho da ilha da Maré, o portu
gues Pero Novais. Enfim, muitos dos que acusaram Fernao Cabral 
de participar dos ritos da santidade disseram ao visitador do Santo 
Oficio que delatavam Fernao Cabral por te-lo visto praticando os 
ritos. Foi o caso de Joao Brás, carpinteiro, que disse ter visto Fer
nao Cabral tirar o chapéu para reverenciar o ídolo, e alguns outros. 
Se tais homens de fato viram Fernao Cabral praticar os ritos da sei
ta na igreja, como aliás asseguraram ao visitador, cabe-me tao
somente perguntar: o que estavam fazendo lá? 

Mas em matéria de envolvimento com a santidade, ninguém f oi 
mais citado do que o próprio Fernao Cabral e sua família. Fernao 
Cabral f oi acusado de praticamente tu do nessa matéria, desde pro
teger a seita e patrociná-la até praticar as dancas indígenas em torno 
do ídolo. Trata-se, nesse caso, de assunto mais complicado, pois já 
se viu o quanto as atitudes do senhor de Jaguaripe desagradaram 
a populacao da Bahía, sobretudo os senhores de escravos, de modo 
que muitos carregaram nas suas acusacoes contra Fernao sem saber 
ao certo que ritos ele havia realmente praticado. Estou convencido, 
porém, como já disse anteriormente, que Fernao Cabral jamais acre
ditou na santidade, embora tenha aderido a seita e até praticado al
guns de seus ritos. 

Quanto as filhas de Fernao Cabral, igualmente acusadas de fre
qüentar a igreja, pouco tenho a dizer' tratando-se de acusacao ge
nérica que nem sequer identifica quais filhas ou filhos de Fernao 
costumavam ir ao templo.31 Mas creio ser possível, considerando o 
envolvimento do pai, que alguns filhos de Fernao Cabral tenham 
assistido as cerimonias da santidade. 

Afirmei acima as minhas reservas, para dizer o mínimo, quan
to a sincera adesao de Fernao Cabral a santidade. Mas nao diría o 
mesmo da ''devocao'' de d. Margarida da Costa, esposa de Fernao, 
mulher que se dedicou a seita mais do que se poderia imaginar. Nao 
me refiro apenas ao tratamento cordial que dispensava ao "alto cle
ro" da seita, recebendo a Mae de Deus na casa-grande, aceitando 
fitinhas de presente, consentindo que os índios pintassem a sua casa 
como eles queriam etc. Demonstracoes de apreco e cordialidade 
também o ardiloso Fernao Cabral se f artara de dar aos sectários de 
Jaguaripe. Refiro-me a sua própria confissao de que, ao saber da 
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existencia da seita no sertao, tivera realmente vontade de conhecer 
o papa e a santidade, para ver "o que aquilo era". Refiro-me a sua 
conviccao de que "nao podía ser [coisa] do demonio, senao alguma 
coisa santa de Deus, pois [os índios] traziam cruzes, de que o demo
nio foge, [e] nomeavam Santa Maria ... ".32 

É certo que, com medo da lnquisicao, d. Margarida admitiu ter 
se desiludido e caído em si - sobretudo após a destruicao da igreja 
por ordem do govemador -, dizendo que tomara o ídolo na mao, 
esbofeteara-o, e nele cuspira com raiva. Quer-me parecer, no entan
to, que a "decepcao" de d. Margarida da Costa coma santidade 
f oi sobremodo estimulada pelo desenrolar dos acontecimentos, em 
especial pela expedicao de Bernaldim Ribeiro da Gram. Até aquela 
altura, pelo contrário, a esposa de Fernao Cabral parecía muito 
enternecida com a índia Mae de Deus e seus batismos ... Afinal, 
d. Margarida era, como a maioria das mulheres daquele tempo, mui
tíssimo apegada a magias, mantendo assíduas conversacoes coma 
mulata Beatriz Correa, infamada de "bruxa", mulher que lhe havia 
dado um "hucho de peixe recheado de feiticarias" para amansar Fer
nao Cabral. .. 33 

Mas é no campo dos mamelucos que se encontra, ao meu ver, 
o universo mais impressionante de adeptos da santidade. Nao me 
refiro apenas a opiniao genérica de vários depoentes, segundo os quais 
"muitos mamelucos, assim como gente branca" haviam aderido a 
santidade. E nao me refiro tanto a adesao de certos mamelucos, que 
nada tinham de sertanistas, a exemplo do citado Vicente Moura, fer
voroso sectário que gritava ser "o fumo o deus que vinha do paraí
so'', ou de Luíza Barbosa, filha de um escrivao que durante alguns 
dias acreditou que "Nossa Senhora e Nosso Senhor" tinham volta
do ao mundo na santidade dos índios. Refiro-me especialmente aque
les que examinei no item anterior, homens que transitavam com de
senvoltura entre o mundo indígena do sertao e o mundo colonial do 
litoral. Aos homens que ora viviam como índios, ora como gendar
mes do colonialismo. 

Tomacaúna e seus homens - e neles incluo os brancos que, ris
cados a moda gentílica, eram mamelucos de espírito - praticaram 
a exaustao as cerimonias da santidade ao encontrar o papa Antonio 
em Palmeiras Compridas: Pantaleao Ribeiro, Pero Álvares, Agosti
nho de Medeiros, Domingos Camacho, Diogo da Fonseca, Cristó
vao de Bulh0es, Goncalo Femandes, Simao Dias, Rodrigo Martins ... 

155 



A lista seria de fato infindável. Praticamente todos, sem excecao, 
p admitiram ter reverenciado o papa, ajoelhando-se, beijando seus pés, 

idolatrando, em suma, o caraiba tupi. Admitiram ainda que, durante 
meses, praticaram os ritos da santidade, bailando, cantando, "be
bendo o fumo santo" e tudo o mais que entre os índios se fazia. 

É certo que vários desses mamelucos que, por azar, foram ar
güidos pelo visitador alegaram que só haviam praticado aquelas ce
rimonias para "enganar o gentío" ou obedecendo as ordens de To
macaúna, que deles exigira total reverencia ao culto ameríndio. O 
próprio Tomacaúna insistiu demasiado na versa.o de que tudo fora 
feito para "iludir os índios", cuidando de acrescentar que também 
ele seguira para o serta.o obedecendo a ordens superiores. 

Nao resta dúvida de que os mamelucos f alaram a verdade, ao 
dizer para o visitador que tencionavam "enganar o gentío" para levá
lo a fazenda de Fernao Cabral. Confirma-o, em primeiro lugar, o 
próprio envolvimento da expedh;ao como senhor de Jaguaripe, que 
com este objetivo havia enviado Tomacaúna e seus homens para o 
serta.o. Confirma-o, sobretudo, a própria história dos mamelucos ser
tanistas, homens habituados a "descer índios" apregoando que se 
o gentío os seguisse, e nao aos padres, gozaría de plena liberdade 
sexual e religiosa nas fazendas do Reconcavo ... Nao fora o mame
luco Francisco Pires capaz de pregar aos índios que eram os aldea
mentos da Companhia que tinham "troncos para acoitar", ao con
trário das fazendas escravocratas? Nao tenho dúvida, repito, de que 
os mamelucos de Tomacaúna pretendiam enganar os índios, procu
rando atraí-los para Jaguaripe. 

No entanto, até que ponto esses homens ultrapassaram a fron
teira dos interesses estratégicos e mergulharam na santidade de cor
po e alma, eis algo difícil de precisar. Tomacaúna e seus homens eram 
soldados do sertao, riscados de jenipapo, antropófagos, polígamos. 
Muitos deles tinham mulheres e filhos nas aldeias, embora os tives
sem também na Bahía. Detestavam os jesuítas, e nisso esposavam 
tanto o animo dos senhores escravocratas como o de suas vítimas, 
os índios rebeldes. Os mamelucos eram homens da f ronteira, e o eram 
em duplo sentido: o geográfico e o cultural. Homens com identida
de deteriorada, perdidos entre a cultura ameríndia e a portuguesa, 
hesitantes entre lutar pelos índios ou apresá-los para os colonizado
res. Estou convencido de que entre os mamelucos de Tomacaúna nao 
poucos cruzaram a fronteira da conveniencia e fizeram o que mui-
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tas vezes haviam feito: mergulharam na cultura indígena que traziam 
marcada no corpo. 

A documentacao inquisitorial fornece, com efeito, alguns for
tes indícios que confirmam o que se disse acima. É o caso dos no
mes que o papa atribuiu a Tomacaúna e a Pantaleao Ribeiro, por 
exemplo: respectivamente Sao Luís, o santo cruzado, e Sao José, o 
esposo da Virgem Maria. Lembrando-se que os nomes de santos eram 
dados aos principais da santidade, tudo parece indicar que Toma
caúna e Pantaleáo - um mameluco e o outro branco - passaram 
a integrar no sertao o "alto clero" da seita, nao obstante os dois 
negassem ter aderido de cora~ao ao culto ameríndio. 

Houve mamelucos, por outro lado, que nao tentaram dissimu
lar suas crencas religiosas <liante do visitador, embora delas pedis
sem perdáo e misericórdia ao Santo Ofício. Foi o caso de Goncalo 
Fernandes, que, ouvindo a prega~ao da santidade, pareceu-lhe que 
aquilo era "certo e bom", raza.o pela qual lancou-se aos fumos, aos 
bailes e as demais cerimonias que os índios faziam "na sua lín
gua". 34 Foi também o caso de Cristóváo de Bulhoes, que admitiu 
acreditar que a dita índia Santa Maria era, na verdade, "a Nossa 

· Senhora Máe de Deus [ ... ], que desceria do céu na companhia dos 
ditos brasis ... ''. Cristóvao crera, enfim, que a religiao dos índios era 
"santidade de verdade" .35 

Enganadores e crédulos a um só tempo, os mamelucos ultra
passaram o servi~o que deles exigira Fernao Cabral. Ficaram meses 
no serta.o praticando os ritos da santidade, e talvez por isso jamais 
tenham trazido o restante da seita para Jaguaripe. Se assim ocor
reu, por ironia da história, foi também devido a recaída ameríndia 
de Tomacaúna et caterva que o plano de Fernao Cabral viria abaixo. 

É o momento de esbo~ar urna avaliacao do complexo religioso 
inscrito na santidade ameríndia. Evitei, até aquí, caracterizá-la co
mo seita sincrética ou como expressiva do sincretismo religioso no 
Brasil quinhentista. Evitei o conceito nao por dele discordar a priori, 
entendendo, como Bastide, que o sincretismo nunca "é simplesmente 
urna equivalencia de termos ou justaposi~ao mecanica de traeos cul
turais oriundos de duas civilizacoes diferentes", senáo a fusa.o reli
giosa de crencas distintas. 36 

Concebido a moda de Roger Bastide, seria perfeitamente possí
vel qualificar de sincretismo religioso o complexo cultural forjado 
na santidade ameríndia. Nao tenho dúvida de que, aos olhos dos ín-
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dios, sobretudo dos que haviam passado pela catequese, operou-se 
urna autentica fusao de símbolos e crencas religiosas, a ponto de o 
ídolo Tupanasu por eles cultuado ser, ao mesmo tempo, um herói 
tupi e o deus cristao - o "deus grande" que jesuítas e catecúmenos 
construíram juntos em lingua geral. Nao f oi por outra raza o, aliás, 
que chamei a santidade de catolicismo tupinambá ... 

Creio, no entanto, que nao basta apreender o possível signifi
cado da santidade para os índios "cristianizados" - e nesse caso, 
sim, é possível falar em sincretismo-, para definir um complexo 
religioso que f oi lid o e apropriado de várias maneiras por diversos 
grupos étnico-sociais. Na verdade, a santidade nao foi monopólio 
dos "índios cristaos", mas acabou vivenciada por "gentio pagao", 
"negros da Guiné", brancos, mamelucos ... 

O que teria significado a santidade para os ''negros da Guiné'' 
- sabe-se lá de que regioes da África - que aderiram crescentemente 
as cerimonias de Jaguaripe? Impossível responder. Quanto aos di
tos "índios pagaos" que aderiram a seita, nao creio que filtrassem 
mais do que a devocao ao maracá figurado no culto do ídolo Tupa
nasu - e nao a devocao ao "deus grande" inaciano-tupi, este sim 
sincrético. Nao creio que chegassem mesmo a confundir a Terra sem 
Mal com o Éden crista o, ao contrário daqueles índios f oragidos das 
missoes. Nessas consideracoes meramente conjecturais e intuitivas, 
guio-me pela dúvida sobre se havia verdadeira "fusao de religiosi
dades", verdadeiro sincretismo no animo desses adeptos da santidade. 

Quanto aos mamelucos, sobretudo no caso dos "Tomacaúnas" 
- com licenca para o uso do plural -, penso ser um típico caso 
de disjuncao cultural, antes de ser sincretismo. Eram homens que 
viviam em dois mundos distintos, espelhando sua ambivalencia em 
todos os domínios. Bailavam a moda gentílica e sabiam rezar o padre
nosso. Vestiam-se na Bahia e despiam-se no sertao. Devoravam bran
cas e escravizavam índios. lmpossível atribuir-lhes, com seguranca, 
qualquer fusao de animo religioso. Eram homens dilacerados pelo 
colonialismo, e sua identidade era fluida com a própria colonizacao. 

Enfim, os brancas: cristaos-velhos e cristaos-novos; católicos e 
quem sabe "judaizantes"; homens emulheres de Portugal .. . Por que 
teriam aderido a santidade? Difícil responder a pergunta. Parece-me 
inadequado, de qualquer modo, falar simplesmente de sincretismo, 
em fusao de crencas católicas e ameríndias tao cedo assumida por gente 
que, nao obstante "vivesse em colonias", ou nelas tivesse nascido, 
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pertencia, em espírito, a velha cristandade ibérica. Prefiro, nesse caso, 
pensar na pulsao de urna religiosidade popular aberta a magia, algo 
próximo a um catolicismo popular, rústico, temperado na Colonia 
pelo encantamento do exótico. Afina!, até para os jesuítas a frontei
ra entre Deus e o diabo podia ser de fato fluida, a ponto de os " sol
dados de Cristo" chamarem urna idolatria tupi de santidade ... 

A santidade foi, sem dúvida, sincrética para a maioria dos ín
dios que nela ingressou, gente que cria ser Tupa o deus verdadeiro, 
o "deus grande" de que se falava nas missoes. Mas a santidade tam
bém era, parafraseando Pirandello, muitíssimo variável conforme 
os olhares que, curiosos ou devocionais, nela se fixaram, ensejando 
urna religiosidade múltipla e heterogenea. Foi por defrontar-me com 
tamanha diversidade de olhares e sensibilidades que evitei a palavra 
sincretismo, refugiando-me nos conceitos de circularidade e hibri
dismo cultural. 

Nao f oi por acaso, allás, que al u di, no penúltimo parágrafo, 
a fluidez da f ronteira entre Deus e o diabo no imaginário ocidental. 
Pre_tendi, na verdade, nao demonizar a santidade - que nisso os je
suítas eram mestres -, senao lembrar, urna vez mais, o que Cario 
Ginzburg viu no estereótipo do sabá das bruxas, complexo hJbrido 
de culturas, exprimindo as circularidades entre a cultura erudita e 
a cultura que chamo u de "folclórica". A santidad e é, nesse sentido, 
muito próxima ao sabá: "urna f ormacao cultural de compromisso, 
resultado híbrido de um conflito ... ". 37 
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SANTIDAD E 
A heresia do trópico 

Misericórdia e Justi~a: o lema do Santo O/ ício. 
(Estandarte da Inquisi~ao Portuguesa.) 



Respeitando-se também o Réu ser cristao velho, 
e a qua/idade e a sua nobreza e bom sangue, e a 
probabi/idade que há, e a certeza que se presume, 
que nao teve no entendimento e ánimo erro inte
rior contra a verdade de nossa Santa Fé Católica 
[ ... ] o condenam somente a que nesta mesa fa9a 
abjura9ao de leve suspeito na fé ... 

Heitor Furtado de Mendonca, sentenca con
tra Fernao Cabra!, 1592. 

O VISITADOR PERPLEXO 

Afirmei, no capítulo anterior, que nao fosse a audácia de Fer
nao Cabral em atrair a santidade ameríndia para seus domínios e 
nem sequer teríamos tantos documentos para estudar a seita com al
guma profundidade. No entanto, viu-se que o senhor de Jaguaripe 
lograría contornar os ef eitos de sua derrota di ante dos senhores do 
Recóncavo, e nao caiu em desgraca após a destrui9ao da igreja por 
ordem do governador. Pelo contrário, chegaria mesmo a receber urna 
incrível certidao abonadora, assinada por Teles Barreto, em que se 
atestavam os relevantes servicos prestados por Fernao a el-reino des
trocamento da "abusao dos gentíos" ... 

Pretendo salientar, com isso, que se dep1.~ndessemos da do
cumentacao governamental, a história da Santi<lade de Jaguarip~ 
ficaria praticamente reduzida a cinzas, a exemplo da igreja feita en1 
chamas por Bernaldim da Gram. É certo que Manuel Teles Barreto 
mandaría destruir a santidade, mas logo depois cuidou de abafar a 
ressonancia do episódio. Ele que, além de influenciado por Fernao 
Cabral, tinha um sobrinho que freqüentava as cerimónias de Jagua
ripe e reverenciava o ídolo. 

Para azar de Fernao Cabral - e sorte do historiador, malgré 
tout -, o Santo Oficio mandaría sua "Primeira Visitacao" as par
tes do Brasil, cinco anos depois do "escandalo da santidade". Foi 
a Inquisicao, portanto, ao descortinar o envolvimento de Fernao Ca
bra! com a seita indígena, a responsável pela profusao de documen
tos que viabiliza a presente investigacao. Transformando a audácia 
de Fernao em suspeicao de heresia, o Santo Oficio nao fez mais que 
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exercer o mister de sua especialidade: investigar, argüir, devassar ani
mos e comportamentos, descobrir a verdad e dos fa tos, enfim, para 
demonstrar os erros de f é. 

Nao detalharei, aquí, o que se tem escrito há anos sobre as ra
zoes que levaram a Inquisicao lisboeta a enviar urna Visitacao ao 
Nordeste luso-brasileiro em fins do século XVI. Estou em parte de 
acordo com Anita Novinsky, para quem o Santo Oficio veio a cata 
de cristaos-novos, pois foram eles, afinal, os réus preferenciais da 
Inquisicao portuguesa nos quase trezentos anos de sua existencia. 
Sonia Siqueira parece também correta ao vincular o envio da Visita
cao ao interesse em "integrar o Brasil no mundo cristao", embora 
diga o óbvio ao destacar que o Santo Oficio veio "investigar sobre 
que estruturas calcava-se a fé" de nossos moradores. O Santo Ofi
cio fazia isso em toda a parte; Na verdade, a Visitacao ao Brasil nao 
possui qualquer razao especial, incluindo-se, antes, no vasto progra
ma expansionista executado pelo Santo Oficio na última década dos 
quinhentos. Após consolidar-se no Reino, pois fora criada em 1536, 
a Inquisicao estenderia seu braco ao ultramar, visitando nao só o 
Brasil, mas também Angola e as ilhas da costa africana, os Acores 
e a Madeira ... É o que nos informa Francisco Bethencourt, o me
lhor conhecedor da instituicao inquisitorial portuguesa. 1 

Ao Brasil, Lisboa enviou o licenciado Heitor Furtado de Men
donca, deputado do Santo Oficio que, segundo Capistrano, devia 
ter entre trirtta e quarenta anos ao desembarcar na colonia. Além 
de licenciado e funcionário do Santo Oficio, Heitor Furtado era de
sembargador real e capelao fidalgo de el-rei. Era homem de foro no
bre, que passara por dezesseis investigacoes de ''limpeza de sangue'' 
para habilitar-se ao cargo inquisitorial. Nobre, "imaculado no san
gue" (como entao se dizia), Heitor Furtado teve sua competencia 
nas "letras esa consciencia" reconhecidas pelo cardeal Alberto, in
quisidor geral que o nomeou para visitar o Brasil, inclusive as "ca
pitanías do Sul'', além dos bispados de Sao Tomé e Cabo Verde na 
costa da África.2 

Heitor Furtado desembarcou na Babia em 9 de junho de 1591, 
após breve escala em Pernambuco. Veio na companhia de d. Fran
cisco de Souza, recém-nomeado para a Governanca Geral, e chegou 
"mui enfermo", nas palavras de frei Vicente; foi se "curar no colé
gio dos padres da Companhia", 3 onde aliás exerceria, convalesci
do, a sua missao inquisitorial. 
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Na comitiva de Heitor Furtado vieram também o notário Ma
noel Francisco - cuja caligrafía aproveito para homenagear - e 
o meirinho Francisco Gouvea, ajudante-de-ordens do visitador. So
mente em 15 de julho de 1591 é que Heitor Furtado se apresentou 
ao bispo Antonio Barreiros com sua comitiva, dando-lhe ciencia da 
comissao inquisitorial de que estava incumbido. Antonio Barreiros 
- que exercera interinamente o governo geral e assistira, como or
dinário, a várias sessoes da Visita - beijou os papéis de Heitor Fur
tado, dizendo-se pronto a ajudá-lo no que fosse necessário. 

Na semana seguinte, em 22 de julho, foi a vez do Paco do Con
selho e Camara de Salvador, onde Heitor Furtado f oi recebido pe
los "muí nobres senhores, juízes e vereadores" da Bahía. Entre eles 
estavam Garcia d' Ávila, vereador mais velho - grande senhor cuja 
fazenda fora incendiada pelos rebeldes da santidade ... -, e Fernao 
Vaz, vereador, ex-juiz que outrora tinha sido incumbido por Teles 
Barreto de convencer Fernao Cabral a destruir a santidade, sendo 
expulso de Jaguaripe ... O juiz mais velho, Martim Afonso Moreira, 
também beijou, como fizera o bispo, as credenciais do visitador, 
prometendo-lhe total ajuda nos trabalhos. 

Em 28 de julho de 1591 teve início a Visitacao, nao sem grande 
pompa e cerimonial laudatário ao Santo Oficio e a pessoa de Heitor 
Furtado, presentes o bispo com seu cabido, os funcionários da Go
vernanca e Justica, vigários, clérigos e membros das confrarias, sem 
falar do povo que se acotovelou nas ruas da cidade para acompa
nhar o cortejo inquisitorial. Heitor Furtado veio debaixo de um pá
lio (sobrecéu portátil) de tela de ouro e, estando na Sé, recebeu um 
sem-número de homenagens e discursos de louvor, inclusive de Mar
cal Beliarte, provincial dos jesuítas. 

Feíta a leitura, em portugues, da "constituicao de Pío v em fa
vor da Santa Inquisicao", Heitor Furtado se dirigiu, escoltado, aocen
tro da capela maior, onde esta va posto um altar ricamente adornado 
com urna cruz de prata arvorada e quatro casticais grandes, também 
de prata, com velas acesas, além de dois missais abertos em cima de 
almofadas de damasco, nos quais missais jaziam duas cruzes de pra
ta ... Heitor Furtado rumou, entao, para o topo do altar, sentando-se 
numa cadeira de veludo "que lhe foi logo trazida pelo capelao". E 
estando assim sentado, no meio de todo esse luxo, recebeu o juramen
to do governador, juízes, vereadores e mais autoridades e funcioná
rios, todos ajoelhados perante o representante do Santo Oficio. 4 
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Publicou-se, após o recebimento do visitador, o famoso Edital 
da Fé e Monitórío da Inquisicao, convocando-se os fiéis a confessar 
e denunciar as culpas atinentes ao Santo Oficio sob pena de exco
munhao maior. Que ninguém fosse poupado, qualquer que fosse o 
"grau, estado e preeminencia" dos indivíduos, devendo todos con
fessar e acusar as heresias e apostasias contra o catolicismo. Em 
teoria, como se ve, o Santo Oficio se colocava acima de todos, dis
solvendo as hierarquias e verticalizando as relacoes sociais em seu 
exclusivo beneficio. No entanto, desde os primeiros passos da Visi
tacao, mancomuna va-se o visitador, como rezava o protocolo, com 

• os "homens bons" do lugar. 
Divulgado o Edital da Fé, Heitor Furtado concedeu trinta dias 

para que os fiéis confessassem "livremente" suas culpas com isen
cao de penas corporais ou seqüestro de bens - o chamado ''perío
do da graca". E para orientar a populacao sobre o que confessar 
ou delatar, mandava ler o Monitório - o rol de culpas atinentes ao 
foro inquisitorial, por exemplo o judaísmo, e os indícios de tal cri
me: escusar-se de comer carne de porco, jejuar no "jejum da rainha 
Ester", guardar o sábado ... Além do judaísmo, críme maior, o Santo 
Ofício vasculhava o u tras heresias com que esta va f amiliarízado na 
península, ou que delas quería se livrar, preventivamente: islamis
mo, feiticarias, luteranismo. Somavam-se enfim aos erros heréticos 
alguns comportamentos igualmente suspeitos de heresia, a espelhar 
as preocupa96es moralizantes da Reforma católica: sodomias, biga
mias, defesas de fornicacao, oracoes amatórias ... 

Heitor Furtado veio, pois, investigar as heresias a que o Santo 
Oficio esta va afeicoado, quero dizer, habituado a julgar, mormente 
o judaísmo. Jamais as "gentilidades" e "santidades do gentio", de 
cuja existencia nem sequer desconfiava. Teve que ouvir perplexo, no · 
entanto, um mar de acusacoes e confissoes sobre santidades, inci
soes com jenipapo, idolatrias, fumos embriagantes etc., que com
prometiam mais de cem pessoas, a comecar por Fernao Cabra!. 

Assoberbado com julgamentos de criptojudeus, sodomitas, bru
xas, bígamos, f ornicários e tantos outros, Heitor Furtado f oi obri
gado, pelo estilo da colonizacao, a ~ulgar também o que ignorava. 
Atordoado, e deixando-se impregnar pelo clima de prepotencia se
nhorial que grassava na Colonia, o visitador acabaría por extrapo
lar as instrucoes que recebera de Lisboa. Mandou prender suspeitos 
sem licenca do Conselho Geral; processou em última instancia réus 
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cujos crímes deveriam ser julgados na metrópole; absolveu indiví
duos que, no entender do inquisidor geral, mereceriam penas rigo
rosas; sentenciou outros que o Conselho julgava inocentes; realizou, 
enfim, verdadeiros autos de fé públicos sem qualquer autorizacao 
de Lisboa, embora nao tenha relaxado ninguém a Justica secular. 
Foi, por tudo isso, diversas vezes advertido pelo cardeal arquiduque 
Alberto, como demonstra a correspondencia inédita publicada por 
Antonio Baiao. 5 

Em meio a tantos atropelos, Heitor Furtado seria ainda vítima 
de dois atentados na Babia, perpetrados por um certo Rocha, mora
dor no Espírito Santo, que em duas noites disparou seu arcabuz na 
janela do visitador. Atacado a tiros de arcabuz, Heitor F~rtado tam
bém nao ficaria sem a ameaca de "armas gentílicas". E o que nos 
conta Anchieta, a propósito de um mameluco praticante de gentili
dades, o qual, advertido por alguém de que devia se acautelar com 
o Santo Oficio, gritou: "Acabaremos com a lnquisicao a flecha
das!" .6 

DESCOBERTA DO COLONIZADO PELO SANTO OFÍCIO 

Do despreparo do visitador para lidar com as ''heresias do tró
pico'' tería, com efeito, inúmeros exemplos a fornecer, iluminando 
essa outra faceta dos embates culturais inerentes ao colonialismo. 
Heitor Furtado estava preparado para decifrar indícios de criptoju
daísmo, desvíos clandestinos da f é, inten96es secretas de heresia, e 
nao urna "assembléia" pública onde brancos, índios, mamelucos e 
negros se irmanavam em torno de ídolos ... E nem a experiencia de 
leituras que porventura tivesse feito sobre a ''extirpacao de idola
trías" levada a efeito na vizinha América hispanica valeria grande 
coisa para o perplexo visitador. Afinal, aquelas eram f eitas por ín
dios contra os brancos, e nao protegidas pelos colonizadores, como 
parecia ser o caso de J aguaripe. 

Heitor Furtado inquietou-se especialmente com o que lhe ~on
tavam os mamelucos, homens que se diziam cristaos mas parec1am 
índios sobretudo os sertanistas. Lembro, a propósito, sua reacao ' . . 
súbita a confissao de Goncalo Fernandes, que, embora se d1ssesse 
cristao, admitiu que chegara a crer no "deus dos gentíos" como "ver
dadeiro deus". Interrompendo a confissao, Heitor Furtado excla-
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mou que a afirma9ao de Gon~alo nao tinha o menor cabimento, pois 
se o réu se dizia cristao, devia saber que Cristo padecera na cruz, 
e só desceria do céu, onde estava glorioso, no día do Juízo Final! 
E como poderia um cristao acreditar - prosseguiu o visitador -
que Jesus viria na "abusao do gentio" a "fazer senhores os brasis 
e fazer escravos aos brancos"? !7 

Os diálogos entre Heitor Furtado e muitos mamelucos eram ba
talhas de equívocos e desacertos. Heitor Furtado doutrinava o ma
meluco pensando na Paixao e Ressurrei9ao de Cristo; no Apocalip
se e no Juízo Final. O Jesus de Heitor Furtado era o dos mistérios 
gloriosos, filho de Deus feito homem. O Jesus de Gon9alo Fernan
des bem podia ser o ídolo Tupanasu feito de pedra, e dar seu nome 
ao escravo Cao Grande de Fernao Cabral. .. Por outro lado, Heitor 
Furtado nao conseguía entender por que um mameluco a servi90 dos 
brancos crera num deus que, além de falso, apregoava a escravidao 
dos mesmos brancos pelos índios. Justamente um mameluco, que 
ganhava a vida apresando índios para os portugueses ... A lógica hí
brida e tortuosa do colonialismo escapava completamente ao olhar 
arguto do visitador. 

Exemplo maior dos desacertos de Heitor Furtado talvez se en
contre em suas argüi96es sobre as incisoes tingidas que os mamelu
cos apresentavam. Vendo os riscados nos cotovelos, coxas, pernas 
etc., e sabedor de que se tratava de um "rito gentílico", Heitor Fur
tado insistía em inquirir dos réus sobre "que animo os havia levado 
a f azer tais riscos ... ". Utiliza va um modus f aciendi inquisitorial, ras
treador de inten96es heréticas, totalmente inócuo para enfrentar as 
cerimonias do trópico. Parecía desconhecer por completo a rela9ao 
entre as tatuagens no corpo e os ritos antropof ágicos dos tupi, 
deixando-se ludibriar facilmente pelos mamelucos. Preocupou-se, no 
entanto, em argüi-los sobre quantas vezes, estando no sertao, ha
viam comido carne em dias proibidos pela lgreja, em vez de comer 
frutas, legumes e hortalicas ... Eis um exemplo da vulnerabilidade 
do Santo Oficio <liante da situa9ao colonial. Sem cuidar que argüia 
antropófagos condecorados com tatuagens, preocupa va-se com as 
restri96es alimentares do iealendário crista o, irritado com o fato de 
os mamelucos comerem Hbichos do mato" na Quaresma ... 

Devo dizer que me causou certo espanto a ignorancia do visita
dor em matéria de "gentilidades", e nao porque esperasse do cape
lao de el-rei recém-chegado ao Brasil conhecimentos razoáveis da cul-
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tura tupi. Intrigou-me o fato de Heitor Furtado ter contado, em quase 
toda a Visita9ao, coma presen9a de Fernao Cardim na mesa inqui
sitorial, jesuíta que assinou diversos pareceres da Visita~o como rei
tor do Colégio da Bahia. Fernao Cardim acompanhou as sessoes de 
interrogatório e participou das delibera9oes do visitador, inclusive 
no caso dos mamelucos. Estava no Brasil desde 1583, onde chegara 
em companhia do falecido Teles Barreto, tendo já percorrido a Ba
hia, Ilhéus, Porto Seguro, Pernambuco, Espírito Santo, Rio de Ja
neiro e Sao Paulo - do que resultaría a sua "Narrativa epistolar 
de urna viagem e missao jesuítica", concluída em 1590.8 

Se Cardim certamente conhecia muito bem "aterra e a gente 
do Brasil'' - e disso nao há dúvida -, causa estranheza o fato de 
nao ter orientado o visitador sobre certas "gentilidades" que vie
ram a luz nos interrogatórios. Ou bem Fernao Cardim resolveu ca
larse, ou bem Heitor Furtado nao lhe teria dado ouvidos, preocupa
do com outras heresias. Seria de qualquer modo difícil, para Fernao 
Cardim~ explicar a Heitor Furtado que Tupanasu, "deus grande" 
da abusao indígena, derivava de Tupa, nome que os jesuítas usavam 
para exprimir o deus cristao nas rnissoes. Ser-lhe-ia difícil, ainda, 
explicar ao visitador que Nossa Senhora era chamada de Tupansy, 
nome pelo qual devia ser conhecida a índia Mae de Deus. Quanto 
ao possível desinteresse de Heitor Furtado pela religiosidade dos ma
melucos, também nao creio que se deva exagerá-la, pois se assim f os
se, ele nao teria examinado e processado tantos, nem os teria inqui
rido sobre infra9oes alimentares no sertao com tamanho interesse. 

Nas tatuagens dos mamelucos pulsava, no entanto, tradi9ao das 
mais caras aos tupi - insígnias da vingan9a, da antropofagia ritual 
-, coisa que o visitador nao pode ou nao quis compreender. 

SANTIDADE DEVASSADA: IMAGENS E PALAVRAS 

O desconhecimento etnográfico de Heitor Furtado f oi, num apa
rente paradoxo, de enorme valia para o estudo da santidade amerín
dia. Espantado com o que ouvia das testemunhas, impedido de en
quadrar os ritos e cren9as narrados nos inquéritos, quer no modelo 
europeu de f eiti9aria, quer nas heresias mais conhecidas, Heitor Fur
tado mandou escrever quase tudo o que lhe diziam. 
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É claro que os relatos f oram vertidos em linguagem inquisito
rial - e já f alei do obstáculo que is so representou para inúmeros 
tópicos examinados-, mas nao foi pouco o que sobreviveu a sanha 
demonizadora do discurso inquisitorial. E o que digo é válido nao 
apenas no tocante as crenc;as e ritos ameríndios analisados na "mor
fologia da aculturac;ao", como em relac;ao a imagem que os colonos 
fizeram da seita indígena. 

Na verdade, a diversidade de adjetivos e qualifica96es que pas
seia pela documenta9ao sugere, com seguranc;a, que muito do que 
ali se afirmou resultava da opiniao dos depoentes. Opiniao que, 
sem dúvida, procurava adequar-se ao rito de um interrogatório in
quisitorial, já passados cinco anos dos principais acontecimentos. 
Mas a heterogeneidade das adjetivac;oes acerca do ídolo, das ceri
mónias, do templo indígena e da própria seita permite a pesquisa 
ir além, rastreando o imaginário dos colonos em face do "outro" 
cultural. 

A própria santidade, antes de tudo, foi identificada de manei
ras muito diferentes pelos depoentes da Visitac;ao. Alguns disseram 
que santidade era o ídolo, outros que era o nome das cerimonias, 
e alguns a viram como a seita herética dos brasis. Desacertos a par
te, e esclarecendo-se que a maioria relacionou a santidade com o mo
vimcnto sectário dos índios, ela f oi qualificada sobretudo como ido
latria, erronia e abusao. Ido/atria: entendida como culto diabólico 
de ídolos. Erronia: opiniao errada, coisa do vulgo, doutrina equivo
cada. Abusdo: erro vulgar, supersti9ao, credulidade erronea. 9 Sem 
desprezar a possibilidade da interferencia inquisitorial nessas quali
ficac;oes, estou convencido de que, passados cinco anos, e <liante do 
temido visitador, emergiu certo juízo comum acerca da santidade, 
o qual a situava entre a crendice popular e o erro de fé, entre a su
perstic;ao ignorante e a heresia consciente. 

No tocante as cerimonias da seita, o vocabulário dos depoentes 
foi muitíssimo mais diversificado, deixando entrever urna interven
c;ao menos direta do visitador. O mínimo que os depoentes disseram, 
ao qualificá-las, foi chamá-las de "gentílicas", "feitic;arias", "ido
latrías", de "sinais como se estivessem endemoniados". Linguagem 
demonizadora, claro está, a que se somou urna espécie de animali
zac;ao dos ritos amerindios: davam "gritos e alaridos incompreensí
veis", diziam uns; "uivavam, bugiavam e soltavam garganteamen
tos", diziam outros; "urravam como onc;as", chegou a dizer urna 

172 

testemunha que bem desprezava os índios, ou pelo menos quis pas
sar tal imagem ao visitador. No discurso dos depoentes depreciou
se também a prega9ao da santidade: gritavam ''geringonc;as'' - eis 
o que muitos disseram, inclusive Fernao Cabral -, o que significa
va dizer que os índios usavam urna linguagem "bárbara e corrup
ta" c-1º Houve apenas um depoente que, embora quisesse desmere
cer a seita como os outros, descreveu o rito da santidade como urna 
"andan9a de olhos fechados como a cabra cega". Nosso depoente 
sem querer indicou algum sentido da própria santidade, pelo que se 
le em Moraes Silva: "jogar a cabra ccga" significava "andar as apal
padelas a cerca da verdade''. 11 

As descri9oes do ídolo Tupanasu nao foram menos detratoras, 
demonizadoras e animalizadoras, a exemplo da qualificac;ao das ce
rimónias. Vários depoentes procuraram frisar que o ídolo era alguma 
aberra9ao que nao lembrava "homem ou mulher", acrescentando 
alguns que nem animal parecia ser. Álvaro Rodrigues, no entanto, 
viu no ídolo um "gato", e houve quem o dissesse "figura de ani
mal", sem especificar qual bicho seria. Figura "incerta", disse dele 
Simao Dias; "figura de gentio", afirmaram outros tantos; figura de 
monstro, afirmou explicitamente urna testemunha, sem informar de 
que monstro se tratava e o que mostrava o ídolo. Mais específica 
f oi a testemunha que disse ser o ídolo urna quimera: "monstro fa
buloso com cabec;a de leao, corpo de cabra e cauda de dragao; coisa 
impossível, e só imaginada" .12 

Diante do visitador, nao resta dúvida de que os colonos da Ba
hia lan9aram o ídolo Tupanasu no reino animal, recuperando o mun
do dos bestiários, transformando os índios numa humanidade mons
truosa e impossível. E nosso caro Heitor Furtado, ao ouvir tantas 
figurac;oes do mesmo ídolo da santidade, resolveu simplesmente mul
tiplicar os ídolos numa das senteni;as que lavrou em 1592: "[ .. . ] e 
no altar tinham ídolos a que adoravam, f eitos de pau e de pedra; 
um ídolo tinha figura de gen ti o em pé com o ca bel o f eito ao modo 
gentílico, ao qual chamavam seu Deus; e outro ídolo [era] f eito em 
figura de gato com concha; e outro ídolo [era] de pedra mármore 
que nao demonstrava figura de homem nem de mulher, nem de ou
tro animal certo, ao qual ídolo chamavam Maria ... ". 13 Multiplica
c;ao de ídolos, adensamento da heresia idolátrica - eis o que pare
cia animar o visitador ao mandar escrever tal coisa, além de nao ter 
compreendido bem o que lhe disseram os depoentes. O historiador 
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da santidade ficaria totalmente perdido (e equivocado) se fosse se
guir a descric;ao de Heitor Furtado sobre a figura de Tupanasu ... 

Enfim, as qualificac;oes da Igreja exprimem o território em que 
mais se manifestou a repulsa vigorosa e multifacetada dos colonos: 
casa de ídolos, igreja dos gentíos, tabernáculo do diabo, eis algumas 
imagens freqüentes no discurso dos depoentes, identificando índios, 
diabos e idólatras, como convinha fazer, aliás, <liante do Santo Ofi
cio. Mas a estigmatizac;ao do templo indígena foi além, permitindo 
perceber a forc;a de antigas e novas repulsas do imaginário ibérico. 
Repulsa pelo infiel islamico, presente em diversas alusoes ao templo 
da santidade como mesquita; repulsa ao "gentio oriental", gentío 
da Índia, presente em inúmeras designac;oes do templo como casa 
de pagodes e do próprio ídolo como pagode. É novamente Moraes 
Silva quem nos esclarece: "Pagode - templo de idolatría na Ásia, 
ídolo de porcelana ou metal. .. ". 14 

Pagode, palavra dravídica (pag6d1) derivada do sanscrito bha
gavatl, templo que alguns povos asiáticos destinavam ao culto de seus 
deuses. Os pagodes de Goa os portugueses já haviam destruído em 
1559, uns "postos a fogo, outros a saque, outros por terra, de ma
neira que desde o maior até o menor nao ficou nenhum de pé" -
escreveu o jesuíta Gomes Vaz. 15 O "pagode" de Jaguaripe, decer
to mais modesto, nao teve melhor sorte. Foi incendiado por Bernal
dim da Gram sob o olhar consternado da multidao de índios que, 
no dizer de nossos colonos, era animalesca, monstruosa e inviável. 
Se jesuítas e ameríndios haviam construído juntos a idolatría rebel
de dos tupi, colonos e Inquisic;ao também f ariam a sua parceria, te-

' cendo, na mesa do Santo Oficio, a heresia bizarra do trópico. 

SANTIDADE DEVASSADA: TENSÓES SOCIA/S 

Ainda que perigoso, e muitas vezes enganoso, o uso da quanti
ficac;ao em história pode conduzir a resultados relevantes, como aliás 
tem demonstrado especialistas de vários campos de nossa discipli
na. Optei, no caso, por f azer um esboc;o de quantificac;ao do perfil 
social dos incriminados e denunciantes dos crimes relacionados a san
tidade e a prática de "gentilidades"' lembrando que muitos indiví
duos foram acusados pelos dois motivos na Primeira Visitac;ao. Es
bocei urna espécie de sociología retrospectiva centrada tao-somente 
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em tres variáveis: a naturalidade dos indivíduos; sua condic;ao étni
ca (para o que utilizei a nomenclatura racial da época); sua ocupa
c;ao ou posic;ao social. 

Esclarec;o, a propósito, que no tocante a última variável agru
pei na mesma categoria tipos sociais muito diferentes: gente da go
vernanc;a, senhores de engenho, lavradores, mercadores e até certos 
funcionários do governo (meirinhos, escrivaes, procuradores etc.). 
Nao resta dúvida de que, no interior de grupo tao heterogeneo, pul
sava um sem-número de conflitos já bem examinados por nossos his
toriadores: as tensües entre autoridades coloniais e os "homens bons" 
da terra; entre senhores de engenho e lavradores; entre mercadores 
e senhores rurais. No entanto, em vez de salientar as tensoes inter
nas ao grupo ou a inserc;ao específica na estrutura ocupacional da 
Bahia (o que nem sempre a documentac;ao permite), optei por prio
rizar os fa tos integrativos, como a sociabilidad e estreita entre tais 
indivíduos, muitas vezes reforc;ada por lac;os de família, e a dupla 
ocupac;ao de muitos desses homens: alguns eram simultaneamente 
senhores de engenho e membros da governanc;a, ou lá tinham filhos; 
outros eram lavradores e mercadores a um só tempo etc. 

Contabilizei, no conjunto, 105 indivíduos acusados por aque
les crimes contra 64 delatores, def asagem perf eitamente explicável 
pelo fato de que um só indivíduo podia acusar vários - o que aliás 
nao era incomum. Evitei, ainda, a divisao entre "confissoes e de
núncias" em favor daquela entre incriminados e acusadores, consi
derando que muitas confissoes podiam se transformar, na prática, 
em delac;oes (o confitente, por vezes, acusava mais os erros alheios 
do que confessava os próprios). 

No caso da naturalidade, salta a vista o contraste entre acusa
dores e incriminados na mesa da Visitac;a'.o: 620Jo dos acusadores eram 
nascidos em Portugal, ao passo que 300Jo o eram no Brasil; entre os 
incriminados, a situac;ao quase se inverte, sendo que 66% eram nas
cidos no Brasil, e apenas 12% portugueses. Parece-me de grande re
levancia observar que, na Mesa da Visitac;ao, instalou-se verdadeiro 
conflito entre metrópole e colonia quanto as acusac;oes de envol
vimento com "santidades e gentilidades". Na hora da "verdade 
inquisitorial", o conflito inerente ao sistema colonial emergiu com 
vigor' ainda que por vías tortuosas, justificando o título que dei a 
santidade de "heresia do trópico". Mas nao convém aceitar, sem 
reservas, a seduc;ao dos números: a engrossar o percentual dos luso-
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brasileiros incriminados, despontavam nossos famigerados mame
lucos ... 

Passando-se ao exame da condi9ao étnica de acusadores e in
criminados, os dados sao as vezes eloqüentes, outras vezes engano
sos. Eloqüentes no tocante a atua~ao dos brancos (homens e mulhe
res) no "dossie" da santidade e das gentilidades montado pela Visi
ta~o: brancos eram 860Jo dos que delataram pessoas por aqueles cri
mes a Heitor Furtado, contra 20% de acusados da mesma condi9ao 
étnica. O alto índice de acusadores brancos amplia, de fato, o que 
já se viu na variável naturalidade: o predomínio de portugueses entre 
os delatores, acrescidos aqui dos filhos dos portugueses nascidos no 
trópico, quase todos unidos contra Fernao Cabral e seus cúmplices. 

No tocante a condi9ao étnica dos acusados, os números suge
rem ter sido a santidade e a prática de gentilidades um crime típico 
de mamelucos: 46% dos incriminados o eram, contra apenas 150Jo 
de índios. Mas eis outro exemplo de que os números podem ser enga
nosos, pois sabe-se que a santidade era fundamentalmente ameríndia, 
apesar do grande envolvimento que, sem dúvida, os mamelucos ti
veram coma seita. A surpreendente "ausencia" dos índios deve-se, 
porém, ao critério adotado na quantifica9ao, a espelhar, no fundo, 
as preocupa9oes do Santo Oficio. Só foram contabilizados os indi
víduos nominalmente identificados pelos acusadores, ou pelo menos 
quando foram individualmente delatados por erros específicos (ain
da que os delatores nao conhecessem o nome da vítima). Preferi nao 
incluir o copioso número de índios referidos como adeptos da santi
dade por inúmeros delatores, que nao os conheciam pelo nome e, 
na verdade, nem sequeros estavam acusando. Mencionavam-nos ge
nericamente, para demonstrar os erros de Fernao Cabral - maté
ria, essa sim, do interesse do visitador. Bastaría incluir o número 
de índios referido pelo denunciante Belchior da Fonseca, por exem
plo, e ter-se-ia, quando menos, mais quinze ameríndios no quadro 
de incriminados. 16 Nenhum índio, em contrapartida, compareceu a 
mesa do Santo Oficio para delatar a santidade, nem de moto pró
prio, nem por meio de intérpretes. 

O visitador, no entanto, nao estava preocupado com os indios 
- que deles havia já cuidado o governador Teles Barreto com suas 
tropas - , e sim com os colonos, a gente da banda supostamente crista 
do Brasil. Aos olhos da lnquisi~ao, a santidade era, pois, um pro
blema de brancos, quando muito de mesti9os filhos de brancos. A 
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santidade ameríndia mudaria de sentido e de cor na mesa inquisi
torial ... 

Em rela9ao a posi9ao social de acusadores e incriminados, os 
números só fazem confirmar as tendencias até aqui verificadas: 620Jo 
dos delatores pertenciam ao topo da hierarquia social em várias gra
da9oes. Eram homens do governo, juízes, senhores de engenho, mer
cadores, lavradores, além de suas mulheres, filhos e apaniguados, 
que também eles delataram, solidários, na mesa inquisitorial. Ho
mens "bons", gente de prol, portanto, eis os que majoritariamente 
acusaram Fernao Cabral em índice rigorosamente identico, convém 
frisar, ao dos portugueses que delataram esses crimes. Quanto aos 
acusados pertencentes as "elites coloniais"' o índice de 250Jo nao é 
pequeno: nele se incluem Fernao Cabral, sua esposa, e muitos ou
tros que foram ter em Jaguaripe dizendo-se curiosos para ver a igreja 
dos indios. 

Os individuos mais acusados pertenciam, porém, nao as elites, 
mas a categoría de sertanistas, f eitores e soldados (31 OJo ), o que nao 
é de surpreender, levando-se em con ta o elevado índice de mamelucos 
(480Jo) incriminados na Visita9ao. Tomacaúna a frente, os sertanis
tas foram muito acusados, e talvez por isso mesmo tenham delatado 
pouco: 80Jo deles compareceram perante Heitor Furtado, sobretudo 
para confessar os próprios erros, o que nao os impediu de compro
meter os companheiros de expedi9ao. 

No tocante a base social, 22ú/o dos incriminados eram escravos, 
forros e servi~ais - índice superior ao dos índios citados no "dos
sie" porque acrescidos, nessa variável, de alguns "negros da Gui
né" e mulatos que prestavam servi90 compulsório ou escravo aos 
senhores de Colonia. Arrolei, no total, 23 indivíduos dessa condi-
9ao envolvidos nominalmente com a santidade nos papéis do Santo 
Oficio - número extraordinariamente inferior as centenas de indios 
forros ou escravos que se acantonaram em Jaguaripe. Na cilada dos 
números, descortina-se a despreocupa9ao do Santo Oficio com a re
ligiosidade dos escravos e forros, e até com seus nomes. 

Observo, enfim, que nenhum clérigo ou religioso foi acusado 
de envolver-se com a santidade, para a glória de Deus, nem mesmo 
os seculares, os do "hábito de Cristo", homens mais afamados pela 
dissolu9ao de costumes e despreparo para o oficio divino do que pe
la abnega~o sacerdotal. Em contrapartida, 11 OJo dos acusadores eram 
"homens de Deus", inclusive alguns jesuitas, entre os quais o céle
bre Fernao Cardim. 
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1\ Numa avaliacao de conjunto, a quantificacao esbocada até aqui 
permite entrever algumas tensoes sociais de suma importancia na Ba
bia quinbentista, que vieram a luz na devassa inquisitorial da santi
dade: tensao entre portugueses e coloniais; tensao entre brancas e 
mamelucos; tensao no próprio interior dos grupos de riqueza e po
der na Colonia do primeiro século. A santidade pos a nu esse feixe 
de conflitos, o maior dos quais opondo os poderosos da Babia con
tra Fernao Cabral e seu entourage de cúmplices, sertanistas e apani
guados que ousaram patrocinar urna idolatria que pregava contra 
a escravidao e anunciava a morte ou sujeicao dos portugueses pelos 
índios. .• 

As tensoes maiores somavam-se, temperando-as, os conflitos co
tidianos, pequenas rivalidades, vingancas pessoais, rancores de en
dividados e toda urna sorte de pendengas que o Santo Oficio apre
ciava estimular, dissolvendo o tecido social em no me da f é católica 
- apesar de o visitador sempre argüir os delatores sobre a existen
cia de alguma inimizade entre eles e o acusado. 

Evitarei esmiucar essa verdadeira tcia de intrigas que veio a to
na a propósito do envolvimento de Fernao Cabral com a santidade, 
limitando-me a dar alguns exemplos. Foi o caso das pesadas denún
cias de Luísa d' Almeida contra o senbor de Jaguaripe, ela que, co
madre de Fernao, fora coagida a fazer sexo com ele na capela da 
fazenda. Luísa detestava o compadre e, aproveitando as dificulda
des em que ficara Fernao coma cbegada do visitador, apressou-se 
em acusá-lo nao de tentar seduzi-la - que disso nao cuidava o San
to Oficio -, mas de dizer que o compadrio nao era impeditivo ca
nónico para cópulas ... 

Outro caso expressivo f oi o do cristao-novo Manuel de Pare
des, que compareceu perante o visitador para acusar Fernao Cabral. 
Compareceu a mesa possivelmente para mostrar servieo a Heitor Fur
tado, acusando bomem que já bavia "caído em desgraca", e certa
mente para aliviar as suas culpas. Afinal, Manuel de Paredes, a exem
plo de outros cristaos-novos, f ora muitíssimo acusado de duvidar 
da virgindade de Maria e de negar o valor de rezar-se para Nossa 
Senhora. Curioso notar, a propósito, que 11 OJo dos acusadores de 
Fernao Cabral eram cristaos-novos - al vos pref erenciais do Santo 
Oficio. Acusaram o senhor de Jaguaripe movidos por animo identi
co ao de Manuel de Paredes: o de desfazer a suspeita de beresia que 
recaía sobre eles próprios, "infamados pelo sangue", para usar a 
linguagem do Tribunal. 

178 

Mas, em matéria de rivalidades, nada parece superar a denúncia. 
de Álvaro Rodrigues, extensa, detalbada, furiosa mesmo, revelan
do o verdadeiro ódio que o senbor de Cacboeira devotava a Fernao 
Cabral. Fora Álvaro Rodrigues - convém lembrar - o capitao a 
quem Teles Barreto incumbira de destrocar a santidade no sertao, 
operacao suspensa pouco depois por obra de Fernao Cabral, man
comunado com o governador. E Álvaro Rodrigues f ora também, co
mo outros senhores, muitíssimo lesado em escravos, que dele fugi
ram para a Santidade de Jaguaripe. 

É significativo observar, aliás, que Álvaro Rodrigues - e so
mente ele - usarla expressao parecida com a utilizada certa vez por 
Teles Barreto para caracterizar o estrago que a santidade causava 
na Babia: "raiz de todos os males", "tronco de raiz" de que nas
ciam fugas e rebelioes. No entanto, se Teles Barreto dissera que "a 
raiz de todos os males" era a santidade que ficava no sertao, Álvaro 
Rodrigues usarla imagem diferente, comparando os ajuntamentos 
e rebelioes indígenas com "ramos" que arrebentavam da fazenda 
de Fernao Cabral, esta sim o "tronco de raíz" de tantos flagelos. 
Álvaro Rodrigues detestava, pois, o senhor de Jaguaripe e carregava 
nas culpas de Fernao. Mas penso que seu ódio era tanto urna questao 
pessoal como emblema de um sentimento mais difundido: o rancor 
dos potentados da Bahia quinhentista contra a am bicao desmedida 
e inconseqüente de Fernao Cabral de Taíde. 

Considero Álvaro Rodrigues um belo exemplo das disputas en
tre senhores e do rancor da maior parte deles contra a pessoa de Fer
nao Cabral. Seria, no entanto, somente urna questao de rivalidades 
e ódios? Na verdade, penso que a questao é mais complicada, a co
mecar pelo que pude apurar sobre o próprio Álvaro Rodrigues na 
documentacao inquisitorial. 17 • 

Embora acusasse Fernao Cabral de ser o maior ladrao de escra
vos da Bahía, nosso caro Álvaro Rodrigues longe estava de respeitar 
a propriedade albeia de cativos. Fora acusado por Fernao Ribeiro 
de Souza, senbor de engenho em Tinharé, de roubar ''muitas pecas 
de escravos do gentio e outros índios forros" de urna recém-viúva, 
cunbada do denunciante. Fe-lo em parceria com seus dois irmaos -
e isso antes de Fernao Cabra! levar a santidade para Jaguaripe. 
Roubou-os e os manteve consigo, ignorando a "carta de excomu
munbao" que contra ele f ora !ancada pela lgreja, a pedido dos quei
xosos ... E, mais do que ignorar a excomunhao, ele e os irmaos cos-
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tumavam dela zombar dizendo que "excomunhao nao ferrava 
b . " arnga. .. . 

Álvaro Rodrigues nao era, como se ve, um exemplo de católico 
e de probidade senhorial, nao obstante as suas acusa96es contra Fer
nao Cabra! de raíde. E a confirmar de vez quao parecidos eram o 
senhor da Cachoeira e o de Jaguaripe, cito a denúncia do jesuíta Bal
tazar de Miranda, que inf ormou ao visitador que Álvaro e seus do is 
irmaos tinham várias mulheres, e consentiam que seus indios tam
bém fossem polígamos. Se alguns de seus cativos cometiam urna falta 
- prosseguiu o padre -, tiravam-lhes logo as mulheres e os coloca
vam em prisoes (grilhoes), onde as vezes morriam. Enfim - acusa-
9ao maior - Álvaro e os irmaos permitiam a seus índios "matarem 
em terreiro" e fazer "outras coisas semelhantes de uso gentílico". 

Ladrao de escravos, senhor violento, inimigo dos jesuítas, in
centivador de "gentilidades" em sua fazenda - sem excluir a an
tropofagia, coisa que nao ocorria em Jaguaripe -, assim era Álva
ro Rodrigues, o grande acusador e rival de Fernao Cabral. Odiava-o 
movido pela mesma ambi9ao que o senhor de J aguaripe demonstrara 
ao cooptar a santidade. Ancorado na mesma prepotencia de Fernao, 
que se dizia "acima das justi~s", enquanto Álvaro se julgava acima 
da excomunhao, Álvaro Rodrigues - que era mameluco - também 
permitía ritos gentílicos em sua fazenda ... Nao me admiraria, assim 
sendo, que Alvaro tencionasse trazer ele mesmo a santidade para suas 
terras de Cachoeira, ao lan9ar-se contra a seita no sertao a mando 
de Teles Barreto. Álvaro Rodrigues, inimigo de Fernao Cabra!, era 
no fundo o seu duplo. 

Ambi9ao, prepotencia, privatismo, eis o que marcaria os senho
res do trópico desde os primórdios da coloniza9ao. Basta citar o caso 
do célebre Pero do Campo Tourinho, donatário de Porto Seguro, 
homem que, colocando-se acima da lgreja e do Estado, disse sim
plesmente: "Eu sou o papa ... " .18 Pero do Campo Tourinho, a 
exemplo de Fernao Cabra!, acabaria preso pela lnquisi9ao por blas
femias denunciadas por seus rivais, irritados com sua ambi9ao e abuso 
de poder. No caso de J aguaripe, as tensoes entre senhores e as acu
sa9é)es que muitos fizeram contra Fernao Cabra! nao passavam, por
tanto, de disputas com imagens refletidas no espelho. 

180 

PROCESSOS E CASTIGOS: OS MAMELUCOS 

Em abril de 1593, Heitor Furtado recebeu urna carta do cardeal 
Alberto, mandando-o deixar a Babia e passar logo a Pernambuco, 
" a qual visitareis mais breve que for possível" - escreveu o inquisi
dor geral - "e acabada a visita9ao vos embarcareis para este Reino 
sem irdes visitar Sao Tomé e Cabo Verde ... " .19 i'rritado com a de
mora do visitador na Babia, o Santo Oficio de Lisboa cancelada mes
mo o restante da Visita9ao, excetuando Pernambuco. 

Heitor Furtado permanecera, com efeito, mais de dois anos na 
Babia. Desembarcara em junho de 1591, iniciara a Visita9ao em 28 
de julho do mesmo ano, e só partiria para Pernambuco em 2 de se
tembro de 1593, fazendo ouvidos moucos as citadas ordens do car
deal Alberto. Nao tenho dúvida de que a tardan9a do visitador na 
Babia deveu-se a descoberta da santidade - o inimaginável conluio 
entre um fidalgo portugues e rebeldes idólatras, acordo mediado e 
temperado por um sem-número de mamelucos riscados de jenipapo. 

Descobrindo tamanha excentricidade herética, Heitor Furtado 
lan9ou-se a ela com avidez, multiplicando interrogatórios de mame
lucos e processando vários, desejoso de saber o que eram, enfim, 
aquelas "gentilidades do sertao" de que jamais ouvira falar. Inquie
ta va-o perceber que homens cristaos batizados - ainda que meio 
gen ti os na aparencia - acreditassem que um ídolo de pedra era Je
sus e que urna índia era Nossa Senhora. 

Despreparado, no entanto, para argüir sobre "heresias do tró
pico", Heitor Furtado se ateve a um estilo de interrogatório em tu
do convencional. Adequado, talvez, para inquirir hereges ocidentais 
- homens que se haviam apartado da fé católica-, mas nao ma
melucos que, desde o nascimento, eram cultural e religiosamente hí
bridos. "Com que animo haviam feito adora9oes, cerimónias e usos 
gentílicos?" - perguntava Heitor Furtado aos filhos de índias muitas 
vezes criados em aldeias ... ''Por que haviam deixado a fé de Cristo?'' 
- perguntava o visitador a homens que, desde crian9as, ouviam f alar 
de Monan, Tupa, Tamandaré ... ''Com que animo se haviam risca
do no sertao?" - argüía-os Heitor Furtado, sem saber que lidava 
com antropófagos condecorados. 

Incapaz de compreender a complexidade cultural do processo 
colonizador, o visitador se inquieta va com a transgressao das restri-
96es alimentares do calendário cristao, amofinando os mamelucos 
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com perguntas tradicionais: "Por que haviam comido carne no serta.o 
em dias proibidos pela lgreja? Quantas vezes? Quem havia comido?". 
Chegava mesmo a perguntar aos mamelucos se nao havia frutas, le
gumes e abóboras no sertao que lhes pudessem saciar a fome, subs
tituindo a carne que a lgreja interditava em certos dias sagrados ... 

Os mamelucos argüidos por Heitor Furtado trataram certamente 
de se defender, omitindo o essencial de suas culpas ou, quando me
nos, atenuando-as, para o que se valeram da ignorancia etnográfica 
do visitador. Perguntados sobre o animo que tiveram ao se riscarem 
a moda gentílica, praticamente todos diziam que o fizeram para lu
dibriar os indios, mostrando-se bravos e valentes, quer para convence
los a "descer", quer para nao serem mortos. O máximo que infor
maram ao visitador f oi o modo pelo qual se f aziam as tatuagens -
as incisoes e tinturas - e o significado de bravura que os índios atri
buíam aos riscos no corpo. E, na profusa.o de álibis, nao faltou quem 
fizesse gra<;a como visitador, a exemplo de Francisco Pires. Julgando 
Heitor Furtado um completo tolo, o mameluco disse que os gentios 

. . '' . '' se tingiam de jenipapo "por galantana e traJO , e ass1m como as 
outras gentes se costumavam vestir de vestidos galantes", os gentios 
do Brasil pref eriam andar nus em corpo e vestidos com a tintura do 

b , l f. " . arar" 20 jenipapo, o que tam em e e izera para os amigar e congr .,. . 
O único mameluco que se descuidou nesse ponto, f ornecendo 

valiosa pista para o visitador, foi um certo Lázaro da Cunha. Pergun
tado sobre quais adora<;oes fizera no sertao, cometeu a imprudencia 
de admitir ter participado de cerimónia antropof ágica, bailando e 
se regozijando comos índios. Acrescentou, porém, que jamais fora 
canibal: "ajuntava carne de porco com carne humana e, comendo 
com os ditos gentios, ele comia a de porco e os gentios a humana, 

, 1 . h ', 21 cuidando eles que tambem a de porco que e e conua era umana . 
Heitor Furtado nao aproveitou, no entanto, o descuido do mamelu
co. Julgando que Lázaro havia mesmo enganado o gentio ao mistu
rar as carnes, nao voltou mais ao assunto, convencido da astúcia bem
intencionada do confitente para evitar o canibalismo. Nessa teia de 
falsos enganos, Heitor Furtado sairia perdendo ... 

No tocante·a participa~o na santidade, também cuidariam os 
mamelucos de atenuar suas heresias, embora alguns tenham admiti
do que, pelo menos durante algum tempo, chegaram a crer sincera
mente no ídolo Tupanasu e no papa Tamandaré. Alegaram, porém, 
quase em uníssono, que a razao principal de sua adesao a seita resi-
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dia no propósito de faze-la seguir para a fazenda de Jaguaripe, acres
centando todos que cumpriam ordens superiores. Produzindo ver
soes desconcertadas sobre quem ha vi a dado ordcns para que f ossem 
ao serta.o e o que deveriam fazer lá, os mamelucos certamente des
nortearam o visitador, que submeteu alguns a processos completos. 
Ensinaram-lhe, porém, que a expansao colonial era empresa com
plicada, exótica o suficiente para transformar idolatrias simuladas 
em heresias úteis. 

O processo de Domingos Fernandes Tomacaúna é, sem dúvi
da, o melhor exemplo dos desacertos e até cumplicidades entre o vi
sitador do Santo Oficio e os mamelucos que serviam a coloniza<;ao. 
Tomacaúna se apresentou ao visitador em 11 de fevereiro de 1592, 
exatamente no último dia do "período da gra<;a", concedido aos 
maiores do Recóncavo para confessar suas culpas sem o risco de pe
nas maiores. Apresentou-se tendo já contra si pelo menos cinco de
núncias f ormais, sem contar as confissoes de outros mamelucos que 
o antecederam na mesa, atribuindo-lhe a responsabilidade por te
rem aderido a seita indígena. A situa<;ao da Tomacaúna era aparen
temente complicada e, com ef eito, seu processo renderia 96 f olhas 
- um dos maiores da Visita<;ao. 

Após narrar sua longa trajetória de "gentilidades" durante os 
quase vinte anos que vivera nos matos, Tomacaúna mencionou a san
tidade, suas cren<;as e ritos, e como chefiara urna expedi<;ao com o 
fito de resgatá-la para o litoral. Confundindo o visitador, contou 
que fora ao sertao a mando do governador Teles de Barreto, embo
ra tenha admitido que levaria os índios para a f azenda de Fer nao 
Cabral - como de fato chegaria a enviar parte deles. Narrou com 
detalhes o seu encontro com o papa, sem omitir que o presenteara, 
e sem negar que fizera as cerimónias da seita, bailando, cantando, 
fumando e consentindo no rebatismo. Justificou-se, porém, dizendo 
que tudo fizera "por fingimento", objetivando enganar o gentio. 
Desmereceu completamente as cerimónias da santidade, acrescentan
do que, ao ajoelhar-se <liante do papa, dissera-lhe: ''Adoro-te bode, 
porque hás de 'ser odre' '22 - o que fez em portugues para que 
Antonio nao compreendesse. 

É interessante observar, aliás, que outros mamelucos conf essa
ram ter dito a mesma frase, por meio da qual animalizavam e demo
nizavam o caraíba (bode), associando-o a embriaguez causada pelo 
vinho do odre - o que faziam na língua dos colonizadores. Por ou-
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tro lado, Tomacaúna e outros disseram que nao entendiam a língua 
do gentío - "língua nova", afirmaram muitos. Tencionavam, nas 
duas situacoes narradas, mostrar ao visitador a distancia que os se
parava do gentío, cuja língua diziam nao compreender totalmente, 
e ao qual podiam enganar em portugues ... 

Urdia-se, na mesa inquisitorial, urna teia infindável de enganos. 
Os mamelucos diziam divinizar o caraíba no gesto, mas demonizá
lo em palavras, para o que usavam o portugues que o índio nao com
preendia. Queriam convencer o visitador de que, apesar de ajoelha
dos <liante de Tamandaré, continuavam fiéis ao Deus cristao e nao 
ao diabo. Na verdade, sugeriam ser capazes de enganar o próprio 
diabo, quando, na verdade, estavam ludibriando o Santo Ofício. E 
confundiam-no, ainda, ao dizer que nao compreendiam bem a "lín
gua nova" do gentío, embora dissessem que tencionavam convence
lo, em língua geral, a migrar para a costa. 

Portugues: língua de enganos, língua de cristaos. Tupi: língua 
mal compreendida, língua da persuasao. No desconcerto de línguas 
e gestos cruzados - matéria-prima da santidade - , os mamelucos 
iam construindo os seus álibis, tentando f azer do hibridismo urna 
alteridade radical. Mas o discurso dos mamelucos nao fazia senao 
reiterar suas próprias ambivalencias, ao transformar em utilidade e 
coisa santa o que, no entender do inquisidor, era gentilidade e heresia. 

Tomacaúna só retornou a mesa inquisitorial em 13 de man;o 
de 1593, mais de um ano depois de sua primeira confissao, compa
recendo a chamado de Heitor Furtado. Entrementes, havia se mul
tiplicado o número de acusacoes contra o mameluco, incluindo urna 
denúncia de sua própria mulher branca, Isabel Beliaga, que compa
recera a mesa em janeiro do ano anterior. Mas, a bem da verdade, 
Isabel mais defendeu do que acusou o marido, dizendo que Toma
caúna se riscara para mostrar-se valente e escapar da morte nas maos 
do gentío, omitindo completamente seu envolvimento com a santi
dade. 23 

Na sessao de 13 de marco, Tomacaúna praticamente nao falou . . , 
reiterando que nada t1nha a acrescentar ao que conf essara na gr a ca. 
Reconvocado a 20 de marco, foi um pouco mais inquirido pelo visi
tador sobre suas intencoes ao riscar-se e ao fazer as cerimónias da 
santidade. Parecendo nervoso, ou pelo menos assustado com a in
s~ste~cia do visitador, Tomacaúna repetiu a f arta que tu do fizera por 
f1ng1mento: os riscados para "se mostrar valente, e escapar de que 
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o nao matassem"; e as cerimónias da seita para convencer o gentío 
a segui-lo, "guiado pelo interesse e causas temporais". Argüido na 
doutrina pelo visitador, benzeu-se, persignou-se e recitou-a bem ... 

Heitor Furtado nao se deu por satisfeito e, quer por perceber 
que o mameluco o enganava, quer tao-somente para atormentá-lo 
com mais perguntas, reconvocou Tomacaúna quatro días depois, em 
24 de marco. O mameluco, a essa altura assustadíssimo, disse que 
conf essara tu do nas sessoes anteriores, jurando que nunca ti vera ''ten
ca o gentílica"; que sempre guardara a fé de Cristo "em seu cora
cao"; que os erros cometidos, fizera-os "movido pelo interesse e gosto 
temporal'' - do que estava muito arrependido e pedia misericórdia. 
Convencido ou nao, Heitor Furtado retomava o controle da situacao, 
interrogando o mameluco seguidas vezes. Se nao era capaz de decifrar 
as heresias de Tomacaúna, vergava-o <liante do Santo Ofício, 
arrancando-lhe exclamacoes de arrependimento e súplicas de perdao. 

E, para nao deixar sua argüicao incompleta, convocou-o urna 
última vez, em 27 de marco, para tratar da f amigerada transgressao 
das interdicoes alimentares da Igreja. "Quantas vezes Tomacaúna 
cornera carne no sertao sem licenca do hispo?" - insistiu o visita
dor. E "acaso nao possuía farinha, favas, abóboras, milho, frutas 
do mato ou algum peixe'' que pudesse comer no lugar da carne em 
dias proibidos? Diante de um idólatra e antropófago, Heitor Furta
do retornou as minudencias de sempre. 

Tomacaúna <leve ter se acalmado, e parecía mesmo descontraí
do nas respostas, percebendo talvez que o pior dos interrogatórios 
já havia passado. Acrescentou, entao, que só cornera carne em dias 
proibidos por necessidade, mas sempre que podía comía peixe. Ad
mitiu também que por vezes cornera carne podendo substituí-la por 
milho, abóboras ou legumes, mas sendo ele "hornero grande de cor
po" nao se poderia manter somente com legumes e frutas do mato. 
Heitor Furtado nao se deu por vencido e inquiriu-o se porventura 
havia experimentado comer somente frutas e legumes, ao que TÓ
macaúna respondeu afirmativamente. Mas, para nao faltar a verda
de com nosso inquisidor, acresc~ntou que sornen te cornera legumes 
quando nao tinha carne ou peixe, pois sem carne "sentia muita fra
queza e dano em sua disposicao ... ". 

Assim terminou a via-crúcis de Tomacaúna na mesa inquisito
rial: conversando o mameluco e o visitador sobre peixes, carnes e 
abóboras ... Soba aparencia de obstinacao inquisitorial, Heitor Fur-
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tado parecia já convencido de que nao retiraria nada mais doma
meluco, exceto a sua subserviencia ao Santo Oficio. E parecia também 
convencido, depois de dois anos na Bahia, que os mamelucos eram 
realmente importantes para a seguranc;a dos colonos e os interesses 
do colonialismo, malgrado as gentilidades que faziam no serta.o. 

Na sentenca de Tomacaúna, lavrada em 29 de marco de 1593, 
admitiu-se que o mameluco somente se riscara para mostrar-se va
lente e fugir do perigo; que só fizera as idolatrias para enganar o 
gentio, "movido por interesses e proveitos temporais". Foi conde
nado a ser "gravemente repreendido,, na mesa, a abjurar de leve sus
peita na fé, a penitencias espirituais (inclusive jejuns), ordenando
se-lhe que jamais voltasse ao serta.o. Quanto a culpa de comer carne 
em dias defesos, havendo "tanta abundancia de legumes" a seu dis
por, Tomacaúna seria multado em 5 mil réis somente, considerando
se ser homem da "casta dos gentios, os quais costumam comer a carne 
quando querem, sem fazer diferenca de dias ... ,,. 

Se fora complacente com Domingos Tomacaúna, Heitor Fur
tado o seria mais ainda com a maioria dos mamelucos e sertanistas. 
Argüiu-os menos e sentenciou-os, via de regra, a abjuracoes de leve, 
repreensoes, penitencias espirituais, pequenas multas e jejuns. A al
guns deles, arbitrariamente, Heitor Furtado aplicou multas pesadas, 
quando nao os obrigou a sair em auto público, a ouvir sentenca na 
igreja durante a missa dominical, cabeca descoberta e vela acesa na 
mao. Foi o caso de Simao Dias, o mameluco que melhor descreveu 
a igreja de Jaguaripe, condenado a sair no auto-de-fé e a pagar dez 
cruzados de multa, pouco menos do que pagara Tomacaúna. Foi o 
caso de Rodrigo Martins, soldado de Tomacaúna, que por nao ter 
conf essado su as tatuagens no período da graca sof reu pena de cin
qüenta cruzados (preco de um "molecao" africano), embora fosse 
dispensado de sair em público. 24 

A pior sentenca recebeu-a o mameluco Francisco Pires, e nem 
tanto por praticar gentilidades ou aderir a santidade, senao por de
safiar abertamente os jesuítas e pregar aos índios contra a cateque
se. Foi por isso condenado nao só a multa de trinta cruzados, a ab
juracao de leve e a penitencias espirituais, mas a sair desbarretado, 
cingido por urna corda, vela acesa na mao, a ouvir sua pena na Sé 
de Salvador, para, em seguida, ser acoitado citra sanguinis ef f usio
nem pelas ruas costumeiras da cidade. 25 Francisco Pires parece ter 
expiado a culpa de todos, inclusive a de Tomacaúna e de outros ma-
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melucos que, servindo ao colonialismo escravocrata, desenvolviam 
sua anticatequese no serta.o. 

Heitor Furtado de Mendonca conseguiu, de algum modo, do
brar o arrojo dos mamelucos. Multou-os. Humilhou alguns. Fe-los 
reconhecer que gentilidades e ido la trias eram erros de f é: heresias 
que condenavam as almas e ameacavam a vida dos hereges, no caso 
de o Tribunal preferir usar o rigor de sua justica ao invés de sua in
finita misericórdia. Apesar de desconhecer o que as gentilidades sig
nificavam - as incisoes, a antropofagia -, Heitor Furtado obrigou 
os mamelucos a delas abjurar, condenando todos a renunciar a flo
resta: que nunca mais voltassem ao serta.o ... E num esforco pifio de 
torná-los crista.os, culpabilizou-os por comer carne em dias proibidos. 

O visitador do Santo Oficio nao compreendeu bem quer os ma
melucos, quera idolatria dos índios. Intuiu, no entanto, que gentili
dades e idolatrias eram inerentes ao processo colonizatório, do mes
mo modo que o eram os mamelucos. Prisioneiro de vários dilemas, 
vítima de muitos enganos, Heitor Furtado pelo menos aprenderia, 
em dois anos de Brasil, que o Santo Oficio tinha mesmo que se cur
var aos "interesses temporais" da colonizacao. 

PROCESSOS E CASTIGOS: FERNAO CABRAL 

A importancia do caso da santidade na Visitacao a Bahia - pro
vável razao do prolongado tempo em que lá ficou Heitor Furtado 
de Mendonca - pode ser medida pelo volume de denúncias e pelo 
tamanho do processo contra Fernao Cabral de Taíde. De um total 
de 212 denúncias levadas a mesa inquisitorial na primeira etapa da 
Visita (Salvador), nada menos do que 38 (180To) foram dirigidas contra 
Fernao Cabral, número superior as denúncias contra os erros sexuais 
e morais, inclusive a sodomia e a bigamia. Foi o senhor de Jaguaripe, 
com ef eito, o indivíduo mais denunciado nessa Visitacao, superando 
os cristáos-novos moradores na capitania acusados de judaísmo. 

Quanto ao tamanho do processo, de que as denúncias sao apenas 
parte, o de Fernao Cabral (265 folhas) figura entre os mais alenta
dos, inferior so mente aos de alguns cristaos-novos que Heitor Furtado 
mandou prender e embarcar para Lisboa. Maior que o seu processo 
na Bahia f oi seguramente o da crista-nova Ana Rodrigues, senhora 
de oitenta anos acusada de judaísmo, que acabaria morrendo nos 
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cárceres do Santo Oficio lisboeta alguns anos depois da Visita9ao. 
E, no conjunto da Visita9ao, além do caso de Ana Rodrigues, so
mente um processo superou (inclusive em número de denúncias) o 
de Fernao Cabra! de Taíde: o de J oao Nunes, mercador e senhor 
de engenho em Pernambuco, cristao-novo, acusado entre outras coi
sas de possuir um crucifixo próximo ao "servidor" onde fazia suas 
necessidades fisiológicas. Com margem mínima de erro - pois nao 
cheguei a contar as páginas dos autos de Lianor Antunes, Beatriz 
Antunes, Salvador da Maia e Ana Alcof orada, cristaos-novos pro
cessados na Visita9ao quinhentista -, o processo de Fernao Cabral 
figura entre os tres ou quatro maiores da Primeira Visita9ao do Santo 
Oficio ao Brasil. 

Além do mais, convém lembrar que todos os cristaos-novos aci
ma mencionados f oram presos e enviados para Lisboa - e nisso Hei
tor Furtado seguiu a risca o regimento. O visitador apenas instruiu 
os processos, que transcorreram a maior parte do tempo em Lisboa, 
ao contrário do processo de Fernao Cabral, instruído e despachado 
em última instancia na própria Bahia. Nao tenho dúvida em afir
mar, portanto, que foi Fernao Cabral quem mais ocupou, indivi
dualmente, o precioso tempo do visitador do Santo Oficio, para nao 
f alar nos inúmeros cúmplices mamelucos do patrono da santidade. 

Mal iniciada a Visita9ao e come9aram a chover denúncias con
tra Fernao Cabral. Dois dias após a entroniza9ao de Heitor Furtado 
na Sé de Salvador e a leitura do Monitório, apareceram os dois pri
meiros denunciantes, em 30 de julho de 1591. Domingos de Almei
da f oi o delator que inaugurou o processo, acusando Fernao Cabral 
de ter na sua f azenda "negros e negras que se nomeavam por santos 
e faziam cerimonias gentílicas". O segundo delator foi ninguém me
nos do que Pero Novais, senhor de engenho na ilha da Maré que 
outrora solicitara de Fernao Cabral autoriza9ao para visitar a igreja 
dos índios, sendo por ele advertido para nao zombar do ídolo. A 
situa9ao de Fernao Cabral come9ou a complicar-se, portanto, logo 
no início da Visita9ao, pois se Domingos de Almeida era "homem 
sem oficio" que o acusara de "ouvir dizer", Pero Novais era senhor 
de engenho que testemunhara diretamente os acontecimentos. 

Poi somente depois da denúncia de Pero Novais que o senhor 
de J aguaripe resolveu se apresentar ao Santo Oficio, em 2 de agos
to, usufruindo do "período da gra9a" concedido pelo visitador aos 
moradores da Bahía. Fernao Cabral confessou, entao, o seu envol-
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vimento coma santidade e o assassinato da india Isabel (que lan9ara 
viva na f ornalha de seu engenho ). Do último episódio Fernao Cabral 
ainda nao fora delatado (e o caso nem era de foro inquisitorial), mas 
o assunto era tao rumoroso na capitanía que Fernao achou por bem 
contá-lo a Heitor Furtado. Afirmou, cinicamente, que nao a man
dara queimar, e somente amea9ará'a mo9a de faze-lo para impedir 
que continuasse a comer terra - maneira engenhosa de dissimular 
a gravidez da índia, o que todos sabiam na Bahia. Jogou a respon
sabilidade do crime nos ombros de dois escravos que a teriam exe
cutado sem ordens suas. 

No tocante a santidade, apresentou a conhecida versao de que 
atraíra a seita para destruí-la de vez, dizendo mesmo que o havia 
feíto, depois de tres meses, seguindo as ordens de Manuel Teles Bar
reto. Apresentou, em apoio a sua versao, a famigerada certidao em 
que o f alecido governador abona va a sua conduta no episódio -
documento autentico, nao resta dúvida, porém muitíssimo falso nas 
inf orma9oes sobre a atua9ao de Fernao Cabral nos acontecimentos 
de 1585. Na mesma confissao, Fernao descreveu superficialmente al
guns aspectos da seita e, propositadamente, tentou confundir o visi
tador ao dizer que os índios chamavam o ídolo de Maria. Admitiu, 
também, que consentira na realiza9ao de cerimonias gentílicas na sua 
fazenda, negando, porém, que delas participasse. 

Fernao Cabral confessou e saiu em paz, sendo advertido pelo 
visitador, como de praxe, para nao revelar a ninguém o que havia 
dito na mesa e para nao se ausentar da cidade sem a autoriza9ao do 
Santo Oficio. A teia da intriga estava, no entanto, irremediavelmente 
iniciada, e logo após a confissao de Fernao Cabral sucederam-se de
núncias diárias contra a sua pessoa - sobretudo por causa da santi
dade -, as quais chegariam a 38, sem contar as confissoes que o 
incriminavam e mais cinco denúncias que contra ele f ariam no Re
concavo, a partir de janeiro de 1592. Nao falto u mesmo quem insi
nuasse que Fernao era "cristao-novo" - informa9ao em tudo falsa 
-, quem sabe para agravar as suspeitas de heresia que sobre ele re
caíam diariamente: 

O patrono da santidade percebeu com clareza a lastimável si
tua9ao em que estava envolvido e a profusao de denúncias que se 
lhe f aziam, nao obstante o segredo que o Santo Oficio sempre exi
gía dos depoentes. O rumor público, na Bahia como em toda parte, 
neutraliza va de fato o sigilo inquisitorial. E Fer nao Cabral sabia, 
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por outro lado, do ódio que lhe devotavam os senhores da capita
nía, alguns funcionários da governan9a, os jesuítas, gente que ele 
desafiava havia anos, quando nao destratava com a arrogancia de 
sempre. Fernao Cabra} observou, apavorado, o cortejo de inimigos 
que diariamente comparecía a mesa do Santo Oficio a denunciá-lo: 
homens de prestígio, mercadores, jesuítas, sem contar o povo hu
milde que murmurava contra ele nao só pelo caso da santidade co
mo pelo homicídio da índia grávida. 

No início de setembro, Fernao Cabra! nao resistiu as pressoes 
e resolveu fugir. Juntou sua riqueza mobiliária e a embarcou numa 
urca flamenga prestes a zarpar para Lisboa, carregada de a9úcar. 
Ciente de suas culpas e do perigo que teoricamente corria nas maos 
de Heitor Furtado, Fernao Cabral estava pronto a se tornar mais 
um foragido da lnquisi<;ao, seguindo o exemplo de vários cristaos
novos e sodomitas que sumiram da Babia com a chegada do visitador. 

Mas o braco comprido do Santo Oficio pegou Fernao antes que 
a urca partisse da Babia. A iminencia da fuga nao tardou a cair nos 
ouvidos da comitiva inquisitorial, que, sem delongas, mandou prende
lo. Foi o notário Manoel Francisco quem a requereu, "pela Justi
ca'', ao visitador Heitor Furtado, f azendo as vezes de promotor do 
Santo Oficio, em 14 de setembro. Quatro dias depois, o visitador 
despachou a ordem de prisao: "Vistos estes autos, e a confissao do 
réu Fernao Cabral de Taíde, e as mais culpas que nela calou, e a qua
lidade delas, pois f oi diminuto em sua confissao e nao fez inteira, 
passa-se mandado para ser preso". 26 

O arrogante senhor de J aguaripe acabaria preso no mesmo día 
do despacho, e colocado nas "casinhas" do colégio dos jesuítas que 
funcionavam como cárceres do Santo Oficio na época da Visita<;ao. 
Ali ficaria por quase um ano, a responder a inúmeros interrogató
rios do visitador, empenhado em arrancar de Fernao Cabral "con
fissao mais larga" de suas culpas. É significativo notar que, urna 
vez preso Fernao Cabra!, cessaram as denúncias contra ele em Sal
vador: o ódio que muitos lhe devotavam na Bahia parecía aplacado 
com·o encarceramento ordenado pelo Santo Oficio. E - fato igual
mente significativo - foi somente depois da prisao de Fernao Ca
bral que ocorreu a imensa maioria das confissoes de colonos envol
vidos com a santidade, a come<;ar por d. Margarida da Costa, que 
se apresentou em outubro de 1591, cerca de um mes depois da pri
sao do marido. 
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Convocado para depor em 23 de setembro de 1591, Fernao Ca
bral f oi admoestado, como de praxe, a dizer se sabia por que f ora 
preso, e a conf essar suas culpas para desencargo de sua consciencia 
e bom despacho de sua causa. Aparentando humildade, Fernao res
pondeu que, estando no cárcere, fizera "consideracoes sobre todo 
o tempo de sua vida" e pedira "a Nosso Senhor que lhe alumiasse 
o entendimento e a memória" - frase que os inquisidores aprecia
vam ouvir. Fernao Cabral alargou, entao, o rol de suas culpas: men
cionou que tentara seduzir sua comadre (pois sabia que ela o delata
ra); que sodomizara urna índia virgem; que louvara as f ornicacoes 
de Diogo Correia com "negras da terra"; que impedira o capelao 
de sua fazenda de dizer algumas missas; que vendera e "ferrara" 
muitos indios dos aldeamentos; que fora várias vezes negligente com 
o batismo e a confissao de seus escravos; que f ora realmente adver
tido por alguns de que nao ameacasse a índia Isabel de queimá-la 
viva por comer terra ... 

Com rara habilidade, Fernao Cabral optou por multiplicar suas 
culpas, imaginando o que lhe teriam imputado os acusadores. Mas 
cuidou de minorar, aqui e ali, as suas responsabilidades, negando 
o assassinato da índia e omitindo as palavras que prof erira ao tentar 
seduzir a comadre. No tocante a santidade, manteve a sua versao 
original de que atraíra a seita para destro<;á-la, acrescentando, po
rém, alguns detalhes de suas cerimonias e crencas. Admitiu que pro
metera ao papa, via Tomacaúna, juntar as igrejas "crista e gentia" 
em Jaguaripe e confirmou que, por fingimento e para enganar os 
índios, fizera certas reverencias ao ídolo Tupanasu - a exemplo de 
tirar o chapéu quando entrava na igreja. Confessou, enfim, que con
sentira em que todos os seus escravos freqüentassem o culto, ao qual 
ajudara "com dádivas", além de receber os principais da seita em 
sua casa.27 

Heitor Furtado ouviu tudo com atencao e mandou Fernao Ca
bra} de volta para o cárcere, advertindo-o de que sua confissao ain
da era diminuta, sendo necessário examinar melhor a consciencia e 
a memória, para glória de Deus e satisfa9ao do Santo Oficio. Heitor 
Furtado manteve Fernao Cabra! encarcerado durante meses, esgar
cando-lhe os nervos, e só voltaria a convocá-lo a mesa em agosto 
de 1592, quase um ano depois de sua prisao. 

Fernao Cabral apresentou-se ao visitador com postura totalmen
te diversa da anterior. Arrogante, irritado, empenhado em negar suas 
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culpas. Heitor Furtado iniciou, entao, urna argüicao que os inquisi
dores apreciavam fazer: interrogatórios in specie, esmiucando as cul
pas que ao réu eram imputadas. No tocante as culpas "menores", 
Fernao negou que a índia assassinada estivesse grávida, dizendo que 
" era negra já velha" que vivia numa rede de tanto comer terra; ne
gou que tivesse desprezado o sacramento da missa, ao impedi-la em 
sua fazenda e ao dela debochar; negou que tivesse negado o impedi
mento do compadrio ao "cometer" a sua comadre Luísa d' Almeida; 
negou que impedisse o batismo de seus escravos a moda crista. Apre
goou, em suma, que era bom cristao, devoto de Nossa Senhora, 
homem que da va esmolas e fazia boas obras a Deus ... 

No tocante a santidade, negou que tivesse presenteado os índios 
principais da seita; negou que dera licenca a seus índios para se re
batizar; negou que tivesse reverenciado o ídolo e feito qualquer ceri
monia dos índios. Insistiu na versao de que o pouco que fizera pela 
santidade, e o bom tratamento que dispensara ao Santinho e a Mae 
de Deus, foi para evitar que o papa soubesse de sua real intencao 
de destruir a " abusao gentílica". Heitor Furtado insistiu, por sua 
vez, nas perguntas sobre as reverencias que Fernao prestara ao ído
lo, em particular se tirara o chapéu para homenageá-lo na igreja. 
Teimosamente, Fernao Cabral negou que o tivesse tirado e, se por
ventura o tirara, fora para !impar o suor que lhe pingava da testa, 
dado que a igreja dos índios distava meia légua de sua casa e o calor 

d 28 era gran e ... 
Em 14 de agosto de 1592, Heitor Furtado convocou o réu pela 

terceira vez. E, novamente, Fernao Cabral voltou a negar tudo que 
lhe fora imputado, insistindo na versao de que somente abrigara a 
seita em Jaguaripe para enganar o gentio e destrocar em definitivo 
a santidade. A certa altura do interrogatório, logo em seu início, Hei
tor Furtado resolveu surpreender o réu com pergunta até entao iné
dita: "Por que razao os idólatras lhe chamavam tupane, que na lín
gua gentílica significava deus?". Percebe-se, na leitura do documento, 
que Fernao Cabra! ficou algo desconcertado, pois sabia muito bem 
que semelhante designacao significava muito para os índios. A in
tuicao do visitador tocava, pois, em questao nodal - o cruzamento 
de línguas, as projecoes recíprocas de religiosidade. Se o visitador 
a desvendasse revelar-se-ia o vínculo estreito que Fernao havia esta
belecido com a seita. 
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A reacao de Fernao Cabral foi negar imediatamente que os ín
dios lhe dessem tal nome, dizendo que nunca ouvira nem soubera 
que o gentio assim o nomeasse. No entanto, deixando entrever que 
suas relacoes coma seita eram mais estreitas do que ele queria admi- · 
tir, conf essou que os índios chamavam-no por outro nome: carai
pocu, palavra que, na tradu~o de Femao, significava "homem gran
de'' . No afa de minorar suas culpas, Fernao Cabral agiria como os 
mamelucos, manipulando o significado das palavras para enganar 
o visitador. Se de fato os índios chamavam Fernao Cabrai de Tupa, 
nunca se saberá com precisao, embora seja possível que o chamas
sem desse modo. O certo, porém, é que caraí nao significava sim
plesm.ente homem, como Fernao Cabra! fez crer ao visitador. Caraí 
ou caraíba era um homem especial para os tupi: um homem-deus. 29 

O descuido do réu passou despercebido, porém, a Heitor Fur
tado. Paciente e metódico, o visitador achou por bem suspender o 
interrogatório in specie, e tratou de argüir o réu acerca de sua ge
nealogia e do quanto sabia de do u trina crista. Fer nao Cabra! falo u 

. . 
sobre a f amília .e passou no exame de doutrina. No final da sessao 
encontrava-se visivelmente ·exasperado. Afirmou que jamáis ti vera, 
no íntimo, qualquer sentimento contra "nossa Santa Fé Católica", . . 

e que estava muito arrep~nqido de suas culpas e descuido. Suplica-
va, pois, ao visitador, "pelas chagas de Jesus Cristo", que despa
chasse o seu caso com a maior brevidade possível, clemencia e mise
ricórdia, visto que estava preso "perto de um ano" ·- o que já era 
grande parte do castigo que, por seus erros, merecia. 

Heitor Furtado ouviu tudo isso com serenidade, e mandou Fer
nao de volta ao cárcere. Mas ouso dizer que nosso visitador estava 
satisfeito coma última cena que presenciara. Fernao Cabral vergara
se ao Santo Oficio, amedrontado, desesperado. Ainda que nao ti
vesse confessado seus erros, saíra derrotado da mesa - cenário, no 
caso, do teatro da Inquisicao. 

Para derrotar de vez o réu, Heitor Furtado convocou-o nova
mente a mesa, quatro dias depois. Admoestou-o, com a "caridade" 
habitual, advertindo-o de que os piores hereges eram os negativos, 
pertinazes, impenitentes, revogantes. Com eles o Santo Oficio nao 
poderia agir com misericórdia, senao "coni dureza e rigor". Diante 
disso, e do estado de perturbacao em que se encontrava, Fernao Ca
bral admitiu todas as culpas, sem excecao. 
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Insistiu, no entanto, que só honrara e reverenciara a seita indí
gena porque tencionava mesmo extingui-la. E acrescentou que, quan
do chamava a índia-chefe da santidade de Mae de Deus, nomeava-a 
em portugues - o que ela nao entendía "por ser boc;al". Se Fernao , . 
Cabral de fato reverenciava a caraíba~or de Jaguaripe em portu-
gues, ou se a chamava de Tupans}\ eis algo que nao se pode esclare
cer, embora seja-me difícil crer que l\ernao pretendera simular corte
sias para a índia em língua por ela desconhecida. Mas Heitor Furtado 
parecia já satisfeito coma nova postura do réu, e deixou passar esse 
novo "engano". além do que traduc;oes de língua geral nunca ··ha
viam sido matéria de sua especialidade ... 

Reforc;ando sua sujeic;ao <liante do Santo Oficio, Fernao Cabral 
voltou a pedir misericórdia e clemencia, dizendo-se bom cristao, lim
po de sangue e pai zeloso, que tinha donzelas para amparar. Acres
centou que, se faltara com a verdade nas últimas sessoes, f ora por 
"ignorancia e por nao saber o estilo deste Santo Tribunal", além 
de ter sido aconselhado a negar suas culpas por um companheiro de · 
cárcere. Heitor Furtado deve ter exultado ao ouvir tamanha confis
sao de erro praticado no cárcere. Afinal, livrava-se da tarefa de in
quirir sobre idolatrias e santos indígenas para fazer algo que muito 
aprazia a Inquisic;ao: romper cumplicidades entre hereges; faze-los 
delatar uns aos outros; dissolver as solidariedades atentatórias ao "re
to ministério do Santo Oficio". 30 

Nao f oi difícil ao visitador descobrir quem aconselhara Fer nao 
Cabral a mentir: Joao Nunes, o grande senhor de engenho de Per
n~mbuco, cristao-novo, que esteve preso numa das "casinhas" do 
colégio jesuítico ao tempo em que lá estivera Fernao Cabral. Senhor 
de engenho como Fernao, odiadíssimo como ele, pois era usurário 
e useiro em humilhar os outros, Joao Nunes dissera que, em maté
ria de Santo Oficio, o melhor era mentir e negar ("quem nao se cala 
é parvo"). Dissera-o através das paredes que separavam as "casi
nhas" onde estavam presos; dissera-o para levantar o ánimo de Fer
nao Cabral, naquela altura apavorado coma possibilidade de ser le
vado a tormento ... 

Antes de terminar a sessao, Heitor Furtado ainda perguntou 
detalhes sobre como se comunicavam os presos e em quais circuns
tancias: "falavam quando nao podiam ser ouvidos" - respondeu 
Fernao -, quando nao havia alcaides, nem guardas; falavam nos 
domingos e dias santos pela manha, estando o visitador na igreja, 
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ou entao a noite, quando o visitador estava na sala jantando ... Ou
vindo isso, Heitor Furtado deu os autos por conclusos. 

A mesa se reuniu em 20 de agosto de 1592, presentes, entre ou
tros, o próprio bispo Antonio Barreiros, Marc;al Beliarte, provincial 
dos jesuítas, e Fernao Cardim, reitor do colégio, presidida por Hei
tor Furtado de Mendonc;a. Consideraram todos, por unanimidade, 
que as culpas de Fernao Cabral pareciam "gravíssimas" no foro ex
terior, pois com grande escandalo consentira e sustentara a "abu
sao" da santidade em suas terras, além de ter perjurado na mesa ao 
revogar suas culpas confessadas na grac;a e por ocasiao da segunda 
e terceira sessoes. 

Consideraram, porém, os membros da mesa que havia forte pos
sibilidade, e presunc;ao de certeza, de que o réu jamais tivera "no 
animo, erro interior (íntimo) contra a Verdade de nossa Santa Fé 
Católica". Consideraram, ainda, que "as circunstancias que concor
reram" para suas culpas eram relevantes, e que "a qualidade da pes
soa do réu", "sua nobreza e bom sangue" atenuavam seus erros. 
Ten do em vista tais considerandos, a mesa concluiu em favor de sen
tenc;a "benigna e misericordiosa" contra Fernao Cabral de Taíde, 
evitando-se usar com ele do "rigor da justic;a". 

Opiniao muito distinta da que emitiu a Visitac;ao acerca de Fer
nao Cabral seria a dos inquisidores lisboetas ao apreciar as acusa
c;oes de Fernao contra Joao Nunes, delatando-o por lhe haver acon
selhado a mentir na mesa inquisitorial. O Santo Ofício de Lisboa 
considerou a denúncia de Fernao Cabral improcedente, ''por ser a 
testemunha de pouco crédito, que sendo homem cristao, usou e, se
gundo se tem por inf ormac;ao, adorou ídolos e cometeu outras fra
quezas nessa matéria ... " .31 Sorte de Fernao Cabral nao ter sido jul
gado em Lisboa por inquisidores menos vulneráveis as pressoes do 
colonialismo ... 

Fernao Cabral f oi condenado a abjurar de leve suspeita na fé (le
ve suspeita ... ) e a pagar mil cruzados ''para as des pesas do Santo Ofi
cio''. Pena pecuniária elevadíssima - vale dizer -, quantia suficien
te para comprar vinte escravos africanos aos prec;os do século XVI. Fer
nao Cabral foi ainda condenado a, num domingo ou dia santo, 
"estal).do-se na missa", ficar de pé ao lado do cruzeiro, na Sé de Sal
vador, para ouvir a leitura pública de sua sentenc;a, na qual se lhe apli
cariam penitencias espirituais. E, finalmente, foi ainda condenado ao 
degredo por dois anos "para fora de toda a costa do Brasil". 
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,.. 
A senten<;a foi cumprida a risca, baseada no parecer da mesa, 

contendo em detalhes as peripécias de Fernao Cabra! e a história da 
santidade que protegera. O texto da senten<;a é, porém, um relato 
compósito, misturando narrativas contraditórias, confirmando a ig
norancia do visitador acerca das idolatrías ameríndias. Importa des
tacar, no entanto, que Fernao Cabral saiu mesmo em público, para 
regozijo de seus vários desafetos, ouvindo sua penitencia na Sé de 
Salvador. Também pagou a pesada multa de mil cruzados. Passou 
pelo vexame público num domingo, 23 de agosto de 1592, e abjurou 
tres dias depois. Somente foi solto em 10 de setembro do mesmo ano 

' mediante o pagamento de fian<;a, para aguardar o navio que o leva-
ría para o degredo. Degredo em Portugal, a bem da verdade, em Lis
boa, ou talvez no Algarve, terra natal de nosso fidalgo :::.._ hornero 
"de nobreza e bom sangue", para usar as palavras do Santo Oficio. 

Nao resta dúvida de que Heitor Furtado derrotou, no teatro da 
Inquisi<;ao, o poderoso e arrogante senhor de Jaguaripe, apesar de 
jamais ter entendido, realmente, o que fora a santidade. Bastava-lhe, 
porém, rotulá-la como idolatría e, por conseguinte, como heresia; 
bastava-lhe obrigar Fernao Cabra! a curvar-se perante ele, visitador, 
com súplicas de misericórdia. No teatro barroco da Inquisi<;ao mais 
valía a representa<;ao da heresia, creio eu, do que a vitória de fé. 

Anchieta, já velhinho e doente, nao teve dúvida em dizer que 
a senten<;a de Fernao Cabra! fora misericordiosa. Todos afirmaram 
isso - escreveu o insigne jesuíta - e "ele mesmo [Fernao] o reco
nheceu, dando gra<;as ao inquisidor e a todos os adjuntos da mesa 
pela merce que lhe faziam, merecendo muito mais por suas culpas, 
e isto de joelhos com muita humildade". 32 

Fernao Cabral, humilhado e humilde, acabaria satisfeito com 
a merce do inquisidor, a pesar de multado em vinte escravos da Áfri
ca. Heitor Furtado, exultante, se regozijaria de ter derrotado alguém 
que jamais se vergara aos jesuítas, aos governadores e a ninguém. 
Triunfo da Inquisi<;ao no trópico, que perder a longo tempo com a 
santidade, para desespero do arquiduque Alberto, preposto de Fili
pe n. Triunfo do colonialismo, do "bom sangue" de Fernao Cabra!, 
que, levado pelas "circunstancias", transformara-se em Tupa ou Ca
raipocu - sabe-se lá -, para melhor explorar os índios ou destruí
los de vez. 

Heitor Furtado triunfou no teatro do Santo Oficio, que no sé
culo xv1 nem Fernao Cabra! era capaz de desafiar. Fernao Cabra! 
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triunf ou no teatro do colonialismo, agradecendo de joelhos a benig
na pena que lhe fora dada, para cumprir seu degredo de dois anos 
no Reino. Os jesuítas, malgré tout, assinariam a senten<;a benigna 
que lhe dera o visitador - Fernao Cardim, Mar<;al Beliarte - , e o 
próprio Anchieta, já anciao, se limitaría a comentar quao afortuna
do era o homem que, conforme ele mesmo escrevera, dizia-se "maior 
que todas as justi<;as". 

Quanto aos índios - convém nao esquece-los - , voltaram ao 
cativeiro, retornaram as missoes, quando nao estavam já mortos na 
época da Visita<;ao a Bahía. Heresia do trópico, a santidade seria 
estigmatizada, demonizada, animalizada e, finalmente, queimada. 
Lan<;ada no f ogo, como a índia que Fernao Cabral jogou em sua 
fornalha. Posta em chamas e reduzida a cinzas, como se fez a sua 
igreja por ordem do governador. Ao iniciar a devassa da santidade ' 
Heitor Furtado ignorava quase tudo. lgnorava, inclusive, que já se 
tinha promovido urna espécie de auto-de-fé coma lgreja ameríndia 
de Jaguaripe, heresia do trópico, centro da "Terra sem Mal". 
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RESSONÁNCIAS 
E PERSISTENCIAS 

No inferno pintado pelo portugues, o diabo-mor é um 
índio de cocar, que flagela impávido os pecadores broncos. 

(O Inferno. Atribuído a Jorge Afonso, século XVI.) 



Mas eis o verdadeiro problema: acreditavam os tu
pinambá em seus profetas? 

Eduardo Viveiros de Castro 

RESSONÁNCIAS: DEMONÓLOGOS D'APRES LA LETTRE1 

Destruída em Jaguaripe, em 1586, devassada na Bahia, em 
1591-2, a santidade ameríndia seria logo conhecida na Europa antes 
que findasse o século XVI. Refiro-me as Relazioni universali, do je
suíta italiano Giovanni Botero, obra em cinco partes publicada en
tre 1591 e 1596, cuja quarta parte (livro IV) se refere ao Brasil: "si 
tratta del/e superstizioni in che viveno gia le gente del Mondo nuo
vo, e del/e difficolta, e mezi, co 'quali si e quivi introdotta la Religio
ne Christiana, e vera''. 

Devemos a Laura de Mello e Souza a descoberta desse jesuíta 
italiano, analisado com brilho em ensaio recém-incluído no último 
livro da autora, Inferno atlantico.2 É neste ensaio sobre Botero e 
suas relazioni que vou basear as reflexoes que se seguem, evitando 
entrar em detalhes já devidamente estudados pela autora em questao. 

Importa frisar, no entanto, que Giovanni Botero era um entu
siasta da Reforma católica, secretário de Car lo Borromeu, e muitís
simo zeloso da expansao da f é católica no ultramar. Laura de Mello 
e Souza nos indica, com notável erudi~ao, as possíveis leituras que 
Botero teria feito para tratar do Brasil. No caso do canibalismo, por 
exemplo - tema dos que mais atraiu a aten~ao do italiano -, 
informa-nos a autora que Botero possivelmente combinou a leitura 
de seis autores diferentes: Nóbrega ("lnforma~ao das terras do Bra
sil"); Thévet, Léry; Cardim; Anchieta; Gabriel Soares de Sousa (no 
caso, os "Capítulos" que o último escrevera contra os jesuítas, em 
1587, posto que seu Tratado descritivo permaneceria inédito até o 
século XIX). 
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Botero estava, pois, familiarizado com os "costumes dos bra
sis" e nao deixou de esmiu<;á-los na quarta parte de suas Relazioni 
baseando-se muito de perto nos textos de Nóbrega e de Anchieta: 
Lera, portanto, as considera<;oes daqueles jesuítas sobre as santida
des quinhe~tis!a~, par~ nao falar das descri<;oes de Thévet e de Léry 
sobre a cenmon1a tup1nambá observada no Rio de Janeiro. Lera 
com certeza, a pioneira descri<;ao de Nóbrega sobre a possessao d¿ 
caraíb~, p~esente n~ "Informa~o" que analisei no segundo capítulo. 

Nao e de admirar, portanto, que Giovanni Botero fizesse consi
dera<;O.es sobre as "santidades ameríndias, que demonizou do mesmo 
modo que a tinham demonizado os jesuítas do Brasil. É na "tradi<;ao 
demonológica'' - afirma Mello e Souza - "que Botero insere sua 
narrati~1~ sobre os encantadores brasileiros" (ciurmatorz), referindo-se 
aos pajes e aos caraíbas como fazedores de maleficios. É 0 que se 
pode perceber, com clareza, na afirma<;ao de que "sono nel Brasile 
m?ltissimi malefici, e ciurmatori, della cui imprudenza, e pazzia nom 
m1 sar~ ~rave addur [adu.zir, apresentar] qui uno, 0 due esempi". 3 

O 1nteresse da narrativa de Botero reside exatamente nos exem
plos que resolveu dar sobre os maleficios indígenas, particularmente 
sobre um caso que diz ter ocorrido em 1584. De modo absolutamen
~e surpreendente: Bot~ro aludiu a certa superstizione indígena que 
JUlgava tanto ma1s pengosa quanto era capaz de imitar os ritos e usos 
da Santa Igreja (Chiesa Santa). Mencionou que semelhante seita ado
rava um che~e que se f azia de papa (Supremo Ponte/ice), e nela se 
or.denavam b1spos e sacerdotes; ministravam confissoes; celebravam 
nussa; portavam rosários para suas ora<;oes; organizavam escolas pa
ra adestrar os neófitos; possuíam livros de tábuas com caracteres 
"nom intelligibili ad altri". 

, Mistu.r~vam, porém, os ritos cristaos com os costumes próprios 
ª. s~a ge~t1bdade. Acrescentou Botero que, para f azer entrar a san
t1ta, b.eb1am um suco de urna erva chamada no Brasil de "petima" 
-. "d1 gr~n vehemenza e di smisurata calidita" -, a qual os fazia 
catr no chao, contorcendo-se, transfigurando-se com a língua de f 0 _ 

ra,, a ~alar entre os dentes. Ato contínuo - prossegue 0 jesuíta -, 
os indios se lavavam com água, estimando-se santificados e virtuosos 
- e tanto mais perfeitos se sentiam quanto mais fora de si ficavam 

~r?sseguind~ sua narrativa, Botero aduziu que os índios cria~ 
que v1na ~o Brastl u~ navio para finalmente libertá-los; os portu
gueses senam destruidos, e os que nao aderissem virariam peixes, 
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porcos ou animais similares. Esta vanita e folia era nutrida e fomen
tada por um sumo sacerdote que os índios chamavam ''impudente
mente papa", que sublevava todo o Brasil. Os índios abandonavam 
a casa dos portugueses e o servi<;o, "nel quale erano impiegati", 
amea<;ando os cristaos, escondendo-se nos matos e montes. Chega
vam mesmo a matar os próprios filhos na af oba<;ao de fugir para 
a "diabólica seita", desembara<;ando-se de qualquer estorvo. 

Ao concluir seu relato, Botero informou que tal pestilenza per
turbou sobretudo "il contorno della Baya", e nao se logrou reprimi-la 
senao com grande esfor<;o dos religiosos e funcionárlos do rei. "E 
é coisa digna de ser advertida'' - arrematou o jesuíta - "a astúcia 
do demonio em se opor a autoridade do papa, pois que, entre nós, 
combate-a negando-a pela boca de Lutero e de Calvino [ ... ]; e no 
Brasil, contraf azendo-a por meio de encantadores ... ". 4 

Trata-se de um relato sumamente importante para se captar a 
leitura européia das "santidades" amerindias e a ressonancia que lo
graram ter no contexto das Reformas. Na linguagem de Botero -
e isso nao constitui novidade - a "santidade" é superstizione, pes
tilenza, um misto de maleficios e bestialidades. Mas nao obstante 
demonizasse e animalizasse a "supersti<;ao" indígena, Botero a com
pararia com a heresia protestante, colocando em identico patamar 
os hereges europeus e os "encantadores" índios do Brasil - o que 
nao deixa de ser surpreendente. Por outro lado, f oi arguto o suiciente 
para exprimir, através de um jogo de palavras, o caráter heético das 
"santidades", ao compará-las como luteranismo e o calvinismo: na 
Europa os hereges combatiam a lgreja negando a autoridade do pa
pa; no Brasil, combatiam-na contraf azendo a sua autoridade apos
tólica ... 

Poucos anos depois de Botero, f oi a vez de outro jesuíta, o f ran
ces Pierre du Jarric, dedicar algumas páginas as "santidades" bra
sílicas em sua Histoire des choses plus memorables ... , obra em tres 
volumes publicada em Bordeaux entre 1608 e 1610. 

Trata-se de urna vasta compila<;ao de fatos sobre a história co
lonial portuguesa, incluindo a expansao lusitana na Ásia e no Bra
sil, salientando-se os f eitos militares e celebrando-se, com grande en
f ase, a obra salvacionista dos jesuítas. Du Jarric era, como Botero, 
um propagandista da Reforma católica e um apologista incansável 
da "Societatis Iesu". 
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Os primeiros dois volumes de sua Histoire de choses ... sao de
dicados a história das descobertas portuguesas desde os primórdios 
até o ano de 1600, e o terceiro volume ao período 1600-10. É o se
gundo que nos interessa mais de perto, pois é nele que o autor trata 
da "supersticao" indígena. 5 

A exemplo de Botero, Du Jarric demonizou a seita em grande 
estilo: "invention diabolique, controuvé par ce f orgeur de toute ma
lice et impieté'' - eis o que o frances afirmou da santidade, sem 
deixar de ressaltar que seu maior perigo residia na aparente seme
lhanca entre os ritos da "supersticao" e os da verdadeira Igreja ca
tólica. Du Jarric se inseria, como Botero, na tradicao demonológica 
européia. 

No tocante as características da seita, Du Jarric praticamente 
repete o que Botero havia escrito em 1596: o supremo chefe de ceste 
gentilité era chamado de papa, que nomeava bispos, padres etc.; fa
ziam confissoes, diziam missas, possuíam rosários, organizavam es
colas ("pour l'instruction de la ieunesse"), instituídas a maneira dos 
colégios jesuíticos; possuíam livros de rezar, "faicts d'une certaine 
escorce d'arbre [ ... ] ou ils avoyent escript plusieurs characteres in
cognus". 

A semelhanca de Botero - e na mesma ordem da narrativa -
' Du Jarric mencionou o modo pelo qual os índios adquiriam "la per-

fection de saincteté", tornando-se "fols et insensez", ao beber o su
co de certa erva, "qu'ils appelent Petina", dotada de grande "force 
et vertu et d'une chaleur si excessive", que os fazia tombar no chao, 
transfigurar a face, por a língua para f ora "d'une facon f ort laide ... ". 

Do mesmo modo que o italiano, Du Jarric mencionou a crenca 
indígena de que um navio traria em breve os seus ancestrais, navio 
que os livraria "de la servitude des Portugais, lesquels ils disoient 
debvoir estre tous massacrez' '; e os índios que nao acreditassem na 
seita se tornariam "ou en poisson, ou en pourceau ou en autres bes
tes semblables". Du Jarric também acrescentou o flagelo que a seita 
causara no Brasil: os incendios dos engenhos, as fugas, as mortes 
de portugueses. Nao esquece mesmo de lembrar o inf anticídio que 
muitos índios praticavam, na pressa de fugir logo para o seio da
quela "invencao diabólica". 

O relato de Du Jarric somente difere das Re/azioni em dois pon
tos: o frances discorre mais amplamente sobre o fim da seita, exal
tando o papel dos jesuítas neste processo, abordando mesmo o des-
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tino do famoso papa (assunto de que tratarei adiante); o frances nao 
comparou, como Botero, a supersticao indígena como luteranismo 
e o calvinismo - comparacao sem dúvida original do jesuíta italiano. 

No entanto, Du Jarric foi também original, mostrando-se a par 
do que se passava no Brasil, ao dizer: "le penseque ceste secte fust 
f emeé par le moye de quelques uns de ces Mammeluz, ou Mestisf s, 
que nous avons dice ... ". Embora nao f orneca provas de sua convic
cao, nem se refira urna só vez a Tomacaúna e outros, Du Jarric foi 
arguto o suficiente para perceber o papel dos mamelucos na santi
dade, mostrando-se bom leitor da correspondencia jesuítica. 

Ao deparar-me com esses dois relatos, nao tive dúvidas de que 
ambos se referiam nao a qualquer "santidade brasílica" (daquelas 
descritas por Nóbrega ou Léry), mas a própria Santidade de Jagua
ripe. E nao tive dúvidas, também, de que os dois jesuítas haviam 
se baseado na mesma f onte para tratar do assunto: sao mínimas, com 
efeito, as diferencas entre os dois textos, como indiquei no parágra
fo anterior. 

Quanto a conviccao de que Botero e Du Jarric se referiram ao 
caso de Jaguaripe, reuni algumas evidencias: 

a) a data e a localizacao da seita: cerca de 1583-4 e no Recónca
vo Baiano; 

b) a alusao ao papa como supremo chefe dos sectários, o qual 
nomeava bispos e sacerdotes "a moda crista"; 

e) a referencia as aparentes e "perigosas" semelhancas entre al
guns ritos da seita e os usos da lgreja católica; 

d) a descricao de certos ritos que somente a Santidade de Ja
guaripe ousou praticar: nem tanto a confissao (rito cristao) ou a in
gestao de petim (rito tupi) - que desses Nóbrega tratara em sua ''In
f ormacao" de 1549 -, mas sobretudo o uso de rosários e a leitura 
dos livros em madeira com "caracteres ininteligíveis" (ininteligibili, 
incognus), ritos exclusivos, repito, da seita liderada por Antonio, o 
caraíba-mor de Palmeiras Compridas; 

e) a referencia as revoltas causadas pela seita no Brasil (o incen
dio dos engenhos, as fugas, as mortes de brancos), tudo isso em co
nexa.o com a mensagem antiescravista dos sectários; 

f) a al u sao a destruicao da seita pelo esf orco conjugado de je
suítas e governador, embora apenas Du Jarric seja mais detalhado 
nesse ponto. 
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Botero e Du Jarric tiveram, pois, notícia da Santidade de Ja
guaripe pouco depois dos episódios de 1585 - e é claro que nao le
ram os processos do Santo Oficio. Nao leram, nem poderiam faze
lo, tratando-se de papéis absolutamente secretos, aos quais somente 
os inquisidores tinham acesso. Cheguei mesmo a conjecturar que a 
noticia da santidade teria chegado na Europa por obra de Fernao 
Cardim ou Mar<;al Beliarte, pois tanto o reitor do Colégio da Babia 
como o provincial da Companhia acompanharam o dossie da santi
dade e assinaram o despacho final de vários processos. 

Mas, na realidade, a fonte em que se basearam Botero e Du Jar
ric nao guarda qualquer rela<;ao com a Visita<;ao do Santo Oficio. 
Ambos souberam da santidade, simplesmente, através da Carta Anua 
de 1585, escrita em latim e publicada na Annuae litterae Societatis 
Iesu, compila<;ao de anuas impressa em Roma no ano de 1587.6 É 
nela que se encontra, na ordem mesma das narrativas de Botero e 
Du Jarric, o relato das cren<;as e ritos da Santidade de Jaguaripe: 
as alusoes ao Pontificem Maximum da seita; a consagra<;ao de epis
copos et sacerdotes; a institui<;ao de peccatorum confessiones; a re
ferencia aos intrigantes breviários da seita: "libros habent e cortu 
e tabulisue confectos, occultis notis litterisq distinctos". É nela que 
se encontram as alusoes ao uso da erva (lndus petima) e aos trema
res característicos da sanctitatis: turpiter lingua, agitationibus, de
l atigatio. E nao falta a referida anua a qualifica<;ao demonizadora 
adotada por Botero de Du J arric: Diabolus e Daemone encontram- . 
se em toda a parte do texto. 

O autor da anua - o primeiro documento sobre a idolatría de 
Jaguaripe - foi provavelmente Anchieta, provincial da Companhia 
no Brasil em 1585, ano em que a carta foi escrita e no qual a igreja 
de Jaguaripe se viu destruída por ordem de Teles Barreto. 

Seguidores de Anchieta - para nao dizer copistas ou tradutores 
-, nas considera<;oes que fizeram sobre a Santidade de J aguaripe, 
Botero e Du Jarric também reproduziriam seus erros, quer etnográ
ficos, quer históricos. E digo erros - devo esclarecer - porque al
gumas informa<;oes contidas nesses textos nao constariam em nenhum 
dos inúmeros depoimentos recolhidos pelo Santo Oficio sobre a mes
ma santidade, entre 1591 e 1592. Sao eles, principalmente: 

a) a inf orma<;ao de que o transe da santidade era provocado pe
lo suco de petim: succum herbae (anua), sugo di u'erba (Botero) e 
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suc d'une certaine herbe (Du Jarric), o que sugere a ingestao de cer
ta beberagem alucinógena quando, na realidade, os índios fumavam 
o tabaco e assopravam sua fuma<;a uns nos outros; 

b) a alusao a utiliza<;ao das caba<;as como sinos na igreja da sei
ta: "et minutis globulis arq. campano cucurbitis" (anua); "faceva
no campane de certe zucche" (Botero); "ils sonnoyent quelques 
grands courges viudes [vides], comme nous nous servons des cloches" 
(Du Jarric); 

e) a referencia a existencia de escolas na seita: "gymnasia gratis 
habent" (anua); "tenevano scuole" (Botero); "ils avoyent institué 
certain f a<;on de Colleges [ ... ] sans payer rien, comme 1' on f ait. .. " 
(Du Jarric); 

d) a al u sao a prática do inf anticídio por parte dos índios que, 
ansiosos por fugir de seus amos e ingressar na santidade, livraram
se dos próprios filhos: "quid enim parcerent Lusitanis, qui sousmet 
natos, ne fugae impedimento essent, vel vivos defodiebant" (anua); 
"scannavano i proprii figliuoli, affin che non recassino loro impedi
mento alla part~nza, o lor fossino d'impaccio nella fuga, o li sepeli
vano viví" (Bot~ro); "[ ... ] voire que pis est ·esgorgeoient quelques 
fois leurs propres enfans, ou les ensepuelissoient tous vffs dans ter
re, qu'ils ne leur impeschassent la fuytte ... " (Du Jarric); 

e) a curiosíssima referencia a um na vio em que vinham os an
cestrais dos índios, cuja chegada os livraria do cativeiro: "[ ... ] Alunt 
suos huc maiores advehendos esse navigio, ab ijsq se e miserrima ser
vitude in optat e libertatis dulcedinem vindicandos" (anua); "Dico
no che i loro maggiori hanno da venire in un naviglio al Brasil, e 
a rimeterli in liberta" (Botero); "( ... ] ils disoient que leurs ances
tres, decedez long temps aupavarant, debvoient aborder dans un na
vire et que par leur moyen, ils séroient delivrez de la servitude des 
Portugais" (Du Jarric); 

f) a informacao sobre o fim da seita, creditada a acao dos jesuí
tas, com certa alusao específica a a<;ao do governador quanto a exe
cu<;ao do papa (Antonio), fato que somente Du Jarric parafraseou 
da anua. Mas esse é assunto que deixarei para examinar no último 
item do presente capítulo. 

Poderia causar estranheza, repito, a ocorrencia desses "equí
vocos" no texto da anua, repetidos por Botero e Du Jarric, espe
cialmente se f oi mesmo Anchieta, como parece, o autor da Carta 
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de 1585. Afina!, trata va-se de um jesuíta experimentado nas lides 
da catequese, conhecedor de várias ''santidades'', homem que acom
panhara de perto o caso de Jaguaripe. Quer-me parecer, no entan
to, que os tais equívocos foram propositais ... 

Menos importante é a inf ormacao de que a ingestao do tabaco 
se fazia por meio de urna beberagem, e nao pela succao da fumaca 
do petum, já que a própria erva e o hábito de fumar (para nao f alar 
do verbo) só entao comecavam a se difundir na Europa. Nao é im
possível que, ao transformar a fuma<;a em suco, o autor da anua pro
curasse tao-somente facilitar a compreensao de seus leitores, recor
rendo a imagens diabólicas mais conhecidas na Europa. 

Quanto as demais informacoes (os sinos, as escolas, o infanti
cídio, o navio libertador), nao resta dúvida de que Anchieta preten
deu impressionar os seus colegas europeus de Companhia: acentuar 
as perigosas semelhancas entre as ameacas que pesavam nao só so
bre a catequese como sobre a colonizacao portuguesa no Brasil. 

Mas esse esfori;o de refon;ar o caráter herético, diabólico e se
dicioso da santidade nao deixa de ser muitíssimo significativo. Ao 
mencionar escolas fictícias na santidade indígena, Anchieta trans
f ormou a seita numa espécie de catequese diabólica, o inverso exato 
do que se esmeravam em f azer os jesuítas no Brasil. Ao metamorfo
sear as cabacas em sinos, traduziu para a linguagem crista o instru
mento mágico dos tupi, assimilando o chamamento dos fiéis cris
taos pelos sinos da igreja a convocacao dos espíritos pelos maracás. 
Ao sugerir que muitos índios cometiam infanticídios para entrar na 
seita, utilizou um ingrediente caro ao estereótipo europeu do sabá 
- o sacrificio de criancas -, "costume diabólico" familiar aos de
monólogos europeus. 7 

E, finalmente, cabe considerar a inf ormacao acerca do na vio 
dos ancestrais rebeldes, signo da liberta<;ao dos índios escravizados 
- aspecto que, a semelhanca dos anteriores, jamais f oi menciona
do pela centena de depoentes que haviam conhecido a santidade de 
perto. 8 Mas, novamente aqui, Anchieta parece ter traduzido a su
perstitionis indígena para o imaginário da velha cristandade. É o que 
nos sugere a leitura de Jean Delumeau, que abre o seu História do 
medo no Ocidente com observacoes sobre o "mar variável, onde to
do o temor abunda". E, com efeito, nas inúmeras "Vidas do Anti
cristo" publicadas no século xv, bem como nas Artes moriendi, os 
primeiros sinais do Juízo Final se referem "ao mar e a água dos rios". 
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O mar, afirma Delumeau, era o domínio privilegiado desata e das 
potencias infernais. "O mar: lugar do medo, da morte e da demen
cia, abismo onde vivem os demonios e os monstros ... ". 9 

Se o autor da anua fez do papa índio urna espécie de anticristo 
e do próprio demonio, por que nao relacionaria o seu triunfo com 
o mar tenebroso? Por que nao elegeria um navio como sinal do "apo
calipse colonial"? Barca diabólica a abrigar os infernais sectários 
da santidade: eis, aoque parece, mais urna das recria<;oes dos jesuí
tas no Brasil. Recriacao, no caso, ancorada no imaginário europeu, 
imagem similar a nau dos insensatos, tema caro a Renascen<;a. Lem
bremos de Sebastian Brant, com sua Nave dos loucos, ou do pró
prio Gil Vicente, com sua Barca do inferno ... 

Anchieta utilizou a imagem do navio diabólico para caracteri
zar a santidade, mas omitiu, incrivelmente, a existencia de um ídolo 
no templo da seita - e por isso nao o mencionaram os jesuítas ita
liano e frances nas suas narrativas. O porque dessa omissao é para 
mim um mistério quase insondável, pois Anchieta bem sabia da exis
tencia de Tupanasu em Jaguaripe. Arrisco dizer, no entanto, que a 
omissao do ídolo talvez visasse diminuir os aspectos gentílicos e ido
látricos da seita em favor de seus traeos heréticos e diabólicos (no 
sentido ocidental) - o que se fez pela enfase nas semelhancas entre 
a santidade e a Santa Igreja. Semelhancas invertidas, vale repetir, 
o que f azia da santidade menos urna idolatria amerindia do que um 
sabá tropical. Afinar, a anua f ora escrita para demonólogos euro
peus ... 

O certo é que os adeptos da santidade jamais mencionaram na
vio algum quando apregoavam o iminente triunfo de Tupanasu. E 
igualmente certo é que os jesuitas eram habitués em traduzir as cren
cas na linguagem que lhes convinha, oficio em que Anchieta era mes
tre. Traduzia-se o cristianismo para a língua geral, de um lado, mas 
traduzia-se também a idolatria ameríndia para a demonologia euro
péia, de outro, conforme a conveniencia do emissor e o presumido 
outillage mental do receptor da mensagem. Seria por meio dessas 
traducoes que o Deus cristao viraria Tupa no cotidiano da cateque
se, para transformar-se depois no Tupanasu da santidade; seria tam
bém por esses meios e modos que o papa da santidade se converteria 
no anticristo e no diabo aos olhos dos demonólogos europeus da 
Companhia de Jesus. 
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Examinar os supostos equívocos da anua de 1585 permite, as
sim, iluminar assunto dos mais importantes no tocante aos saberes 
e ao imaginário europeu na época dos descobrimentos. Permite tan
genciar um daqueles nexos invisíveis por meio dos quais as "gentili
dades ameríndias'', transformadas em heresias, iriam alimentar a de
monología européia nos tempos modernos. 

Nao poderia encerrar este item sem mencionar o relato de Ro
bert Southey acerca da santidade. E nao o f aco por mero preciosis
mo, mas por duas razoes ~,uito específicas. Em primeiro lugar por
que Southey foi o autor da primeira .História do Brasil (1810-9) a 
comentar a seita indígena do século xv1. Em segundo lugar - e es
ta é a principal razao -, porque o historiador ingles simplesmente 
reproduziu, também ele, o conteúdo da anua de 1585, a exemplo do 
que haviam feíto Botero e Du Jarric. Reproduziu-o, vale dizer, pa
rafraseando o texto de Histoire des choses, já que nao tev~ acesso 
a Carta original. 10 

É verdade que Southey nao deixou de dar um toque pessoal a 
"seu relato" sobre a santidade, introduzindo-o por meio de urna com
paracao original entre os pregadores da seita e Maniqueu e Maomé. 
O papa da santidade seria comparado pelo ingles ao célebre Mani, 
o persa ou babilonio inspirador de urna antiga heresia que, nascida 
no Oriente, se espalharia pela ltália e Sul da Espanha nos primeiros 
séculos cristaos. E seria também comparado ao grande profeta do 
Isla, inimigo secular da cristandade. Mas, afora essas comparacoes, 
o relato de Southey nao fez mais que repetir o de Du J arric, de sorte 
que nao vejo interesse em reproduzi-lo. 

Mas nao posso omitir o comentário do conego Joaquim Caetano 
Fernandes Pinheiro, erudito que traduziu e anotou a primeira edicao 
brasileira de Southey, publicada em 1862. Opinando sobre o relato 
do ingles sobre a santidade baiana, escreveu o conego: "Cremos que 
toda essa teogonía a que se refere o autor nao passa duma invencao 
dos jesuítas''. 11 

Fernandes Pinheiro se enganou, rotundamente, ao duvidar das 
crencas da santidade narradas por Southey, atribuindo-as a inven
cionice dos inacianos. Pelo menos algumas delas - nao resta dúvi
da - foram realmente veiculadas pelos caraibas de Jaguaripe ... Mas 
o conego acertou, por acaso, ao misturar os jesuítas com a ''teogo-
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nia indígena". Afinal, fora mesmo nos aldeamentos da Companhia 
que se havia forjado o amálgama entre o catolicismo e a mitología 
tupinambá. E fora ninguém menos que Anchieta, penso eu, o autor 
da carta que, através de Du Jarric, alimentara a narrativa do ingles. 
Anchieta, jesuíta que falava várias línguas, mestre de múltiplas tra
ducoes, artífice de invencoes e enganos ... 

ENTREATO: O TRIUNFO DOS CONDENADOS 

Enquanto o italiano Botero e o frances Du J arríe escreviam so
bre a extraordinária idolatría dos ''índios brasílicos'', os penitencia
dos pelo Santo Oficio que com ela se tinham envolvido iam recom
pondo suas vidas. 

Heitor Furtado deixou a Bahia'em 2 de setembro de 1593, se
guindo entao para Pernambuco, atormentando com suas inquisicoes 
os moradores daquela capitanía, da Paraíba e de ltamaracá. Na Ba
hía tudo voltaria a ser como antes, exceto pelos ressentimentos que 
a passagem do visitador havia deixado na sociedade local. Maridos 
haviam denunciado esposas, e vice-versa; filhos haviam delatado seus 
país e avós; amizades longas se viram rompidas; paixoes e desejos 
culpáveis acabaram na mesa do visitador. O Santo Oficio deixara, 
em seu rastro, a marca de sua acao deletéria e a memória de seus 
autos-de-fé, abjuracoes e cortejos difamatórios pelas ruas da cida
de. Nao tardaría muito, aliás, para que a Bahía voltasse a receber 
um visitador inquisitorial na pessoa do licenciado Marcos Teixeira, 
entre 1618 e 1620. 

Ressentimentos e medos a parte, a vida colonial baiana retomou 
o seu cotidiano monótono. Na cidade, o ritmo das missas domini
cais, dos batizados, enterros, casamentos, monotonía só quebrada 
pelas festas e procissoes ou pela chegada de navíos - europeus, vale 
dizer. Se fossem navíos portugueses, alegravam-se todos, acorrendo 
em busca de novidades, notícias de parentes, mercadorias - alegria 
que só nao era total pelo medo de que o navío trouxesse urna nova 
comitiva do Santo Oficio. Se fossem navíos estrangeiros, a correría 
era geral, em meio ao espocar dos canhoes ... 

Na cidade de Salvador, a partida de Heitor Furtado trouxe de 
volta a velha rotina. E, nos engenhos e fazendas, continuou-se a fai
na diária de plantar cana, f azer acúcar e encaixotá-lo para Lisboa, 

211 



ao passo que nos aldeamentos da Companhia os jesuítas prosseguiam 
a sua conquista espiritual dos ameríndios, a comecar pela "coloni
zacao de sua língua''. 

Os penitenciados pelo envolvimento com a santidad e f oram qua
se todos mamelucos - se nao pela origem mestica, ao menos pelas 
tatuagens no corpo -, com excecao de Fernao Cabral. Nem mesmo 
a sua esposa, d. Margarida da Costa - mulher que confessadamen
te crera na seita e recebera com honra os sectários na casa-grande 
-, seria intimada pelo visitador a prestar maiores esclarecimentos, 
talvez porque sua confissao na graca tenha sido larga e contrita. 

Mas nossos mamelucos nao sofreram muito, como se viu, nas 
maos de Heitor Furtado, exceto pelos obstinados interrogatórios do 
visitador, e a excecao de um Francisco Pires, acoitado pelas ruas 
estreitas da cidade sob o olhar da multidao. Tao logo a Visitacao 
deixou a Bahía, retornaram todos a seu oficio de sertanistas, resga
tando índios nas matas para desespero dos jesuítas e gáudio dos 
escravocratas. Certamente fizeram ouvidos moucos a sentenca do vi
sitador que os proibira de voltar ao sertao. Era disso que viviam os 
mamelucos, e deles precisava a colonizacao portuguesa, quer para 
expandir-se, quer para defender-se dos seus inimigos ou vítimas. 

A própria lnquisicao colaborou, nesse sentido, para que os ma
melucos nao ficassem estorvados em seu oficio. Antes mesmo de con
cluir a Visitacao a Babia, Heitor Furtado reuniu sua comissao jul
gadora - o bispo, Cardim etc. - para discutir se os mamelucos in
corriam na excomunhao ipso facto incurrenda por terem dado ar
mas aos índios em seus resgates. A razao de ser do debate residía 
nas prescricoes da chamada "Bula da Ceia,,, que decretava a exco-

. munhao dos que fornecessem armas aos infiéis. 12 

Reunida em 29 de julho de 1593 - dois anos depois de iniciada 
a Visitacao -, a mesa achou por bem isentar os mamelucos dessa 
pena espiritual. "Assentou-se que nao se compreendem na dita Bu
la estes gentíos [do Brasil]" - resolveram todos-, "porquanto nao 
sao [os índios] inimigos do nome de Cristo como sao os turcos e 
mouros ... ,, Pareceu a mesa que os índios nao faziam guerra aos 
cristaos em ódio ao nome de Cristo, "senao por outros respeitos 
diferentes,,, ao contrário dos infiéis que maldiziam a lgreja. 13 Con
ciliando os assuntos da fé com os interesses do colonialismo, o Santo 
Oficio resolveu deixar em paz a alma dos mamelucos - livrando-os 
de excomunhao e esvaziando, por conveniencia, o conteúdo idolá
trico da santidade e das "guerras gentílicas,,. 
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Foi com identico animo conciliatório que a mesa deliberou so
bre a conveniencia de se manter a proibicao de os mamelucos irem 
ao sertao - penalidade aplicada a todos eles, sem excecao, nas sen
tencas do visitador. Em 2 de agosto de 1593 assentou-se que "so
mente quando os governadores deste estado mandassem ao sertao 
destruir alguma abusao da chamada santidade, ou dar algum socor
ro de guerra, ou descobrir minas de metais, salitre e enxofre, pode
rao ir os tais condenados com licenca desta mesa, ou em sua absen
cia, do senhor bispo <leste estado" .14 

A Inquisicao cancelava, pois, na prática, a própria sentenca que 
havia dado contra os mamelucos, ao menos na parte que tocava ao 
colonialismo, livrando-os do impedimento de voltar ao sertao. Au
torizava-os a buscar metais, a guerrear com o gentio, a perseguir 
"santidades" ameríndias ... O Santo Oficio, curvando-se ao sistema 
colonial, f azia tu do voltar ao ponto de partida. Afina!, f ora por man
dado dos colonizadores que Tomacaúna e seus amigos haviam aden
trado o sertao em busca da santidade. Buscaram-na para destruí-la, 
diziam todos, mas acabaram ficando por lá, além de enviar parte 
dela para o coracao do mundo colonial. .. 

Vergando-se <liante do colonialismo, o Santo Oficio atendía o 
interesse dos escravocratas e os ditames de el-rei. É o que se pode 
perceber no Regimento do governador Francisco Giraldes, datado 
de 8 de marco de 1588, dois anos depois da destruicao da igreja de 
Jaguaripe. Nele el-rei se dizia informado de que andavam na Babia 
"muitos mamelucos ausentados e fugidos por f erimento e outros in
sultos", os quais, no entanto, podiam ser úteis a expansao colonial. 
De sorte que os "que nao tiverem culpas graves,, - dizia o rei -, 
"vós lhes possais perdoar em meu nome as culpas que tiverem, com 
parecer dos desembargadores da Relacao que ora envio ... ". 15 

Tolerados por el-reí em seus crimes do foro secular, perpoados 
pelo Santo Oficio em seus erros de fé - ao menos no que tocava 
ao seu oficio de sertanistas -, os mamelucos prosseguiram a sua si
na de desbravar as matas do trópico em busca de índios e metais, 
coisa que, a bem da verdade, f aziam com eficiencia. 

Nao tenho dúvida de que a maioria deles voltou ao sertao para 
fazer o de sempre: descer índios e desafiar os jesuítas. Alguns mem
bros da expedicao de Tomacaúna nem sequer foram processados pelo 
Santo Oficio pela simples raza o de que estavam no serta o f azendo 
resgates. Alguns acabariam mesmo premiados pelos relevantes ser-
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r vi9os prestados ao governo colonial em suas entradas. Dentre eles, 
ninguém menos que Domingos Fernandes Nobre, de alcunha Toma
caúna, que anos depois da Visitacao seria agraciado pelo governa
dor com urna sesmaria, para ele e para sua filha, na promissora ter
ra de Sergipe d'el Rei. 16 Nosso intrépido mameluco acabaría seus 
días como lavrador - provavelmente escravocrata - nas frentes de 
expansao colonial da América portuguesa. 

Triunfo dos mamelucos, triunfo de Fernao Cabral - emblema 
maior da coloniza9ao escravocrata na documenta9ao inquisitorial re
lativa a santidade. É verdade que - como se viu no capítulo ante- . 
rior - Fernao Cabral f oi humilhado pelo visitador, obrigado a ou
vir a senten9a na igreja, multado em mil cruzados, e degredado para 
f ora da capitanía por do is anos, além de ter ficado quase um ano 
preso nas "casinhas" dos jesuítas. Mas nao é menos certo que o pró
prio Fernao Cabra! considerou misericordiosa a sua pena, pelo me
nos em 1592, talvez porque temesse, como todos, o seqüestro de bens, 
a tortura e quem sabe a f ogueira da Inquisi9ao em Lisboa. 17 

Contemplado coma misericórdia de Heitor Furtado, Fernao Ca
bra! foi para o Reino; f oi cumprir em Portugal os do is anos a que 
estava sentenciado pelo visitador. No caso de Fernao, está claro, até 
mesmo a pena de degredo nao f oi das pi ores, evitando-se mandá-lo 
aos lugares que costumeiramente "acolhiam" os desterrados: as inós
pitas fronteiras de Braganca, Elvas e Castro-Marim, no Reino; a for
taleza de Mazagao e Angola, na África. Fernao Cabral esteve longe 
de ser propriamente degradado (particípio de degradar, cujo sinóni
mo é degredar) ao ser expulso da Bahía por dois anos. Possivelmen
te deixou a direcao de seu engenho com algum parente - talvez o 
fiel genro Ambrósio Peixoto, também fazendeiro -, e foi tratar de 
seus negócios em Lisboa. 

Desconhe~o a data precisa em que Fernao Cabral saiu da Ba
hia, mas o certo é que ele já se encontrava em Lisboa sete meses de
pois de ser solto pelo visitador. Heitor Furtado ainda se encontrava 
as voltas com a visita a Bahía enquanto Fernao prosseguia livremente 
a sua vida no Reino, tratando de negócios. É possível que sua con
dena~ao pelo Santo Oficio, apesar da senten9a "benigna", tenha lhe 
trazido algum problema em Portugal, pois Fernao solicitou ao visi
tador, por escrito, cópias de alguns documentos que abonassem a 
sua pessoa, a exemplo da certidao que lhe passara o f alecido Teles 
Barreto, em 1586.18 O despacho do visitador em face do pedido de 
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Fernao foi, entao, frio e seco: "Deem-se-lhe" - datado de 13 de 
abril de 1593. 

A última notícia que pude descobrir do paradeiro de Fernao Ca
bral, encontrei-a por acaso no processo de Diogo de Mozim, fazen
deiro no Reconcavo e responsável pelo despacho de navíos na alfan
dega de Salvador ao tempo da Visitacao. Diogo f ora processado por 
facilitar, por incúria, a fuga de tres suspeitos de heresia em certo na
vío, sendo condenado a sair no auto-de-fé e a multa elevada de qui
nhentos cruzados. Diogo de Mozim e Fernao Cabra! estavam juntos 
em Lisboa e solicitaram a Inquisi9ao que providenciasse a remessa 
de seus processos para Lisboa, a fim de que f ossem apreciados pelo 
Conselho Geral, para o que escreveram cartas muito parecidas. 

Na carta de Fernao Cabral nota-se já urna ponta da antiga ar
rogancia e acodamento tao característicos do senhor de J aguaripe, 
a pesar de a linguagem utilizada ser protocolar. Após recordar sua 
condena~ao e senten9a, Fernao Cabral escreveu: "E porque ele su
plicante pretende mostrar a V.A., no modo que houver para seu ser
vi90, que nao tinha culpa alguma, e isto nao pode ser semos autos 
que contra ele se processaram virem a mesa do Conselho Geral, pe
de a V.A. lhe fa9a merce de querer no primeiro navio que deste por
to partir, mandar vir os ditos autos, e vindos, querer ouvi-los de seu 
direito". 19 

A carta é, em vários aspectos, confusa e ambigua, além de nao 
estar datada e de nao discernir com clareza o destinatário. Fica-se 
com· a impressao de que o pedido f ora f eito ao Conselho Geral, des
cartada a hipótese absurda de que Fernao Cabral se tenha dirigido 
diretamente ao visitad~r para exigir-lhe o envio do processo. Hipó
tese absurda, repito, porque os papéis do Santo Oficio eram absolu
tamente secretos, e ninguém, salvo os inquisidores, tinha acesso a 
eles, nem mesmo os procuradores dos réus durante o julgamento. 
No entanto, nao deixa de causar estranheza o tom do pedido, no qual 
Fernao Cabral parecía querer ensinar ao Conselho Geral da Inquisi
~ao o que f azer, e quais documentos apreciar ... 

Por outro lado, salta a vista o acodamento de Fernao Cabral, 
que, nao resta dúvida, estava impetrando recurso contra a pena que 
lhe f ora imposta na Bahía. Com enfáticos protestos de inocencia, 
Fernao exigia que o visitador mandasse logo no primeiro navío a có
pia de seu processo para o Conselho O eral. Se a carta f oi dirigida 
ao visitador, Fernao agiu com petulancia. Se f oi dirigida ao próprio 
Conselho, agiu com imprudencia. 
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Francamente, em vários anos de pesquisa em f ontes inquisito
riais, jamais me deparei com semelhante postura de réu condenado 
exigindo cópia de processo para recorrer de sentenc;a. Deparei-me, 
sim, com pedidos de comutac;ao de degredos, suspensao de ac;oites, 
revogac;ao de penas etc. Deparei-me, também, como recurso do con
de de Vila Franca - afamado sodomita portugues -, que no sécu
lo xvn recorreu em vao ao pontífice de sua condenac;ao pela Inqui
sic;ao portuguesa. E, no último caso, convém frisar, tratava-se de 
um poderoso nobre de Portugal, homem pertencente as altas esf e
ras do poder em Lisboa, e nao de um simples senhor rural da Colo
nia, ainda que fidalgo. É a primeira vez que me deparo, portanto, 
com um réu condenado petulante o suficiente, seja para solicitar có
pia de processo ao visitador, sem a intermediac;ao do Conselho Ge
ral, seja para dar lic;oes de como proceder ao órgao máximo do San
to Oficio portugues. 

Se ja como f or, Fernao Cabral parece ter recobrado, na metró
pole, a sua antiga prepotencia. Voltara a ser, como antes, um ho
mem que se considerava "maior que todas as justic;as" ou, pelo me
nos, poderoso o suficiente para fazer exigencias a Inquisic;ao. E apesar 
de sua carta nao explicitar, infelizmente, o que o motivava a rever 
sua pena, é-me possível descobrir, por eliminac;ao de hipóteses, o que 
se passava na mente do senhor de Jaguaripe. A pena vexatória de 
ouvir a sentenca na Sé baiana era indelével, e dela Fernao nao se li
vraria jamais. De igual modo, já havia abjurado na mesa - o que 
nao devia incomodar muito Fernao, como também nao o deveriam 
estorvar as "penitencias espirituais" impostas pelo visitador. Quan
to ao degredo de dois anos, cuja eventual suspensao lhe permitiria 
voltar a Bahia e reassumir seu engenho, também nao creio que fosse 
a principal razao de seu recurso. O pedido de Fernao Cabra! chegou 
ao visitador em agosto de 1594, quase dois anos depois de sua con
denac;ao, as vésperas, portanto, de expirar o prazo do desterro. 

Assim sendo, resta a única hipótese plausível: Fernao Cabra! pre
tendia reaver a elevada quantia que pagara ao Santo Ofício em 1592, 
os mil cruzados que valiam vinte pecas da Guiné. Fernao Cabral re
correu a lnquisic;ao nem tanto para se reconciliar com Deus ou com 
os homens, senao para recuperar o seu dinheiro, animado como sem
pre por "razoes temporais". As mesmas, allás, que o haviam levado 
a capturar indios dos aldeamentos jesuíticos, a roubar escravos alheios 
e a se converter, enfim, no grande patrono da santidade. 
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Foi a própria carta de Fernao Cabra} que chegou as maos de 
Heitor Furtado em 1594, tempo em que a Visitac;ao estava já em Per
nambuco, atormentando os moradores de Olinda. Confirn1a-o Ma
noel Francisco, notário da Visitac;ao, que tomou a carta em maos, 
envolveu-a num papel e escreveu: "Fico trasladando o processo de 
Fernao Cabral de Taíde, o qual é muito grande, e pelas muitas ocu
pac;oes ordinárias da Visitac;ao, o nao pude acabar como me man
dou o senhor Visitador logo quando lhe veio o recado para isso. Cer
tifico assim em O linda, a 20 de agosto de 1594,,. 20 

Sublinhei de moto próprio aquele trecho das anotac;5es de Ma
noel Francisco para destacar, urna vez mais, a derrota da Inquisic;ao 
diante do senhor de Jaguaripe. Derrota da lnquisic;ao, vitória do co
lonialismo. Nao foi por outra razao que intitulei este item do livro de 
"O triunfo dos condenados", ainda que o tenha colocado no entreato. 

PERSISTENCIAS: SANTIDADE VIVA 

Muito diferente do auspicioso destino de Tomacaúna e Fernao 
Cabral seria o dos indios aderentes a santidade. Os índios de Fer
nao Cabral voltaram ao cativeiro de sempre, urna vez destruída a 
igreja, expostos a sanha de um senhor sabidamente truculento e ho
micida, além de sobremodo irritado com a derrota que sofrera <lian
te dos rivais. Dos indios e negros alheios que se haviam refugiado 
em Jaguaripe, tem-se notícia segura de que foram devolvidos a seus 
donos, assim como os forros retornaram para os aldeamentos. Nao 
tenho noticia de chacinas ou execucoes. Bernaldim da Gram infor
mou, como delegado de Teles Barreto, que os índios nao reagiram 
a sua ordem de evacuar o templo, assistindo impassíveis ao f ogo que 
se lhe ateo u. 

Quanto aos membros do clero da santidade em Jaguaripe, o mes
mo Bernaldim da Gram informou, em sua denúncia, que os princi
pais f oram entregues ao governador Teles Barreto, juntamente com 
o ídolo e mais alguns objetos de culto retirados do templo.21 Con
firma o fato o próprio Teles Barreto, em seu documento de agosto 
de 1586, pelo menos no tocante a tres dos principais sectários: a Mae 
de Deus, o Santinho (o segundo papa) e o sacristao, índio que guar
dava o ídolo Tupanasu. E, conforme escreveu o governador, os tres 
foram enviados presos para o Reino. 22 
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Curiosamente, Teles Barreto nao os mandou executar, levando
se em conta que os principais da idolatría ameríndia nao deixavam 
de ser também insufladores de rebelioes em todo o Reconcavo. Tam
pouco os condenou a trabalhos forcados na própria Babia, modo 
corriqueiro de punir sediciosos e criminosos na Colonia - e tam
bém na metrópole. Poi este, aliás, o destino reservado a muitos ín
dios e negros que se mantinham rebeldes na Babia, mesmo após a 
destrui9ao da igreja de Jaguaripe. É o que se depreende das instru-
9oes de el-rei a Francisco Giraldes, em 1588: "e porque sou infor
mado que naquelas partes andam alguns negros da Guiné e Angola 
alevantados, trabalhareis po-los haver as maos, e deles, e dos índios 
que f orem tomados em guerra justa se chusmarao as ditas galio tas 
e se refarao de f or9ados pelo tempo em diante ... ". 23 El-rei reserva
va aos índios e negros rebeldes, portanto, nada menos que o traba
lho for9ado nas galés. 

Enviados para Portugal - certamente sob o peso de grilhoes 
no porao infecto de alguma caravela portuguesa ou urca flamenga 
- , eis o destino da Mae de De.ru-(-l'upansy), do Santinho (Aricute) 
e do fiel sacristao da santÍdade. Do que fizeram em Lisboa, e de co
mo terminaram seus dias, nao há qualquer informa9ao. Na pior das 
hipóteses morreram na travessia - o que nao era difícil - ou, se 
sobreviventes, morreram aos poucos (os homens, pelo menos), no 
servi90 de galés. 

Na melhor das hipóteses - se me f or permitido aventar algo 
do genero-, os chef es da santidade acabariam engrossando o cor
tejo de índios que costumava animar as festas da nobreza - a exem
plo da célebre festa de Rouen, em 1550. Afina!, como diz Leyla 
Perrone-Moisés, a descoberta da América introduziria urna nova mo
da na Europa - moda cultora do "exótico": todo préstito real "ti
nha de contar com alguns ameríndios, ou pelo menos com persona
gens vestidas a americana, isto é, usando saiote de penas e cocar''. 
Já em meados do século, "ter índios brasileiros em casa, como vale
tes, era urna moda transformada em hábito .. . " . 24 Transformá-los 
em valetes a servi~o de nobres portugueses, ou em bufoes da corte 
real, eis o que o colonialismo podía oferecer de melhor para os sec
tários da santidade. 
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Quanto ao destino do papa da santidade, o caraíba de tantos 
no mes e fa ces, eis assunto dos mais obscuros e controvertidos entre 
os poucos que, ontem e hoje, trataram da matéria. 

José Calasans, pioneiro no estudo da Santidade de Jaguaripe, 
afirmo u que Antonio f ora tragicamente assassinado, baseando-se em 
inf orma9ao de Robert Southey em sua História do Brasil: 

Num sítio , lancaram os indios convertidos maos do propagador da re
beliao, e nao lhes consentindo o seu missionário f azer por suas pró
prias maos pronta e sumária justica, foram reclamá-la do governador, 
a quem levaram o delinqüente. Foi-lhes este entao entregue a discricao 
e eles cortaram a língua, instrumento com que os havia iludido a eles 
e a seus irmaos, e depois o estrangularam. 25 

Versa.o quase identica da morte trágica de Antonio encontra-se 
nos Anais pernambucanos, de Pereira da Costa, coma diferen9a de 
que este último nao menciona a interven9ao do missionário, atribuin
do aos índios a iniciativa de levar o papa ao governador: 

Por fim, os próprios que haviam fugido das aldeias dos padres foram 
os que se insurgiram contra o improvisado papa; prendem-no, maltra
tam-no e te-lo-iam morto se lhes nao acudisse a idéia que deviam levá
lo ao governador como premio do seu perdao; mas este com melhor 
aviso o entregou a eles próprios para que fizessem justica por suas maos. 
Estes arrastaram-no para a aldeia , arrancaram-lhe a língua e o enfor
caram.26 

Já conhecemos a fonte desses relatos. No caso de José Calasans, 
que simplesmente repete Southey, trata-se do relato de Pierre du J arric 
em sua Histoire des choses. No caso de Pereira da Costa, que nao 
é preciso quanto a f onte que utiliza, <leve ter igualmente se apoiado 
em Southey, haja vista a semelhan~a entre os dois textos. Nos dois 
casos, portanto, a fonte primeira é a famigerada Carta Anua de 1585, 
escrita pelo provincial José de Anchieta. 27 

Nao resta dúvida de que a execu9ao trágica de Antonio apre
senta, como fato, alguma verossimilhanca. A grande maioria dos cro
nistas do século xv1 afirma, realmente, que nao era incomum o as
sassinato de caraíbas pelos índios, apesar do salvo-conduto de que 
desfrutavam nas suas andan9as. Exemplifico coma observa9ao de 
Thévet: 
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" 

Quando acontece as vezes de ser um pajé pilhado em erro e de nao coin
cidirem os acontecimentos com seus presságios, matam-nos os selva
gens sem qualquer problema, de vez que o consideram indigno do títu
lo e da dignidade do cargo. 28 

No entanto, apesar dessas "evidencias" sobre a execu~o de An
tonio pelos índios com licenca do governador, e nao obstante seja 
o fato verossímil na cultura tupinambá, mantenho enormes reservas 
sobre a veracidade do episódio. Causa estranheza, antes de tudo, o 
silencio dos depoentes da Visitacao em face de urna execucao tao es
petacular e dramática de ninguém menos do que o chefe da santida
de. Nenhum deles fez alusao a morte de Antonio, incluindo Fernao 
Cabra!, Álvaro Rodrigues, Tomacaúna, Bernaldim da Gram e ou
tros que acompanharam de perto o desenrolar dos acontecimentos. 
Pelo contrário, os que se referiram ao destino de Antonio ora disse
ram que ele fugira com sua mulher e filhos, ora que sumira, sim
plesmente, adentrando a floresta. 

Retorno aquí ao último "equívoco" da anua de 1585, questao 
que deixei em aberto no primeiro ítem <leste capítulo, lembrando que 
seu autor também cometera outros "enganos" ao falar dos sinos e 
das escolas da seita, sem contar a al usa o ao fabuloso na vio que res
gataria os índios do cativeiro. E, para demonstrar minhas convic
coes sobre a improcedencia da inf ormacao da anua, lembro que o 
próprio governador Teles Barreto - a quem se atribuiu a histórica 
decisao de delegar aos índios a execucao do caraíba - nao fez qual
quer al u sao ao fato na certidao que pass o u para Fernao Cabra! em 
1586. A propósito do caraíba-mor da seita, escreveu o governador: 

[ ... ]E o que se chamava de papa, sabendo da gente de Fernao Cabral 
de Tafde, desapareceu e. fugiu, de que se nao sabem novas, e com a 
Justi~a que mandei f azer na aldeia de Santo Antonio e com outros que 
me trouxeram, que andavam alevantando o gentío, se aquietou esta terra 
que estava em muito perigo.29 

É com base no depoimento do governador que julgo possível 
esclarecer um pouco mais o enigma do destino de Antonio, nao obs
tante se trate de documento discutível. Afinal, foi nele que o gover
nador certificou os relevantes servicos prestados por Fernao Cabra! 
na destruicao da santidade, o que todos sabiam nao ter ocorrido (in
clusive Teles Barreto). Mas exatamente por causa do seu tom triun
falista é que a certidao merece crédito para o assunto que ora me 
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ocupa. Por que razao Teles Barreto reconheceria a fuga e o desapa
recimento do papa - o grande líder da santidade -, se o tivesse 
mandado executar, entregando-o aos índios? 

Creio que a chave para a elucidacao do assunto encontra-se na 
alusao do governador a "justica" que mandara fazer na aldeia de 
Santo Antonio, executando índios "que andavam alevantando o gen
tio". Penso que, na realidade, nao foi Antonio o supliciado pelos 
índios a mando do governador, senao outros rebeldes e "bispos" 
da santidade, aos quais o próprio Teles Barreto nao parece ter dado 
grande importancia, citando-os genericamente em seu relato. 

Se a minha hipótese estiver correta, ou bem o autor da anua 
se enganou, fazendo passar por Antonio algum de seus "bispos" su
pliciados em 1585, ou bem falseou propositadamente as informacoes, 
dando um tom edificante (ad majoren1 Dei gloriam) ao fim da santi
dade - o que teria f eito com habilidade, baseando-se no costume 
de os índios por vezes mataremos seus pajés. Nao tenho como sa
ber as intencoes de Anchieta ao narrar com tanto detalhe a tal exe
cucao do papa - se o fez enganado ou se o fez para enganar -, 
mas estou realmente certo de que Antonio nao morreu daquele modo. 

Se ja como f or, as versoes quinhentistas sobre o destino de An
tonio mantiveram a santidade prisioneira de enganos. Na de Teles 
Barreto, o papa permaneceu vivo, mas a santidad e f ora destruí da 
por mérito seu e de Fernao Cabra!. Na dos jesuítas, o papa fora jus
ticado pelos próprios índios, como falso mártir de urna seita diabó
lica: vitória de Cristo, vitória da verdadeira fé, simbolizada nocas
tigo exemplar do heresiarca indígena. 

Enganando-se uns aos outros, os colonizadores também erra
riam ao julgar a santidade morta. Com ou sem Antonio, os índios 
continuaram rebeldes, apegados as suas idolatrías e causando pani
co nos agentes do colonialismo. 

No citado Regimento de Francisco Giraldes, pouco mais de dois 
anos depois da destruicao da igreja dos índios, Filipe n (I de Portu
gal) mencionava as convulsoes que assolavam Jaguaripe, teatro da 
santidade, exigindo providencias: 

[ ... ] E porque sou informado que em Jaguaripe [ .. . ] haverá mais de 
tres mil índios que se tem feíto fortes e fazem insultos e danos nas fa-

221 



zendas de meus vassalos daquelas partes, recolhendo a si todos os ne
gros da Guiné que andam alevantados e impedem poder-se caminhar 
por terra de urnas capitanias a outras, vos encomendo que, podendo 
desarraigar daquele lugar este gentio e dar-lhe o castigo que merece pe
los portugueses e mais gente que mataram, o fa~ais ... 30 

Francisco Giraldes - que desistiu de governar o Brasil - seria in
cumbido de f azer o que Teles Barreto dissera ter feíto: aquietar a 
capitanía, desarraigar os índios que, conforme díz o Regimento, es
tavam cada vez mais unidos com os negros da Guiné no assalto aos 
brancos. 

Em 19 de janeiro de 1613 seria a vez de outro rei Filipe escrever 
ao governador Gaspar de Sousa, ordenando-lhe que remediasse com 
guerras "aos indios gentíos _que estavam na santidade". Queixava
se o rei dos ajuntamentos de índios e escravos da Guiné que f ugiam 
de seus senhores, os quais vivíam "idolatrando e chamando a suas 
povoa~oes de santidade, saindo delas muitas vezes a roubar e matar 
nas aldeias e engenhos". Urgia destruir as santidades - prosseguia 
o rei - , "porque demais de se atalhar a idolatria" se evitariam os 
danos e prejuízos que os levantes traziam aos engenhos e a Real Fa
zenda.31 

O mesmo Filipe n de Portugal (111 de Espanha) voltaria ao as
sunto, em carta de 24 de maio de 1613 dirigida a Gaspar de Sousa. 
Aludindo a peti~ao que lhe haviam remetido vários senhores da Ba
bia - homens que nao mais agüentavam as fugas e assaltos dos ín
dios - , tornaría a exigir do governador que destruísse "urna gran
de aldeía de gentío fugido e levantado a que chamavam santidade". 
O lugar desta "grande aldeia" rebelde era, urna vez mais, Jaguari
pe, a catorze léguas de Salvador, "fronteira do sertao", terra onde 
havia ''muitos alevantamentos dos índios'' e ''fugidas de negros dos 
engenhos" causando prejuízos e "morte de gente branca". Cumpria 
ter "defensa.o e guarda dos engenhos, fazendas e moradores" - exi
gía o rei ao governador, preocupado com a obstinada resistencia de 
indios e negros no sertao. 32 

As matas de Jaguaripe continuaram, pois, a abrigar as santida
des amerindias - idolatría insurgente que parecia cada vez maís as
similar os escravos africanos despejados no Brasil. Na linguagem do 
rei e das autoridades coloniais, a santidade se tornaría verdadeiro 
sinónimo de idolatría e rebeliao - algo próximo, talvez, ao signifi
cado da palavra "quilombo" ou "mocambo" no vocabulário dos 
colonizadores a partir de meados do século XVII. 
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De nada valeria, portanto, a tentativa dos jesuitas em forjar 
o castigo exemplar de Antonio, o papa da santidade. De nada vale
ria a jactancia de Teles Barreto, apregoando ter destruido a igreja 
de Jaguaripe e justi~ado a aldeia de Santo Antonio. Quanto a in
tromissao do Santo Oficio no tempo de Heitor Furtado, só fizera 
dilacerar o animo dos próprios colonos, sem deixar de se vergar 
aos interesses maiores do colonialismo. Nema lnquisi~ao extirpou 
a santidade, nem o governo colonial a destruiu de vez. A heresia 
do trópico se convertera, definitivamente, numa fonte de rebeliao . 
Santidade viva: a triste Bahia nao se aquietaría jamais, Babia de 
Todos os Santos .. . 
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CONCLUSA O 

O romantismo exaltou os índios 
que o colonialismo havia assassinado. 

(O último tamoio. Rodolfo Amoedo, século XIX.) 



A tentativa de conhecer o passado também é uma 
viagem ao mundo dos mortos. 

Cario Ginzburg 

No estudo da santidade amerínd.ia - síntese da máxima resis
tencia indígena ao colonialismo lusitano no século XVI-, creio ter 
demonstrado, antes de tudo, a ocorrencia de um fenomeno pouco 
conhecido - quando nao negado - de nossa história: o f enomeno 
das idolatrias indígenas, quer no tocante ao culto de ídolos, quer co
mo rria~f estacao de rebeldia anticolonialista, a semelhanca do que 
ocorreu na vizinha América espanhola, em movimentos como o Ta
qui Ongoy peruano ou como o liderado por Martin Oceloti no Mé
xico, ambos contemporaneos da santidade. 

ldolatria tupinambá, a santidade acabarla por se tomar, mais 
que isso, urna idolatria luso-brasileira, conforme a denominei certa 
vez, teferindo-me especialmente ao caso de Jaguaripe. Decifrando 
suas crencas e ritos, pude recompor o que chamei, ancorado em Ginz
burg, deforma~ao cultural de co.mpromisso. Formacao cultural hí
brida, resultado da "colonizacao da língua tupi" pelos jesuitas, e 
da superposicao de imagens cristas aos heróis indígenas no dia-a-dia 
da catequese. Formacio cultural híbrida pela adesao interesseira e 
irrefreável dos mamelucos. Foram eles, sem dúvida, a ponte e o ne
xo entre o mundo dos indios e o dos brancos - além de serem exem
plos privilegiados da disjun~Oo cultural que o colonialismo era ca
paz de gerar. Afinal, convém relembrar, os mamelucos eram a um 
só tempo seres ht'bridos e dilacerados, homens que podiam apresar 
indios para os escravocratas, mas também podiam combate-los (e 
até come-los), como demonstram as incis0es de jenipapo que traziam 
em seus corpos. 

A santidade também seria urna formacao híbrida pela mal co
nhecida adesio de africanos, dos "negros da Guiné" que cada vez 
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mais engrossavam as "santidades da floresta", flagelo dos engenhos, 
preocupa9ao permanente dos governadores e de el-rei, mesmo de
pois da destrui9ao do templo de Jaguaripe. Na adesao dos negros 
talvez resida, como lembrou Bastide, a raiz dos catimbós nordesti
nos, com a fuma9a da erva-santa e de outros fumos invocando os 
espíritos e transformando os homens em deuses. 

E a santidade seria híbrida, ainda, pela mal disf ar9ada adesao 
de homens e mulheres brancos, portugueses e naturais do Brasil, cris
taos-velhos e cristaos-novos. Homens brancas como Pantaleao Ri
beiro, que, embora possuísse urna "casa de fazer meles", na Babia, 
também trazia no corpo a tatuagem de antropófago. Mulheres bran
cas como d. Margarida da Costa, que chegou a crer que a santidade 
era "coisa santa e boa", já que os índios portavam as cruzes "de 
que o demonio fugia". Santidade, forma9ao híbrida, que inscreveu 
o catolicismo na mitologia tupi a ponto de despertar a religiosidade 
popular dos lusitanos no trópico, religiosidade embebida de magia. 

ldolatria luso-brasileira na sua morfo logia, a santidad e seria, 
no entanto, urna idolatría insurgente, liderada por caraíbas rebel
des, contestatória da escravidao, da catequese e do colonialismo. Aca
baría por isso mesmo derrotada, após ter sido surpreendentemente 
cooptada por um senhor de engenho ardiloso, exemplo-mor dos es
cravocratas coloniais, homem que se julgava "acima de todas as jus
ti9as''. A história da Santidade de Jaguaripe espelharia, nesse senti
do, o triunfo do colonialismo, ao menos do seu "sentido mercantil". 

Triunfo do sistema colonial, derrota dos índios. Derrota visível 
na coopta9ao da seita por Fernao Cabral; derrota no ato seguinte, com 
a destrui9ao de sua igreja pelo governador Teles Barreto; derrota no 
teatro da Inquisi9ao, onde a santidade acabaría animalizada e demo
nizada pelo obstinado visitador, em parceria comos colonos amedron
tados. Santidade, heresia do trópico, nao obstante a pena benigna e 
misericordiosa que o Santo Oficio reservou a seu heresiarca-mor, Fer
nao Cabral, considerando ser ele fidalgo de "no breza e bom sangue". 

Além de demonstrar a tenacidade da resistencia sociocultural 
indígena,-a complexidade do processo de acultura9ao e o triunfo do 
colonialismo escravocrata, o estudo da santidade permite perceber, 
com nitidez, a fluidez das fronteiras culturais de nosso primeiro sé
culo: os aldeamentos se misturavam comos engenhos; a floresta com 
a lavoura; os mamelucos com jesuítas e caraíbas, disputando todos 
o monopólio da santidade ... A prevalecer sobre todas as interpene-
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tra9oes, relembro a coloniza9ao crista em língua tupi, matéria-prima 
na qual se moldou a heresia do trópico, a idolatría luso-brasileira 
dos tupinambá. 

Santidade, exemplo de hibridismo cultural e de triunfo do co
lonialismo. Nada exemplifica melhor este dueto do que a mensagem 
rebelde da seita, que previa a iminente escraviza9ao dos portugueses 
e brancos pelos adeptos da idolatría tupi. É com algum constrangi
mento que devo reconhecer esta máxima vitória do sistema colonial, 
capaz de invadir a própria mitologia tupi, colonizando-lhe o imagi
nário: a Terra sem Mal dos tupinambá se converteria numa utopia 
escravocrata. Escravidao as avessas, é verdade - posto que dos bran
cos e lusitanos -, mas ainda assim escravidao. 

Destruída em 1585, devassada pelo Santo Oficio em 1591, a San
tidade de Jaguaripe só nao cairia no total esquecimento gra9as a per
sistencia dos levantes indígenas - de que dá mostras a correspon
dencia dos Filipes - e gra9as aos registros do italiano Botero e do 
frances Du Jarric, ambos jesuítas que mencionaram a seita basea
dos na anua de 1585. Depois deles, somente Southey, em 1819, a 
mencionaría em sua História do Brasil, antecedendo em cem anos 
a pesquisa extraordinária de Capistrano de Abreu - a quem dedi
quei, em primeiro lugar, este trabalho. 

A margem da história e da historiografía, a santidade sobrevi
veu. 'Sobreviveu nos catimbós e nas umbandas, onde nunca falta
ram (nem faltam) Tamandarés e Tupinambás entre os caboclos índio
afro-brasileiros. Sobreviveu na literatura romantica, sucedanéa da 

. nativista, inspiradora do indianismo. No "Canto do piaga", de Gon-
9alves Dias, é o pajé-a9u que prega em transe, por meio do qual fa
lam os deuses ou, mais precisamente (como diz Alfredo Bosi), "fala 
um espectro que viu o mundo as avessas, o sol enegrecido, a coruja 
piando de dia, copas da floresta a se agitarem em plena calma, e a 
lua ardendo em fogo e sangue" (cf. bibliografía. Dialética da colo
nizarao, p. 184). 

Reaparece a santidade em José de Alencar, na apoteótica cena 
final de O guarani. Nele reaparece, impávido, o próprio Tamanda
ré, o duplo do herói Peri, ensinando aos filhos da tribo o que apren
dera no céu com o Deus crista o. 

Santidade esquecida, santidade idealizada. Sublimada na lite
ratura romantica que, a bem da verdade, cultuou o índio morto. 
Estou convencido de que a história tinha a obriga9ao de resgatar a 
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santidade ameríndia que, como a "princesa adormecida" de Lucien 
Febvre, encontrava-se na sombra, "sepultada". 

Resume-se a is to o esf orc;o desta pesquisa. Trazer a santidad e 
a luz, reavivar a memória de tempos idos. Reconstruir, de um lado, 
a colonizac;ao de um mito, mas recuperar, de outro lado, o tempo 
em que os índios ousavam ver no Brasil urna Terra sem Mal. Nao 
resta dúvida de que se enganaram, e viram ruir, como castel9 de car
tas, o sonho de um paraíso tupi. Mas nem por isso o historiador de
ve recuar. A final, f ac;o minbas as palavras do italiano que me inspi
ro u neste trabalbo: "A tentativa de conbecer o passado também é 
urna viagem ao mundo dos mortos". 
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ANEXOS 

Condic;ao étnica dos incriminados pelo envolvimento com a san
tidade e/ ou práticas gentílicas em contraste com a dos delatores das 
mesmas culpas na Primeira Visitac;ao do Santo Oficio a Babia. 

Incriminados Denunciantes 
N'! % N'! % 

Brancos 21 20 55 86 

Mamelucos 48 46 8 13 

Mulatos 3 3 
fndios 16 15 
Negros 4 4 1 1 

Sem dados 13 12 
TOTAL 105 100 64 100 

Naturalidade dos incriminados pelo envolvimento com a santi
dade e/ ou práticas gentílicas em contraste com a dos delatores das 
mesmas culpas na Primeira Visitac;ao do Santo Oficio a Babia. 

Incriminados Denunciantes 
N'! % N'! % 

Portugal 13 12 40 62 

Brasil 69 66 19 30 
Outros 4 4 5 8 

Sem dados 19 18 
TOTAL 105 100 98 100 
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Posi~ao social e/ ou oficio dos incriminados por envolvimento 
com a santidade e/ ou práticas gentílicas em contraste com a dos de
latores das mesmas culpas na Primeira Visita~ao do Santo Ofício a 
Bahía. 

Posi~ao social 
e/ ou oficio 

Gente da gover
nan~a, senhores 
de engenho, la
vradores, merca
dores, funcioná
rios do governo 

Religiosos e 
clérigos 

Sertanistas, fei
tores, soldados 

Artesaos, traba
lhadores especia
lizados, mestres 
de a~úcar 

Escravos, forros, 
servi~ais 

Sem dados 

TOTAL 

Incriminados 

N:' % 

25 24 

31 30 

6 6 

23 22 

20 18 

105 100 

232 

Denunciantes 

N :' % 

40 62 

7 11 

5 8 

9 14 

3 5 

64 100 

NOTAS 

INTRODU<;AO (pp. 13-7) 

(1) Bastaría citar o clássico de Alfred Métraux, A religüio dos tupinambás, ori
ginalmente publicado em 1928. Muitos outros, porém, se dedicaram ao estudo da reli
giosidade e do chamado profetismo tupi, a exemplo de Egon Schaden, Florestan Fer
nandes, Maria Isaura Pereira de Queiroz, Darcy Ribeiro, Pierre e Hélene Clastres, o 
próprio Giberto Freyre e, mais recentemente, Eduardo Viveiros de Castro e Manuela 
Carneiro da Cunha. Cf. bibliografía para respectivas obras. 

(2) A primeira Hist6ria do Brasil a mencionar a Santidade de Jaguaripe foi a do 
ingles Robert Southey (1810-9). Um breve comentário ancorado em fontes jesuíticas. 
Vambagen nao a mencionou, de modo que somente após quase cem anos se voltaria 
a falar no assunto, coma publicacao das confissoes e denúncias da Visitacao do Santo 
Oficio a Babia por Capistrano de Abreu. Os poucos estudiosos da história baiana men
cionaram a santidade en passant, mas o fizeram de modo deveras impreciso e precon
ceituoso. É o caso de Pedro Calmon, que a definiu como "culto abominável, misto de 
religioes tupi, africana e crista" (Cf. A conquista: hist6ria das bandeiras baianas. Rio 
de Janeiro, lmprensa Nacional, 1929, p. 50). O mesmo se pode dizer de Serafim Leite, 
historiador maior dos jesuítas no Brasil, que viu na santidade "urna corrutela da pró
pria religiao crista" (Cf. HCJB, Lisboa, Portugália, tomo n, p. 23). O único estudo es
pecífico sobre a santidade em questao foi o opúsculo do folclorista baiano José Cala
sans (cf. bibliografía), publicado em 1952, cujo valor pioneiro é indiscutível. A partir 
dos anos 70, alguns historiadores abriram caminho para o estudo que ora realizo. Sonia 
Siqueira publicou um artigo sobre a santidade nos Anais do Museu Paulista, em 1975; 
Stuart Schwartz retomou o assunto em Segredos internos (1985), dando boas pistas do
cumentais; Benno Brod dedicou a seita um brevíssimo parágrafo de seu texto " Am
bientes e movimentos alternativos" , incluído na Hist6ria da Igreja no Brasil (1979). Enfim, 
mais recentemente, John Monteiro comentou-a em artigo publico na Cambridge his
tory of native people of the Americas (1992), sem contar o meu próprio artigo "Idola
trías luso-brasileiras", incluido em América em tempo de conquista (1992). Cf. dados 
completos dos últimos textos citados na bibliografía final. 
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l . IDOLATRIAS E COLONIALISMO (pp. 21-37) 

(1) F. Denis, " Une fete brésilienne célébrée a Rouen en 1550". Apud Perrone
Moisés, Leyla. Vinte luas. Viagem de Paulmier de Gonneville ao Brasil (1503-1505). 
sao Paulo, Companhia das Letras, 1992, pp. 167-72. 

(2) Certeau, Michel de. "Travel narratives of the French to Brazil: sixteenth to 
eighteenth centuries". Representations, " The New World'', n~ 33:221 -6, 1991. 

(3) Souza, Laura de M. e. lnferno atlántico. Demonología e colonizafiio - sé
culas XVl-XV/11, Sao Paulo, Companhia das Letras, 1993, p. 125. 

(4) ApudTodorov, Tzvétan, A conquista da América. A questiio do Outro. Sao 
Paulo, Martins Fontes, 1983, sobretudo "Durán ou a mesticagem das culturas", pp. 
199-216. 

(5) Delumeau, Jean. História do medo no Ocidente (1300-1800). Sao Paulo, Com
panhia das Letras, 1989, p. 262. 

(6) Le manuel des inquisiteurs. Paris, Mouton Editeur, 1973, sobretudo as pp. 
68-9, onde sao examinados os "demonólatras e os invocadores do diabo" . 

(7) Lanciani, Giulia. "O maravilhoso como critério de diferencia~ao ent~e siste
mas culturais" . Revista Brasileira de História. Sao Paulo, n~ 21, 1992, p. 26. 

(8) "Carta a sua sacra majestade do imperador nosso senhor pelo capitao geral 
da Nova Espanha, chamado dom Hernán Cortés" (1520). Publicada na coletanea de 
escritos do conquistador: A conquista do México. Porto Alegre, L&PM, 1986, p. 46. 

(9) Apud Delumeau, J . Op. cit. , pp. 260 e segs. 
(10) Todorov, T . Op. cit., pp. 158 e segs. 
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