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Tudo nascia desta abusiio a que chamavam santidade, que estava no sertiio [... ]para ondefugiam
todos estes z'ndios.

Governador Manuel Teles Barreto, 1586

FONTES E FILTROS
Em meio ao forte declinio da popula9ao indigena no litoral
- assolada por fomes e. pestes, agrilhoada pela escravidao e pela
catequese -, as santidades amerindias parecem ter se revigorado
na segunda metade dos quinhentos. Superaram o efeito devastador
dll;S epidemias dos anos 1560 e, estimuladas pelo desespero de tantos flagelos colonialistas, atravessaram todo o seculo, havendo noticias de semelhantes movimentos ate as primeiras decadas do seculo XVII.
A mais conhecida das santidades e a de Jaguaripe - regiao
localizada no sui do Reconcavo da Bahia. E a razao disso encontrase na maior disponibilidade de fontes para o seu estudo, as quais
ultrapassam, em numero e qualidade, o registro pontual de jesuitas e viajantes ou a noticia burocnitica das autoridades coloniais.
No caso dessa santidade, tem-se copioso elenco de fontes em serie:
numerosas confissoes e denuncias, e alguns processos incluidos na
Primeira Visita9ao que o Santo Oficio de Lisboa enviou ao Nordeste brasileiro, entre 1591 e 1595. Em termos precisos, o visitador
recolheu pelo menos setenta denuncias e 24 confissoes de colonos
relacionadas aos ritos e ao movimento daquela santidade, quando
nao a pnitica de "gentilidades"' do que resultaram dezessete processos, o maior dos quais em 265 folhas manuscritas - urn dos
mais volumosos, alias, daquela Visita9ao a Bahia.
A razao para a existencia de documenta9ao tao numerosa e expressiva ja faz parte da hist6ria da santidade de que me ocuparei neste capitulo. Reside no fato de que ninguem menos do que urn pode-
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rosissimo senhor de engenho da regiao - Fernao Cabral de Taide
- resolveu atrair a santidade indigena para o seu engenho, dandolhe sustento e prote<;:ao por alguns meses. Situa<;:ao em tudo insolita,
de que tratarei a seu tempo, que gerou grande perturba<;:ao na capitania, a<;:oes militares e panicos coletivos ate que a "heresia do gentio" fosse destruida por ordens do governador Teles Barreto, em
1585.
Mas o pouco tempo em que a santidade dos indios viveu no
engenho escravista de Fernao Cabral parece ter sido suficiente para
enraizar odios, cristalizar rancores e medos. Anos depois da destrui<;:ao da santidade pelo governador geral, chegaria a Bahia o visitador
inquisitorial, Heitor Furtado de Mendon<;:a, encarregado de averiguar nao rituais indigenas ou "gentilidades", mas pniticas judaizantes, bigamias, sodomias e desvios de fe conhecidos na metropole.
Surpreender-se-ia Heitor Furtado, no entanto, ao deparar-se com a
·profusao de depoimentos sobre a grande abusao do gentio apadrinhada em terra crista por urn de seus principais moradores. Inusitada
intromissao do Santo Oficio em materia de religiosidade indigena:
eis a razao para a numerosa documenta<;:ao disponivel para o estudo
do caso Jaguaripe- intromissao provocada pela nao menos inusitada cumplicidade entre urn senhor escravocrata e uma seita indigena considerada diab6lica. Armadilha da historia, fortuna do historiador.
Nao obstante esta profusao documental, em varios aspectos preciosa, o estudo da Santidade de Jaguaripe possui fortes limita<;:oes,
algumas intransponiveis. Relembre-se, antes de tudo, que no tempo
em que a Visita<;:ao chegou a Bahia, em 1591, os indios que haviam
estabelecido o seu culto no engenho de Fernao Cabral ja Ia nao estavam, expulsos pela a<;:ao de Teles Barreto. Cinco anos se haviam passado, portanto, desde a destrui<;:ao da "igreja dos indios". E certo
que muitos depoentes tinham conhecido a santidade de perto, e ate
freqiientado suas cerimonias; outros, porem, so a conheciam de "ouvir dizer" .
Alem disso, nao obstante os depoimentos nos forne<;:am detalhes sobre a historia da santidade e suas cerimonias, as informa<;:oes
sao (e serao sempre) discutiveis- e ninguem melhor que Carlos Ginzburg advertiu sobre as potencialidades e filtros culturais desse tipo
de documenta<;:ao. Considere-se, antes de tudo, o filtro anteposto pela
propria Inquisi<;:ao, que nao poderia ver na santidade senao "abu-
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Na area enquadrada ve-se Jaguaripe, regiiio da principal
santidade quinhentista

! Provcivellocalizariio dafazenda de Ferniio Cabral
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0 Cidade de Salvador, sede do Governo Geral
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Reconcavo Baiano no seculo XVI
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E impassive! precisar em que ano a Santidade de Jaguaripe se
organizou no interior do Reconcavo Baiano. A documentac,:ao apenas nos permite estima-io entre 1580 e 1585; jamais em 1586, pois
foi nesse ano que parte da seita se desiocou para o engenho de Fernao
Cabral, onde acabaria destruida meses depois. Quanto ao local, a
maioria dos informantes menciona o sertao de Frio Grande (roigaru, em tupi), sobretudo o Iugar de Palmeiras Compridas - nomes
imprecisos, que se perderam com o tempo. Buscando esciarece-los,
Jose Calasans iocaliza Frio Grande em "algum trecho da serra de
Orob6", certamente nas bandas do "sertao de Jaguaripe". 1 0 foco
de nossa santidade, como o de varias outras, era portanto o sertao
- palavra que, na epoca, nao possuia 0 significado atuai (alusivo
ao interior semi-arido da parte norte-ocidental do Brasil, mais seca
do que a caatinga). Sertao, esclarece Morais, era o "corac;ao daterra", referia-se ao mato, em oposic;ao "a costa e ao maritimo". 2
Sabe-se pouco, na verdade, sobre os comec;os da santidade e sua
iocalizac,:ao exata no sertao, se e que algum dia a seita se fixou realmente em Iugar certo naquelas matas. De fato, Palmeiras Compridas (o sertao que abrigava a santidade) e nome que mais diz respeito
ao mito do que a geografia, para desalento do "historiador tradicional", sempre a cata das origens. Segundo a mitologia her6ica tu-

pi, cotejadas as vers6es que nos legaram os autores quinhentistas,
fora no alto de uma palmeira, "a arvore mais alta da terra", que
sobrevivera Tamandare, ancestral direto dos tupinamba, escapando
do diluvio ordenado por seu pai, Maire-Monan, tambem conhecido
por Sume - 0 celebre her6i tupi que OS jesuitas adiante associariam
a figura de sao Tome, o ap6stolo. 3 Paimeiras Compridas, refUgio
da santidade; a exemplo da paimeira alta que abrigara Tamandare
em seu oiho ... lmpossivei saber-se, portanto, a "origem hist6rica"
da Santidade de Jaguaripe, pois e caso em que a hist6ria se verga
diante do mito. E a origem de urn mito e, como bern iembra Ginzburg, inacessivel por definic,:ao. 4
Do lider da santidade tambem pouco se sabe com precisao, especiaimente no tocante a sua biografia anterior a organizac;ao daseita.
Como personagem mitol6gico que o pr6prio lider dizia ser, sua origem e tambem obscura e inacessivel. Mas o pouco que se sabe e significative, e sera explorado a seu tempo. Tratava-se de urn indio,
certamenteum autentico caraiba a moda tupi, homem que passara
pelas maos dos jesuitas no aldeamento da ilha de Tinhare, capitania
de Ilheus, de on de fugira para "alevantar os indios". Transfuga dos
jesuitas, portanto, assim era o caraiba da santidade, batizado na aideia de Tinhare com o nome de Antonio. Meio cristao, meio tupi,
o caraiba Antonio deixaria a marca de suas ambigiiidades na pr6pria organizac,:ao da seita e no conteudo de sua mensagem profetica.
Embrenhada nas matas de Jaguaripe, o nucleo da santidade parece ter reunido, quando menos, algumas centenas de indios. Homens, muiheres e crianc;as - que disso informam as fontes - de
nenhum modo pertencentes a tribos ou grupos locais especificos. Muitos eram foragidos dos engenhos e fazendas do Reconcavo, outros
fugitivos das miss6es, e nao poucos egressos de aldeias ainda nao
reduzidas ou "descidas". Predominavam, por hip6tese segura, os
tupinamba, posto que prevaleciam na regiao, sendo possivel admitirse ali alguns de outras "castas e gerac;oes" de tupi. Improvavel, penso
eu, que tambem abrigasse "tapuias" (nome peio quai os tupi chamavam os "outros" indios, deies distintos peia linguae costumes),
a exempio dos aimores. lmprovavei, disse eu, porque os aimores nao
falavam a "lingua geral", nem possuiam as mesmas crenc;as e costumes dos tupi; mas nao impossivel, ja que a documentac;ao mendona, entre os membros da santidade, ate "negros da Guine", nao
obstante tal registro seja raro.

76

77

sao", "heresia" ou "erronia do gentio do Brasil", seguindo de perto o vocabuiario que marcou a cronica quinhentista. No tocante as
descric,:6es da cerimonia, inumeros detaihes se viram com efeito distorcidos, ao passarem da fala das testemunhas ou dos acusados para
a pena do notario inquisitorial, aiem do que os pr6prios relatos, produzidos exclusivamente por brancos e mameiucos, sao tao ricos em
informac,:6es quanto em preconceitos. Por outro !ado, nao poucos
depoimentos deixam entrever o medo dos coionos em face da ameac,:a que a Santi dade de J aguaripe representara para seus interesses e
seguranc,:a, influindo em suas descric,:6es, para nao faiar do que disseram os acusados de cumplicidade com a seita, homens apavorados,
empenhados em se iivrar da culpa por meio de confiss6es atenuadas
ou an6dinas. Nenhum indio, por fim, depos na mesa da Visitac,:ao
sobre a santidade que, de certo modo, era originaimente sua.

SANTIDADE REBELDE

"-

... ,.

,r'
1

11::
,,,,

.. , '

~.

i'

I

!

Seja como for, a quase totalidade dos depoimentos indica que
o "ajuntamento" era muito ecletico em sua composi9iio, reunindo
indios "cristiios e pagiios", "cativos e forros", sem falar nos poucos africanos ja mencionados. Organizada em Palmeiras Compridas, a santidade passou a funcionar indubitavelmente como refUgio
para os indios escravizados ou aldeados de varias partes da Bahia,
alem de estimular a forma9iio de micleos secundarios em varios engenhos do Reconcavo.
Imimeros depoimentos aludem as fugas e revoltas incitadas pela santidade na Bahia inteira, a come9ar pelo que escreveu Manuel
Teles Barreto, governador do Brasil entre 1583 e 1587. A "nova abusiio a que (se) pos nome santidade" - ajuizava o governador - "foi
a causa de por esta terra haver muita altera9iio, fugindo para ela os
mais i~dios assim forros como cativos, pondo fogo as fazendas ... ''.
Teles Barreto niio exagerava: os indios haviam incendiado a fazenda do conde de Linhares, matando colonos, a fazenda de Garcia
d' Avila, grande potentado da capitania, e o aldeamento jesuitico de
Santo Antonio, "aonde trataram mal os padres", para citar as revoltas mais afamadas. "Tudo nascia desta abusiio a que chamavam
santidade que estava no sertiio" - asseverou Teles Barreto -, raziio pela qual julgava necessaria "arrancar esta raiz de que os ramos
arrebentavam, (e) para onde fugiam todos estes indios ... ". 5
Nas afirma96es do governador ecoavam, de fato, os clamores
do "povo da Bahia" - e niio s6 o miudo, tambem ele apavorado
diante das sedi96es e incendios, mas sobretudo os senhores de escravos e os jesuitas - que pelo menos neste clamor se irmanavam, unidos pelo medo e pela amea9a de rufna. Verdadeiro emblema da furia
senhorial contra a santidade encontra-se no depoimento de Alvaro
Rodrigues, senhor de engenho da Cachoeira, filho mameluco de urn
portugues importante e rico. Ap6s mencionar os incendios, saques
e mortes que os "seguidores da dita abusiio" estavam perpetrando
na Bahia, levantou a hip6tese apavorante de que a santidade preparava "urn motim e alevantamento geral contra os brancos", a fim
de "destrui-los a todos", como estavam fazendo. 6
Bahia, anos 1580: tempo de levante indigena, incendios e saques,
descontado o exagero f6bico de Alvaro Rodrigues. Mas, a bern da
verdade, 0 fim do seculo XVI parecia indicar 0 climax das hostilidades reciprocas entre portugueses e amerindios na Bahia. Na mesma
epoca em que a santidade promovia as citadas revoltas no Reconca78
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vo, os portugueses experimentavam reveses dramaticos em suas "conquistas do sertiio", a exemplo da malsinada expedi9iio enviada por
Teles Barreto a Cerezipe, futuro Sergipe d'El Rei. Comandada
por Garcia d' Avila, 150 soldados, brancos e mamelucos, e trezentos
"flecheiros" acabariam trucidados pelos guerreiros de Baepeba (caete, do grupo tupi) aliados aos franceses. A resposta portuguesa haveria de ser atroz, embora custosa: 150 soldados e 3 mil flecheiros,
comandados por Crist6viio de Barros, responsaveis pela chacina de
mais de 6 mil indios e pela escraviza9iio, em "guerra justa", de outros 4 mil. 7
Foi no calor desses aco11tecimentos - dos quais dei apenas urn
exemplo - que ocorreram as diversas rebelioes da santidade, ou a
ela atribuidas, bern como as press6es senhoriais sobre o governador
para que montasse uma expedi9ii0 contra a "abusiio" do gentio. Teles
Barreto aquiesceu, nomeando como chefes o citado Alvaro Rodrigues e seu irmiio, Rodrigues Martins, homens que haviam participado da entiio recente campanha do Sergipe.
Foi essa a expedi9iio oficial, a ordenada pelo governador para
destruir a santidade no sertiio de Jaguaripe, possivelmente nos inicios de 1585. Mas na mesma altura, talvez lhe antecedendo em dias,
partira para o sertiio de Jaguaripe uma outra expedi9iio, composta
de algumas dezenas de homens, sem contar os flecheiros, liderados
por urn tal Domingos Fernandes Nobre, de alcunha Tomacauna, mameluco corpulento, experimentado nas lides de sertanista e preador
de indios, homem de confian9a do poderoso senhor de Jaguaripe,
Ferniio Cabral.
Dos objetivos da expedi9iio de Tomacauna muito se disse ao visitador do Santo Oficio, anos depois do epis6dio, niio faltando versoes desencontradas e tentativas de dissimula9iio de culpas. Evitarei, no momento, examinar o desencontro de versoes, pois, sendo
materia inquisitorial, deixarei para trata-la na se9iio correspondente.
Basta dizer, por ora, baseando-me na leitura de todos os processos,
denuncias e confissoes (alem da correspondencia da governan9a), que
a expedi9iio de Tomacauna fora mesmo enviada por Ferniio Cabral,
e niio para destrui-la ali mesmo, como a de Alvaro Rodrigues, seniio para atrai-la para o engenho de Jaguaripe.
Duas expedi96es, portanto, foram enviadas ao mesmo tempo
em busca da santidade. A oficial, ordenada pelo governador, fora
montada para destrui-la; e a particular, concebida por Ferniio Ca-
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bral, visava traze-la pacificamente para o litoral e precisamente para os seus dominios. Faltou pouco, alias, para que as duas expedi<;:6es se encontrassem e travassem guerra, pois ha registro de que,
a certa altura, Alvaro Rodrigues partiu no encal<;:o de Tomacauna
para destrui-lo, sabedor dos objetivos que o animavam; sabedor, tambern, de que o mameluco de Fernao Cabral finalmente encontrara
o "gentio da santidade".
Alvaro Rodrigues fracassou, no entanto, seja na persegui<;:ao que
moveu a Tomacauna, seja na tentativa de desfazer a Santidade de
Jaguaripe. Em primeiro lugar porque Tomacauna logrou fugir, especialista que era no ca!Jlinhar pelos matos, afastando-se "sertao
adentro mais de cinqiienta leguas". Contribuiu para tanto o aviso
que Fernao Cabral mandou dar a Tomacauna de que a expedi<;:ao
de Alvaro Rodrigues estava no seu rastro. Em segundo lugar, a expedi<;:ao oficial fracassou porque o proprio Teles Barreto mandou
"correios" com ordens expressas para que Alvaro Rodrigues retornasse do sertao, suspendendo a opera<;:ao de ca<;:a, quer a santidade,
quer a Tomacauna. 8
A mudan<;:a de posi<;:ao de Teles Barreto, governador muitissimo vacilante e sensivel as press6es dos principais da terra, resultou
de gest6es que junto a ele fez o proprio 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' ', para depois destrui-la de vez, assegurando~lhe que Tomacauna estava
obtendo exito em sua missao. Convenceu-o, tambem, de que seAlvaro Rodrigues prosseguisse na ofensiva, seu plano de atrair a seita
fracassaria por completo, alem do que a vida de seus homens correria perigo.
Nao sei se por fraqueza e vacila<;:ao ou por julgar mais eficiente
o plano de Fernao Cabral - homerh que tambem prestara servi<;:os
militares a governan<;:a -, o fato e que Teles Barreto suspendeu a
opera<;:ao oficial. Nem por isso, vale dizer, Alvaro Rodrigues deixou
de promover carnificinas no sertao, logrando atingir nucleos secundarios da santidade. Seu depoimento e, neste ponto, eloqiiente, ao
mencionar que achara "muitos ajuntamentos da dita abusao",
desbaratando-os, prendendo-os e os matando, enfim, "a for<;:a d'armas". Menciona que varios "feiticeiros de abusao" ousaram desafialo na opera<;:ao, dizendo que "haviam de voar para o Ceu, e que nao
tinham medo das espadas, nem dos grilh6es, que o ferro havia de
......
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se converter em cera", e nao lhes faria mal. Alvaro Rodrigues nao
se fez de rogado: mandou degola-los a todos ("que lhe parece foram 23"), e fe-lo para mostrar aos brasis que aqueles feiticeiros nada podiam, porque sua prega<;:ao era falsa. 9 0 nucleo da santidade,
porem, conseguiu escapar desse m6rbido espetaculo de degolas em
serie.
Quanto a expedi<;:ao de Tomacauna, logrou exito quase total.
Nao s6 porque escapou do rival Alvaro Rodrigues, mas sobretudo
porque de fato alcan<;:ou o nucleo da santidade. Os inumeros depoimentos que sobre isto ha na Visita<;:ao sao contradit6rios, por vezes
confusos - o que se explica pelo fato de terem sido feitos pelo pr6prio Tomacauna e seus expedicionarios na mesa inquisitorial; e sob
a forte suspeita de que todos haviam aderido a santidade. Nao e de
estranhar, assim, a profusao de relatos disparatados, empenhados
em minorar, aqui e ali, as suspei<;:oes do Santo Oficio.
Analisando detidamente o conjunto dos depoimentos, deparome com duas vers6es possiveis do encontro de Tomacauna com a
seita amerindia. Na primeira, que julgo mais plausivel, o encontro
da seita teria ocorrido em duas etapas: inicialmente com urn grupo
de sectarios aparentemente chefiado por uma caraiba - enviados
todos pelo mameluco ao engenho de Fernao Cabral - e posteriormente, ai sim, com o caraiba-mor da santidade. Na segunda versao,
de que tenho menos evidencia nas fontes, se trataria de urn so encontro, de que resultaria a citada migra<;:ao de parte da seita para
o engenho de Jaguaripe, exclusive o caraiba Antonio, que "fugira
no meio do caminho".
A diferen<;:a entre as duas vers6es talvez seja mera questao de
detalhe- uma ou duas etapas no encontro da expedi<;:ao com o nucleo da santidade -, porque no essencial os fatos sao os mesmos:
deslocamento de parte da seita para o engenho e recusa do caraiba
principal em seguir com o grupo, seja por prudencia, seja por medo.
Inumeros relatos 10 fornecem detalhes sobre o grupo enviado
por Tomacauna para o litoral, talvez antes, n~pito, de encontrar
o caraiba-mor da seita - argumento porventura utilizado por Fernao Cabral para convencer o governador de que seu plano estava
funcionando, sendo conveniente suspender a expedi<;:ao de Alvaro
Rodrigues. 0 grupo incluia membros destacados do "clero" da santidade, entre os quais uma caraiba, rara profetisa tupi a quem chamavam de Santa Maria ou Mae de Deus. Tomacauna estimou o
81

a seus pes como se fosse beija-los. Diante disso o caraiba chorou informam varios depoimentos- e balbuciou algumas frases, praticando a tradicional "sauda9a0 lacrimosa" dos tupi, manifesta9ao
de cortesia indicando que o visitante ou estrangeiro era "bem-vindo
e estimado, pois passara tantas canseiras para vir visita-los" . 11
Terminada a apresenta9ao e sauda96es reciprocas, Tomacauna
e os seus aderiram a seita, saltaram, festejaram, bailaram, beberam
cauim, cantaram, fumaram. Nao lhes deve ter sido dificil tanger a
moda dos brasis sendo quase todos mrunelucos e sertanistas, a maioria
dos quais afeitos aos costumes dos indios.
Tomacauna permaneceu com a santidade no sertao, do mesmo
modo que boa parte de seus cop1panheiros. Por varios meses tentou
convencer o caraiba-mor a ir com o restante da seita para as terras
de Fernao Cabral. Tudo indica que nao conseguiu seu intento, ou,
se o fez, nao deu resultado, pois ha relatos de que Antonio "fugira
no meio do caminho".
0 certo e que Antonio jamais pisou nas terras de Fernao Cabral.
Preferiu esconder-se no sertao para aguardar o destino do grupo que
o precedera na migra9ao para Jaguatipe. Quem sabe esperava o momenta propicio para assumir a chefia de sua "igreja" nas bandas
do mar - antigo sonho tupi que o colonialismo estava desfazendo
-, avaliando a promessa que lhe fizera Tomacauna de que na fazenda de Fernao Cabral todos gozariam de ampla liberdade de culto
e fartura de viveres.
Somente parte da seita rumou para a fazenda de Jaguaripe; sessenta indios, talvez mais de cern. Partiram, por suposto, em busca
da Terra sem Mal, confirmando as tradi96es e migra96es passadas.
Partir am liderados por uma caraiba ... A santidade ingress aria, entao, na fase decisiva e derradeira de sua hist6ria.

grupo em cerca de sessenta pessoas (havendo, pon!m, quem fale em
setenta, oitenta e ate duzentos indios), alguns dos quais carregavam
urn idolo de pedra que o mameluco reverenciou, ou simulou reverenciar, de modo a convence-los de seu intento. Convencidos os indios-e Tomacauna dominava com eximia competencia a "lingua
geral" -, o mameluco fe-los seguir para a fazenda de Jaguaripe,
inclusive o idolo, escoltados por alguns expediciomirios,, entre os quais
Domingos Camacho, feitor de Fernao Cabral, e outros mamelucos
que serviam no seu engenho.
Do encontro com Antonio tem-se, igualmente, inumeros depoimentos, mas nenhum deles e companivel, na riqueza de detalhes, ao
proprio Tomacauna na mesa inquisitorial. Segundo o mameluco,
ap6s despachar o grupo de sessenta indios para Jaguaripe, a expedi9aO seguiu no encal9o do caraiba principal. E, chegando em certo
"passo de Palmeiras Compridas", recebeu o aviso de emissarios de
Antonio para que dali nao passasse, "sob pena de obediencia", pois
logo o caraiba viria encontra-lo. Tomacauna nao hesitou em obedecer e aguardar, tomando o cuidado de enviar pelos emissarios de An-,
tonio algumas roupas a guisa de presentes. Nao tardou muito para
que o lider da santidade aparecesse ...
Antonio surgiu a frente de urn grupo numeroso de homens, nao
sei se ape ou carregado em rede ou tip6ia, a exemplo de outros caraibas tupi. Tambem nao vinha nu, mas vestido com as roupas que
lhe enviara Tomacauna: "cal96es de raxa preta" (cal9a comprida e
larga de pano grosso de baixa estofa); uma "roupeta verde", especie
de tunica; urn "barrete vermelho na cabe9a" e urn tra9ado na mao,
isto e, uma espada curta, curva e larga. Antonio vinha, pois, paramentado com vestes coloridas e armada, embora tenha sido o mameluco a lhe dar tudo isso, inclusive a espada. Atras do caraiba alinhavam-se os homens, em fileiras de tres em tres, e por fim as mulheres e crian9as, as quais andavam com as "maos alevantadas" separa9ao de sexos e idades que Lery observara na cerimonia tupinamba do Rio de Janeiro. No prestito do carruba, observou Tomacauna, vinham todos fazendo "meneios com os pes, maos e pesco9os"
e recitando coisas em sua lingua. Bailavam, portanto, e entoavam
seus canticos cerimoniais.
Ao avistar o carruba, Tomacauna caiu dejoelhos, assim como
varios dos que acompanhavam o mameluco, procurando expressar
a adora9a0 que devotava aquele indio, chegando mesmo a se prostrar

Esta segunda fase da santidade amerindia tern por protagonista,
queira-se ou nao, a figura de Fernao Cabral de Taide, senhor deJaguaripe, homem que, de certo modo, teve exito em atrair a seita para os seus dominios. Por que o fez? Com que motiva96es atraiu para suas terras uma seita amerindia que provocava revoltas em toda
. a Bahia?
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Entra-se aqui na delicada quesUio das motivac;:oes que animaram Fernao Cabral a introduzir uma "abusao gentilica" em terra
crista. 0 principal argumento que utilizara junto ao governador para faze-lo suspender a expedic;:ao de Alvaro Rodrigues em favor da
sua, confiada a Tomacauna, assentava numa estrategia militar. Melhor e mais seguro seria reunir a seita inteira no litoral, incluindo
sua cupula, 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 Oficio.
Nao resta duvida de que a logica militar de Fernao Cabral possuia algo de razmivel, e ele ja havia dado mostras de competencia
neste campo no proprio governo de Teles Barreto. Pelo menos o governador parece ter confiado em sua estrategia, num primeiro momento, see que nao se deixou levar pelas pressoes do senhor deJaguaripe. No entanto, os acontecimentos posteriores fizeram cair por
terra o argumento militar de nosso personagem. Fernao Cabral jamais destruiu a santidade e, pelo contrario, protegeu-a em suas terras durante meses. Nao tardou muito para que o proprio Teles Barreto percebesse o logro do animo militar de Fernao Cabral e fosse
novamente pressionado a tomar providencias. Tambem a populac;:ao da Bahia, homens bons ou gente rustica, logo perceberia que Fernao Cabral tinha outras intenc;:oes com a santidade que nao a sua
destruic;:ao. Nao haveria de ser o Santo Oficio a crer, enfim, na sua
fantastica intenc;:ao belicosa contra uma S!;!ita indigena que ele jamais
ofendeu. A indagac;:ao inicial continua de pe: por que Fernao Cabral atraiu e protegeu a santidade?
Para decifrar semelhante enigma, ou pelo menos esboc;:ar algumas hip6teses, e indispensavel conhecer urn pouco da biografia de nosso personagem. Fernao Cabral era cristao-velho que devia ter perto
de 44 anos, em 1585, pois contava cidqiienta no tempo da Visitac;:ao.
Casado com d. Margarida da Costa, crista-velha de Moura, no Reino, com quem teve varios filhos. Em 1592 possuia ja sete: Manoel
Costa, que andava pelo Algarve; d. Beatriz, casada como desembargador Ambrosio Peixoto de Carvalho, em Salvador; Diogo Fernandes Cabral, moc;:o solteiro; d. Ana, donzelinha de onze anos; d. Francisca, menina de nove; Bernardo Cabral e Nuno Fernandes Cabral,
"meninos de pouca idade", pouco mais que crianc;:as de colo. 12
Fernao Cabral era portugues, natural de Silves, no Algarve, cidade de ilustre memoria no Reino, tomada aos mouros no seculo
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e dotada de privilegios iguais aos de Lisboa por d. Afonso III,
no seculo XIII. Silves chegou mesmo a despontar como capital do
Algarve e sede doepiscopado durante seculos, ate ser suplantada por
Faro, em 1577. A Silves em que nascera Fernao Cabral deslizava,
assim, para urn plano secundario na geografia politica e economica
do Algarve, eclipsada por cidades mais engajadas na expansao maritima portuguesa. 13
Mas nao s6 do prestigio de Silves, outrora glorioso, se nutria
a forte personalidade que parecia ter Fernao Cabral - homem de
fartos bigodes e barba, habito comum aos europeus daquele tempo.
Em sua "Cronica de Ilh6us", J oao. da Silva Campos afirmou que
Fernao descendia de Pedro Alvares Cabral, 0 celebre descobridor
de 1500, embora nao indique a procedencia da informac;:ao. Jose Calasans admite, no entanto, que diversos indicios sustentam a hip6tese
deste ilustre parentesco. 0 pai de Fernao Cabral de Talde chamava-se
Diogo Fernandes Cabral, mesmo nome de urn dos irmaos de Pedro'
Alvares, que havia sido prior dos povos e deao da capela de d. Manuel, o Venturoso. 0 proprio nome Fernao Cabral aparece com notavel constancia na familia do descobridor do Brasil: seu avo paterno chamava-se Fernando Alvares Cabral, e seu pai Fernao Cabral.
Enfim, M prova documental de que Pedro Alvares Cabral possufa
parentes no Brasil: Branca Cabral, sua bisneta, casada em Sao Paulo com Simao da Costa. 14
No caso de Fernao Cabral de Tafde- e seria importante verificar este ultimo sobrenome para esclarecer de vez a questao -, nada
de concreto permite sustentar aqtiela hist6rica ascendencia, restando a remota hip6tese de uma bastardia. Nao resta duvida, porem,
de que o Fernao Cabral de Jaguaripe era homem nobre. Assim o
viam e dele diziam os contemporaneos: fidalgo, "homem de boa gerac;:ao", "de foro nobre". 0 proprio Santo Offcio reconheceria essa
condic;:ao na lavratura de sua sentenc;:a.
Fidalgo, nobre, Fernao Cabral era tambern considerado homem
sisudo, isto e, individuo que tinhajuizo, de' 'born entendimento''' ''discreto''- o que significa que nao era louco, pois disso tratou de averiguar o Santo Offcio na inquiric;:ao das testemunhas. E houve mesmo
quem considerasse Fernao urn homem caridoso, urn "esmoler"- elogio raro de sever nos depoimentos sobre a pessoa de Fernao Cabral.
Alem de nobre e sisudo, Fernao Cabral era poderosissimo e muito rico. A imensa maioria dos depoentes destaca sua riqueza, sendo
XI,
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recorrente a informac;:ao de que sua fortuna beirava os 20 mil cruzados, quantia suficiente para adquirir em torno de quatrocentos es15
cravos da Guine, segundo a cotac;:ao media do seculo xv1. Considerado homem "dos principais da terra" , Fernao Cabral nao possuia, no entanto, quatrocentos negros da Guine, concentrando a
maior parte de seus recursos na fazenda e no seu engenho de ac;:ucar,
em que trabalhavam majoritariamente escravos indios e forros, muitos deles seqliestrados das aldeias jesuiticas, conforme o padrao baiano da epoca.
Do engenho de Fernao Cabral, a melhor informac;:ao e de Gabriel Soares, que, descrevendo as riquezas da Bahia em 1587, forneceu a localizac;:ao exata da propriedade:
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[... ] Navegava-se (o rio Jaguaripe} ate a cachoeira que esta cinco leguas da borda [... ]. Junto da cachoeira, virando sobre a mao direita,
16
para baixo, esta urn engenho de agua de Fernao Cabral de Taide.
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Tratava-.se, pois, de urn engenho hidniulico, e nao de urn simples
trapiche, industria das mais caras a epoca, 0 que bern atesta 0 poderio economico de nosso fidalgo. "Obra mui formosa" - elogiou
Gabriel Soares o dito engenho- "ornada de nobres edificios e casas de vivtmda e de outras oficinas, e de uma igreja de Sao Bento,
mui bern acabada, o qual engenho esta 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 vivendas, a fortuna de Fernao
Cabral nao era nada desprezivel, sem falar nos lavradores que viviam "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, urn modelo de senhor de engenho poderoso, pertencente a minoria dos grandes potentados quinhentistas. 0 numero de escravos que possuia nao me foi possivel aquilatar, mas devia ultrapassar a casa dos cern, para dizer o minimo.
Apoio-me, nessa conjectura, nas dezenas de escravos citados na documentac;:ao inquisitorial, alguns inclusive pelo nome - fato raro
nos papeis do Santo Oficio. Ap6io-me, igualmente, no sem-numero
de criados, feitores e homens de armas - Tomacauna a frente que o serviam em Jaguaripe, sem falar na envergadura de sua propdedade. Alguns autores coloniais, a exemplo de frei Vicente, confirmam enfim a impressao que me sugerem as fontes: Fernao Ca17
bral possuia "muitos escravos" e tinha "aldeias de indios forros" .
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Fidalgo por nascimento, rico em bens materiais, Fernao Cabral
devia ser portador daquele sentimento de superioridade que os senhores de engenho costumavam extravasar e ostentar, rodeados de
escravos, servic;:ais e toda uma entourage de criados e dependentes
que a eles rendiam homenagem. "0 ser senhor de engenho e titulo
a que muitos aspiram" - escreveria Antoni! no seculo seguinte "porque traz consigo o ser servido [... ].'>1 8 Verdadeiros "reis" em
seus dominios particulares, assim se julgavam os grandes senhores
da Colonia,. indiferentes a qualquer lei, exceto a propria vontade,
arrogantes no privatismo que lhes atribuiu Gilberto Freyre. 19 A postura de nosso Fernao Cabral pfirece ser, tambem nesse dominio, verdadeiramente modelar.
Poderoso e rico nas bandas de Jaguaripe, Fernao Cabral nao
chegou a exercer, ate onde sei, qualquer cargo na administrac;:ao colonial, em bora fosse ligado por lac;:os de familia a homens de poder.
Sua filha d. Beatriz era casada, con vern lembrar, com o desembargador Ambrosio Peixoto de Carvalho. Alem disso, Fernao Cabral
era muito proximo do governador Teles Barreto, como ja observei
antes. Prestara valiosos servic;:os militares, a propria custa, na gestao daquele governador, mormente em campanhas contra indios, assunto ·que interessava de perto nossos governadores gerais.
Das campanhas movidas por Teles Barreto, ja mencionei as expedic;:oes enviadas ao Sergipe - a desastrada, de Garcia d' Avila, e
a vitoriosa, de Crjstovao de Barros. Poi tambem no seu governo que
ocorreu a conquista da Paraiba em prejuizo dos mesmos indios caete, destroc;:ados em Sergipe. Notabilizou-se tambem 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 eo de Nossa
Senhora de Monte-Serrate. 20 0 que talvez mais chamaria a atenc;:ao
dos futuros historiadores para o governo de Teles Barreto seria, porem, a sua defesa dos interesses senhoriais contra a ganancia dos mercadores - o que confirma plenamente a interpretac;:ao de Schwartz
quanto a vulnerabilidade dos poderes colonialistas em face dos interesses senhoriais escravocratas. 21 Foi o que observou, no caso de Teles Barreto, o historiador baiano Luiz Henrique Dias Tavares ao comentar a intervenc;:ao de Teles Barreto "em favor dos lavradores de
cana e produtores de ac;:ucar" em debito para com os negociantes
de Salvador, comissarios dos mercadores lisboetas. 22 Confirma o
que diz Tavares o nosso caro frei Vicente, que nao nutria grande simpatia pelo sistema colonial.
87
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Foi exatamente em materia de conquista e sangue que Fernao
Cabral auxiliou o governador, movendo guerra aos temidos aim ores ao lado de Diogo Correia de Sande e das companhias a soldo
dos castelhanos Diogo e Louren<;o de Miranda, alem da guarda governamental. "Foram todos de Jaguaripe por terra ao Camanu e Tinhare" -relata uma vez mais frei Vicente- "e lhes armaram muitas ciladas, mas como nunca [os aim ores] saiam a campo a pelejar,
senao a trai<;ao, escondidos pelos matos, mui poucos lhes mataram
e eles flecharam tambem alguns dos nossos indios." 24
0 apoio de Fernao Cabral a campanha contra os "tapuias" aimores e a lealdade do governador a Fernao nos epis6dios ja relatades de ca<;a a santidade no sertao, tudo isso me leva a crer que os
dois eram muito pr6ximos. Terei a oportunidade de demonstrar em
definitive essa cumplicidade entre Fernao Cabral e Teles Barreto no
momento de analisar a desdita do senhor de Jaguaripe na mesa da
Inquisi<;ao. Limito-me, por ora, a enuncia-la e exemplifica-la, lembrando que Teles Barreto nao chegou a .presenciar a Visita<;ao 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 elrei Filipe I, o primeiro Habsburgo de Portugal.
Amigo de Teles Barreto, Fernao Cabral era, como born senhor
de engenho, inimigo mortal dos jesuitas. Quem relata em detalhes
os conflitos entre ele e os inacianos e dosso caro Anchieta, referindose a certo epis6dio ocorrido em 1571, tempo em que Fernao Cabral
tinha apenas trinta anos. 0 futuro senhor de Jaguaripe simplesmente assaltara a aldeia e a igreja de Sao Joao, na Bahia, seqtiestrando
seis indios forros, "entre machos e femeas", embarcando-os para
leva-los a sua fazenda. Alegou, para tanto, que OS jesuitas haviam
tornado uma india de propriedade dele, recusando-se a devolve-la
por suspeitarem de que a escravidao era, no caso, injusta. 0 caso
foi parar na justi<;a, e Fernao Cabral acabaria derrotado, lembrandose que era Mem de Sa, amigo dos jesuitas, quem governava o Brasil

naquele tempo. 0 epis6dio ilustra bern nao s6 o desapre<;o de Fernao Cabral pelos jesuitas e sua missao, como a ambi<;ao desmedida
dele. Sentindo-se lesado em uma escrava pelos padres, houve por bern
ressarcir-se com seis forros. E mais significative ainda e o que, segundo Anchieta, teria dito o jovem Femao Cabral ao ser interpelado pela Justi<;a: afirmoU: "que nao tinha ver com padres nem com
governador, que maior era o seu poder que todas as justi<;as" .25
Outro documento inedito que comprova a animosidade entre
Fernao Cabr.al e OS jesuitas e uma queixa que fizeram OS padres ao
rei, no seculo XVI, contra a a<;ao de varios senhores do Reconcavo.
Reclamavam os jesuitas da a<;ao dos "capitaes seculares" que, tratando osindios "nao como filhos, senao como escravos", procuravam impedir os nativos de ingressar nos aldeamentos da Companhia.
Mandavam espalhar que os jesuitas fariam deles escravos, e os enganavam, impedindo a "conversao de que os reis deste reino fizeram tanto caso". 0 documento menciona nominalmente Sebastiao
da Ponte, Diogo Correia de Sande, Gabriel Soares de Sousa, Crist6vao de Barros, Joao Batista, Antonio Perras e nosso caro Fernao
Cabral, dizendo que tais capitaes tinham "mais olho no aumento
de suas fazendas pr6prias" do que "na conserva<;ao das aldeias e
indios". 26
Fernao Cabral nao era urn caso isolado, como seve, ao seqtiestrar indios e atalhar o trabalho dos missionaries, nisso agindo como
a maioria dos senhores do seu tempo. Na Carta Anua de 1584, Anchieta vociferava contra os portugueses que atraiam os indios, dizendo 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 rnarides, outros os filhos e os vendiam a seu bel-prazer. Anchieta contou que urn desses senhores chegara mesmo a se disfar<;ar de padre
com o fito de capturar indios, dizendo-lhes que os levaria para as
missoes, talvez porque tratasse com nativos que bern sabiam o que
os aguardaria no litoral em maos escravocratasY Nao me consta
que tenha sido Fernao Cabral o senhor esperto que se fez passar por
jesuita para atrair os indios. Mas talvez nao tenha sido muito diferente desse disfarce o seu gesto de atrair a Igreja da santidade para
os dominios de J aguaripe ...
. Prepotente, arrogante, ambicioso, nao creio que exagero ao adjetivar desta maneira a Fernao Cabral de Taide. Em materia de reli-
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Foi este governador muiamigo e favoravel aos moradores para que os
mercadores os nao executassem nas fabricas de suas fazendas e, quando se !he iam queixar disso, os despedia asperamente, dizendo que eles
vinham a destruir a terra, levando deJa em tres ou quatro anos que ca
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
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gHio cat61ica, o minimo que dele se pode dize,r e que detestava padres, atitude nada incomum em senhores escravocratas da America
portuguesa. 28 Zombava das missas e chegava mesmo a impedi-las
em suas terras, o que fez confessadamente em certos domingos. Houve uma ocasHio em que, debochando de seu capelao, Lucas de Figueiredo, e tolhendo-o no oficio da missa, disse que substituisse o
vinho e a agua por azeite e vinagre, pois tudo dava no mesmo. Dificultava, tambem, a aplica9ao dos sacramentos cat6licos em seus escravos, sobretudo a confissao, o casamento e ate o batismo, razao
pela qual muitos cativos seus "morreram pagaos", como ele mesmo admitiria adiante na mesa do Santo Oficio. E seu respeito pelos
jesuitas e pela legislacao regia em materia indigena era, de fato, nenhum. Vendia e ferrava negros forros a seu bel-prazer, talante,
arbitrario. 29
Recompondo os fragmentos da biografia de Fernao Cabral,
ate onde me e possivel faze-lo, fica-me a clara impressao de que,
excetuando-se o seu envolvimento com a santidade, sua vida nada
apresenta de extraordinario. Reconstruindo sua face senhorial e
escravocrata, tenho mesmo a impressao de ja te-lo estudado em
Ideologia e escravidiio, nao como individuo, claro esta, mas como
membro de uma grei de senhores zelosa de seus privilegios
particularistas, inimiga dos jesuitas, adversaria do sentido missionario da colonizacao em favor do sentido mercantil, desde que sem
impostos excessivos ou execucao de dividas, como bern lembrou
frei Vicente.
Por outro lado, ao debrucar-me sobre a sua vida, digamos, afetiva- as aventuras amorosas e sexuais de Fernao -, reencontro-me
como universo de fornicacao que tratei em Tr6pico dos pecados.
E, novamente aqui, as atitudes de nosso personagem nada apresentam de excepcional. Aparecem narradas entre inumeras outras de nossos colonos quinhentistas, seu apego ao sexo das indias, seu desprezo pela figura feminina, valores que vinham atona em conversas masculinas, momentos em que homens de varias condicoes sociais falavam de suas aventuras, "tornados do vinho" ou s6brios, discutindo
em tom de galhofa e baz6fia se lhes era licito fornicar com mulheres
solteiras ou publicas ... Entra-se, aqui, no que Gilberto Freyre chamou de "dominio do erotismo grosso", "da opulencia de palavr6es
e gestos obscenos", 30 materias em que nossos colonos eram mestres.
"Ninguem vai ao inferno por amor de mulheres", costumavam pen-

sar nossos colonos, dizendo isso por meio de palavr6es - palavras
desonestas que o Santo Oficio, "por honestidade", evitava transcrever. "Fornicar, fornicar, que farte, [pois] que del Rei e a terra
[e] que ninguem foi ao Inferno por fornicar ... ". 31
Fernao Cabral era apenas urn dentre a multidao de colonos que
vivia a cata de mulheres, sobretudo de indias, para saciar seus desejos no mato, na beira do rio ou onde quer que fosse, para depois
alardear suas proezas sexuais com vangl6ria de machos. No caso de
Fernao Cabral, nenhuma mulher se podia sentir verdadeiramente a
salvo de suas investidas, indias ou brancas, solteiras ou casadas, virgens ou ja ''levadas da honraj'. A todas procurava seduzir, quando
nao constranger, para o que 'fazia valer, alem 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 tentou seduzir a comadre Luisa de Almeida na capela do seu engenho,
tencionando saciar-se ali mesmo, sem pedir licenca a Deus. Luisa,
que tinha entao 26 anos, procurou dissuadi-lo alegando que, alem
de casada, ela era sua comadre, e a lgreja proibia c6pulas entre parentes espirituais. Fernao nao se fez de rogado, dizendo-lhe com deboche que tanto fazia "dormir carnalmente" com comadre ou qualquer mulher, e que o mais eram carantonhas, medos tolos, e "que
com uma bochecha d'agua se lavava tudo". Ainda assim Luisa resistiu, irritando Fernao,- que de sedutor transformou-se no prepotente senhor escravocrata: que Luisa copulasse com ele ali mesmo,
na igreja; pois do contrario faria amarrar seu marido numa arvore
e dormiria com ela na frente dele. Disse-o aos berros, torcendo os
bigodes, gritando que pelaria suas pr6prias barbas na forca se ele
nao cumprisse as ameacas que acabara de fazer ... 32
Se constrangia mulheres brancas, casadas e a ele unidas por compadrio, o que nao faria Fernao Cabral com as indias? Os poucos
dados de que disponho me parecem suficientes para responder a pergunta. 0 primeiro refere-se a epis6dio ocorrido no tempo em que
a santidade se achava na fazenda de Jaguaripe, no qual Fernao Cabral agarrou uma "moca crista de gentio da terra, virgem", e a possuiu pelo "vaso traseiro, consumando a c6pula com polucao". Observe-se, em primeiro Iugar, que a india era "moca", palavra que na
epoca significava rapariga de tenra idade, pouco mais que menina.
Observe-se, em segundo Iugar, que foi o pr6prio Fernao quem con-
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tou o fato ao visitador do Santo Oficio, que disso nao foi acusado
por ninguem, ocasiao em que procurou se desculpar dizendo que "errara de vaso" ao ajuntar-se com a moc;a, residindo na sodomia a
sua culpa. Caso so tivesse deflorado a menina, sem contudo
sodomiza-la, sua consciencia ficaria tranqiiila ...
0 segundo episodic insere Fernao Cabral, plenamente, no universe misogino-racista do seu tempo. Refiro-me ao comentario que
fez sobre seu vizinho Diogo Correia, o mesmo, creio eu, que o acompanhara na campanha contra os aimores, em Ilheus. Recordando as
preferencias sexuais do amigo, que gostava de dormir com indias,
disse que o tal jamais iria ao inferno por semelhantes pecados, "pois
nunca os fizera com mulheres brancas honradas, senao com negras .. ". 33 Negras da terra, indias: mulheres degradadas com as
quais se podia copular a vontade, que Deus nao se ofenderia por isso, eis o que pensavam Fernao Cabral e os lusitanos no tropico.
Uma ultima palavra sobre a vida amorosa de nosso personagem, esta sim alusiva a certa peculiaridade de Fernao. Refiro-me a
seu habito de dizer as palavras da consagrac;ao na boca das mulheres durante o ato sexual, Hoc est enim corpus meum, expressao por
meio da qual a lgreja ritualizava a presenc;a do corpo de Cristo na
hostia (aqui esta o meu corpo).
Disse peculiaridade de Fernao porque, na verdade, este era urn
costume muito difundido entre as mulheres, sendo raro entre os homens, inscrito no universe magico-erotico·das "cartas de tocar", das
beberagens afrodisiacas, das orac;oes amatorias, das mezinhas e filtros que as mulheres soiam utilizar para arranjar ou amansar maridos.
As palavras da Sacra possuiam exatamente, segundo se acreditava
na epoca, este poder de "prender a criatura desejada", "faze-la
cumprir a vontade de quem as proferia" e, sobretudo, de evitar maustratos. Linguagem erotica predomin!ntemente feminina, 0 uso daquelas palavras em atos sexuais era, porem, urn codigo de dominio
publico, popular. 34 Fernao Cabral devia utiliza-lo para reforc;ar,
magicamente, o seu impeto de sedutor, que parece ter sido freqiiente, jamais para evitar maus-tratos feminines, que disso ele estava isento. Nosso personagem acreditava, portanto, em magias e encantamentos: magias ocidentais, vale dizer, e encantamentos proferidos
em latim ...
Nao poderia concluir este perfil biografico de Fernao Cabral,
que julgo essencial para compreender o seu envolvimento com a san-

tidade, sem mencionar o tratamento que dispensava aos escravos.
As informac;oes nao sao numerosas, mas creio que urn so exemplo
talvez seja suficiente para demonstrar a truculencia de suas atitudes.
Refiro-me a certo epis6dio que causou esdindalo na Bahia, ocorrido pouco antes de a santidade ingressar em sua fazenda: a execuc;ao sumaria de uina escrava india, de nome Isabel, que Fernao mandou lanc;ar na fornalha de seu engenho. Em tempo de escravidao,
violencia e suplicios cotidianos, o gesto de Fernao Cabral parece ter
ultrapassado todos os limites, a ponto de suscitar o rumor publico
e sentimentos coletivos de repulsa. Anos depois desse epis6dio, logo
no inicio da Visitac;ao aBahia, varias pessoas foram a Heitor Furtado
con tar urn fato que, a rigor, nao era do foro inquisitorial, o que
bern indica a forte impressao que deixou na memoria dos contemporaneos.
Fernao Cabral mandou Isabel ao fogo por razao verdadeiramente pueril: a india havia contado a esposa de Fernao, d. Margarida,
"algo que dele sabia", possivelmente urn mexerico sobre os ''col6quios amorosos" em que Fernao era useiro. Irritado, deu ordens a
seu feitor Domingos· Camacho e ao negro guine Joao, seu escravo,
para que a queimassem viva, execuc;ao que ate o Santo Oficio procurava evitar, garroteando antes os condenados. Os depoimentos sobre o caso sao de causar horror: Isabel gritava, chamava por Deus,
por Nossa Senhora, por todos os anjos e santos do paraiso, urrava
para que lhe acudissem, tudo em vao. Fernao Cabral ameac;ou jogar na fornalha qualquer urn que ousasse acudi-la, chegando a destratar urn homem que, estando presente, tentou salva-la. Isabel, que
comec;ara a arder pedindo socorro a Deus, terminou chamando pelos "diabos do inferno".
Exageros a parte, pois muitos que relataram o caso nao haviam
presenciado a atrocidade, dando asas a imaginac;ao, 0 suplicio de
Isabel foi mesmo terrificante, agravado pelo fato de estar a india
gravida. Todos sao unanimes em dize-lo, havendo mesmo quem contasse: "lanc;ada no fogo [a india] arrebentou pelas ilhargas e apareceu a crianc;a" .35 Mais significative do que a violencia de Fernao
Cabral em si mesma - se e que alguma coisa pode significar mais
do que tamanha atrocidade- e 0 que 0 "rei" de Jaguaripe contou
a Heitor Furtado na mesa inquisitorial, anos depois. Alem de negar
que tenha mandado lanc;a-la ao fogo, atribuindo o crime a subalternos, disse que somente ameac;ara a india de queima-la para evitar
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que coiltinuasse "comendo terra". Com rara habilidade e frieza, Fernao Cabral mencionara a geofagia suicida que varios indios costumavam praticar- costume relatado inclusive por Gabriel Soares -,
com o fito de descaracterizar a prenhez da escrava supliciada.
Com o relato deste caso creio ser desnecessario indicar outros
exemplos da violencia do senhor de Jaguaripe no trato dos cativos.
Fernao Cabral era especialmente cruel, nao tenho dtividas em afirmalo, tao cruel como muitos outros senhores ou a propria escravidao.
A exemplo de Fernao Cabral, no mesmo seculo XVI urn certo Andre Fernandes Margalho mandara "assar urn negro em uma forja,
que disso morreu" .36 Fernao Cabral e Andre Fernandes Margalho:
ambos me lembram uma pleiade de senhores que conhec;:o pelo nome,
a exemplo de Francisco Serrao de Castro, escravocrata que matou
quase vinte moleques (meninos negros) atraves de violencias sodomiticasY 0 assassinate da india Isabel fez-me lembrar, sobretudo
pelos rec}uintes de crueldade e pela puerilidade da culpa da condenada, aquele que sem duvida e o emblema dos senhores coloniais:
Garcia d' Avila Pereira de Aragao, descendente setecentista do grande
cia luso-baiano, que mereceu de Luiz Mott urn artigo de justo titulo: "Terror na Casa da Torre". 38
Termino, com este relato, de trac;:ar o perfil de Fernao Cabral
de Taide, retornando a questao inicialmente proposta acerca de suas
motivac;:oes na cooptac;:ao da santidade. Na verdade, penso que jamais me afastei da questao proposta, apesar de me ter dispersado
nas miudezas biograficas de Fernao.
A resposta exata a questao proposta, poderia sugeri-la logo de
inicio, mencionando o que pensavam os contemporaneos sobre a protec;:ao que Fernao Cabral passou a dispensar asantidade em suas terras. Fernao Cabral a atrafra, ao que muitos diziam, "para adquirir
mais negros brasis", "em interesse de seu proveito temporal", "para enganar os ditos brasis em proveito pr6prio", para atrair cativos
de outrem e forros dos jesuitas. 39 Jamais para destrui-la, como disse
ao governador e ao visitador, e muito menos por acreditar no culto
dos indios - gente que Fernao humilhava, desprezava, supliciava
e perseguia. Mas devo dizer que o depoimento dos contemporaneos,
muitas vezes eivado de 6dio - sobretudo dos senhores que perderam
cativos para Fernao Cabral -, nao teria o mesmo peso explicative
sem a recuperac;:ao da biografia possivel do senhor de Jaguaripe.
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Como afirmei, a hist6ria da santidade nas terras de Jaguaripe
passa necessariamente pela pessoa de Fernao Cabral de Taide, senhor de escravos ambicioso, rico, violento e arrogante. Mais prepotente do que a maior parte dos senhores de seu tempo. Seu poder,
dizia aos trinta anos, era maior do que todas as justic;:as. Nao foi
· por acaso que, quinze anos depois, resolveu dominar o proprio governador para, em seguida, governar a caraiba tupi, trazendo para
a terra crista e escravista a santidade rebelde dos indios.

SANTIDADE PROTEGIDA !E DESTRUfDA
Os gestos de Fernao Cabral durante os meses em que parte da
santidade permaneceu em suas terras bern poderiam sugerir, a primeira vista, que o senhor de escravos passou a crer nos caraibas tupinamM. Nao tivesse FerQ.ao Cabral a biografia que esbocei anteriormente e se poderia aventar a hip6tese de ele ter, de fato, aderido
a seita, a exemplo do que fizeram outros colonos da Bahia .
Nao e, certamente, essa hip6tese da credulidade de Fernao Cabral a que vou defender nesta obra. Mas devo frisar que sua atitude
de complet~ reverencia, auxilio e protec;:ao a seita inviabiliza por complete - como alias perceberam os contemporaneos - o alibi que
apresentou aInquisic;:ao, em 1591, a saber: protegera e reverenciara
a santidade fingidamente, objetivando ganhar tempo ate que Tomacatina trouxesse o resto da seita e a caraiba-mor para Jaguaripe, memento em que destroc;:aria de vez a "abusao".
Auxilio, reverencia e protec;:ao a santidade foi o que depreendi
de imimeros depoimentos compulsados, para nao falar dos processes, incluindo os relatos do proprio Fernao Cabral e da sua esposa,
d. Margarida da Costa, 40 que nao esconderam de ninguem o tratamento que dispensavam aos sectaries.
Fernao Cabral consentiu que os indios erigissem sua igreja a meia
legua (ou cerca de tres quilometros) da casa-grande de Jaguaripe.
Certamente era da sua propriedade a madeira utilizada para a feitura da cruz, do confessionario e outros aderec;:os que compunham o
instrumentallittirgico da seita. A manutenc;:ao do culto tambem foi
de alc;:ada de Fernao Cabral, "que amparava e mandava as cousas
necessarias", a exemplo das velas que mantinham as "candeias acesas" dia e noite na igreja dos indios. Chegou a ponto de designar
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alguns de seus servi9ais para ajudar os indios no que fosse necessario, a exemplo de seu criado Siqueira, a quem ordenava que fosse
"espevitar as candeias do idolo". Ate mesmo os "paninhos velhos"
que adornavam o idolo foram presentes de Fernao Cabral para agradar os indios.
Se o amparo eo envio de "cousas necessarias" para os indios
da santidade incluiam alimenta9a0 e SUStentO material regulares, eis
algo que as fontes nao esclarecem. Numerosos depoimentos sugerem, no entanto, que pelo menos a cupula da seita era recebida na
casa-grande de Jaguaripe. A pr6pria d. Margarida da Costa admitiu ter agasalhado e dado farinha e peixe a duas indias e tres indios,
gente principal da santidade, em certa ocasiao, sendo fama publica
que Fernao Cabral "convidava, honrava e dava de comer aos maiorais da santidade em mesa levaritada para os gentios" em sua casa.
Inumeros depoimentos, incluindo o do pr6prio Fernao, indicam
que o senhor de Jaguaripe e sua familia nao s6 procuravam dispensar o melhor tratamento possivel aos sectarios como davam mostras
de respeitar os cultos da santidade. Fernao Cabral e diversos homens
de sua confian9a visitavam regularmente a igreja dos indios, tiravam 0 chapeu, reverenciavam 0 idolo, ajoelhavam-se e faziam as cerimonias da santidade, algumas ao menos, segundo o pr6prio Fernao admitiu. D. Margarida da Costa permitiu, inclusive, que uma
ou duas indias da casa-grande fossem ali rebatizadas, ao modo da
seita, pela "gentia Mae de Deus", mulher que parecia sera dirigente das cerimonias indigenas na fazenda de Jaguaripe. Enfim, era grande a fama de Fernao Cabral fazer idolatria, que corria por Salvador
e pela capitania "com grande escandalo, pasmo e mumura9ao de todos" .41
Sendo o caso de alguns colono$, inclusive portugueses, solicitarem de Fernao Cabral permissao para visitar a igreja dos indios e isto ocorreu diversas vezes - , ele os advertia de que, se la fossem,
jamais debochassem da cerimonia da santidade e procurassem dar
mostras de credulidade: "[ ... ] nao rissem, nem fizessem escarnio,
nem zombassem dos ditos gentios, nem [do] !dolo, e que o reverenciassem". 42 Assim advertiu Fernao Cabral a pelo menos cinco hom ens brancos que o procuraram para ver a igreja, frisando sempre
que os indios deveriam acreditar na devo9ao sincera dos brancos ao
culto do idolo indigena.
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E certo que, recebendo tamanhas demonstra96es de apoio na
fazenda de Jaguaripe, a santidade cresceu extraordinariamente em
numero de adeptos. fndios escravos de varias fazendas e engenhos
do Reconcavo passaram a freqiientar a Santi dade de J aguaripe, alguns com a autoriza9ao de seus senhores, como no caso dos escravos de Ambr6sio Peixoto, genro de Fernao Cabral, a maioria como
fugitivos - indios que se revoltaram contra seus senhores ou contra
os jesuitas e acabavam migrando para Jaguaripe. Nao faltam noticias, ainda, sobre a adesao de negros da Guine, mamelucos e ate bran~
cos que se converteram a santidade e praticaram suas cerimonias.
A santidade se agigantava a olhos vistos no seu refugio de Jaguaripe, incitando revoltas, incendiando a Bahia.
Aumentava a santidade e crescia tambem a mao-de-obra disponivel na fazenda de Fernao Cabral. Ja t}ve a oportunidade de assinalar
a fama que disso correu na Bahia, sobretudo o clamor dos senhores
lesados por Fernao Cabral. 0 senhor de Jaguaripe acobertava a santidade- diziam- "para adquirir mais escravos" ou "para seu proveito temporal". Cheguei mesmo a localizar nesta ambicao desmedida de riqueza e poder a grande motivacao de Fernao Cabral. em
atrair, sem destruir, a santidade para seu engenho .. Devo dizer 1 no
entanto, que pelo menos durante os meses em que a seita permaneceu nafazenda- algo em torno de tres a seis meses, as informacoes
variam -.nao encontrei noticia de que os indios da santidade trabalhassem para Fernao Cabral, pelo menos os que Tomacauna lhe havia remetido do sertao junto com o idolo.
E presumivel que alguns estivessem prestando servi9os na fazenda, 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 reverenciando a seita enquanto aguardava o regresso de Tomacauna com o restante da santidade. E, como precisava obter a confianca dos indios
recem-chegados, nao lhe seria possivel po-los logo a trabalhar no eito e nas rocas, submetendo-os ao cativeiro de que desejavam fugir.
Seja como for, o que a documentacao analisada sugere e nao a exploracao dos indios que aderiram a santidade, mas urn frenesi religioso continuo, candeias acesas dia e noite.
Fernao Cabral vivia, sem duvida, uma situacao de impasse, dilacerado entre a ambicao de arregimentar cada vez mais indios para
exploni-los e a necessidade de reverenciar a santidade. Vergar-se dian97
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te do idolo, ajoelhar-se na igreja dos indios. Recorde-se, a prop6sito, a promessa que mandara levar ao caraiba-mor no serHio de "que
ajuntaria a sua lgreja com ados cristaos, e que daria Iugar 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
indios a ilusao de que sua fazenda era a "terra da imortalidade" tupi e, ao mesmo tempo, explorar o trabalho dos nativos. E possivel
que, caso o restante da santidade viesse a ter mesmo a seu engenho,
Fernao Cabral, com o tempo, destruisse a seita e cativasse todos os
indios: os seguidores da santidade, os escravos alheios, os forros das
missoes, todos os nativos, enfim, que se aglomeravam em Jaguaripe. 0 certo, porem, e que Fernao Cabral perdeu completamente o
controle da situa9ao: multiplicavam-se as fileiras de adeptos da santidade em seus dominios, e ele, em vez de exploni-los como supostamente desejava, so fazia adular o clero indfgena e render culto ao
seu idolo. Nao por acaso, ha depoimentos de que o "gentio da seita" costumava chama-lo de Tupa, o heroi-trovao que, no mito tupi,
avisara Tamandare do diluvio iminente, permitindo que o ancestral
tupinamba se salvasse no alto da palmeira ...
Se ja nao era facil a sua situa9ao no proprio engenho, obrigado
a vergar-se diante dos que desejava como cativos, mais complicada
ficariam as suas rela96es 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 pressionalo a acabar com aquela "idolatria" que incendiava a capitania e sangrava os demais engenhos de sua preciosa mao-de-obra. Fernao Cabral os recebeu com aspereza: advertiu-os, como sempre; de que se
fossem aigreja dos indios deveriam "reverenciar e adorar 0 idolo".
e finalmente os expulsou de Jaguaripe.
Manuel Teles Barreto acabaria por perder a pacH~ncia com as
hesita96es de Fernao Cabral. Pressionado pelos colonos da Bahia,
instruiu a Bernaldim Ribeiro da Gram para que fosse ter com Fernao Cabral, e dele exigisse a destrui9ao da santidade com a maior
brevidade possivel. lmpossivel esperar mais pelo retorno de Tomacauna - escreveu o governador -, e que Fernao devolvesse logo
a seus legitimos donos os escravos e forros que possuisse irregularmente em Jaguaripe. Os "clamores do povo" nao permitiam mais
delongas.

Teles Barreto instruiu em detalhe a Bernaldim Ribeiro, sem desconsiderar a hipotese de Fernao Cabral tentar impedi-lo de cumprir
amissao oficial. 0 emissario do governo deveria, neste caso, pedir
ajuda a Diogo Correia, antigo companheiro de Fernao na campanha de Ilheus, e a Paulos d' Argollo, e que o fizesse "com muito segredo''. Concluia o governador sua instru9iio recomendando a Bernaldim que jamais aceitasse protela96es de Fernao Cabral ou vagas
promessas de que ele proprio destruiria a abusao. Que se advertisse
a Fernao Cabral que, em caso de resist!lncia, a situa9ao se agravaria
mais, e dele seria pedido conta, por el-rei e pelo proprio governador,
de "todos os insidios e alevantamentos e fugidas de negros forros
•
·
44
e escravos" que estavam a s'eI refugrar
em Jaguanpe.
As cautelas e suspeitas do governador Teles Barreto nao eram
infundadas. Fernao Cabral tentou mesmo dissuadir o emissario do
governo de sua expedi9ao repressiva - assim como dissuadira antes
o proprio Teles Barreto de atacar a santidade no sertao. Preveniu
Bernaldim Ribeiro de que, se fosse destruir a igreja da santidade,
os indios o matariam, e negou gente para apoia-lo no ataque. Tudo
em vao. Bernaldim cercou a igreja, advertiu os indios de que era inutil
resistir e, com efeito, destruiu o templo. Pos-lhe fogo e confiscou
os objetos de culto da seita, inclusive o idolo. Emprazou, por fim,
a Fernao Cabral para que, 0 mais rapido possivel, levasse presos OS
indios e indias que se chamavam "santos", cabendo ao proprio Bernaldim Ribeiro conduzir para Salvador a escravaria alheia que se
acantonara em Jaguaripe com o estimulo de seu poderoso senhor.
Fern~o Cabral nao teve como resistir desta vez. Assistiu, sabese la de que modo, a destrui9ao da santidade e de seu projeto megalomano de tornar-se o principal, se nao o unico, senhor de escravos
da Bahia, dono de todos os indios, forros e guines, governador de
todos os mamelucos, verdadeiro rei da Bahia. Fernao Cabral urdira
com metodo, nao tenho duvida, algum projeto desse tipo, ainda que
para executa-lo fosse necessaria ajoelhar-se diante dos indios e fazerse passar por Tupa.
Derrotado em suas ambi96es, o fidalgo algarviense transformado
em deus indio cuidaria de reconciliar-se com os potentados da Bahia. Do governador Teles Barreto conseguiu ao menos uma certidao
que abonava a sua conduta, datada de 8 de agosto de 1586. Nela,
Teles Barreto frisava OS meritos de Fernao, que com grande denodo
havia atraido a santidade do sertao, gastando "tudo a sua custa, sem
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da fazenda de sua majestade custar cousa alguma" .45 Certidao abonadora, portanto, e francamente conciliat6ria, para dizer o minimo,
a confirmar a cumplicidade que sempre houve entre Teles Barreto
e nosso personagem. Dela nao constam, por conveniencia, as serias
preocupa96es que assaltaram Teles Barreto quando delegou a Bernaldim Ribeiro a expedi9ao repressiva, temeroso de que Fernao Cabral a impedisse ...
Quanto aos demais senhores da Bahia, a tentativa conciliat6ria
de Fernao Cabral nao surtiria grande efeito. Nos papeis do Santo
Oficio organizados cinco anos depois pelo visitador Heitor Furtado, percebe-se o velho clamor, quase em unissono, dos potentados
baianos contra a desmedida cobi~ do senhor de Jaguaripe "no tempo
da santidade".
No tocante aos indios, dos quais tratarei na parte seguinte deste livro, viram ruir num s6 momenta, im6veis, sem esbo9ar rea9ao
alguma, o antigo sonho de encontrar a Terra sem Mal nas bandas
do mar, sonho a que tinham renundado 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 Iuta contra a hist6ria, o mito sairia, uma vez mais, derrotado.
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