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1. Demografia e Religiio

Elementar para a recomposic;ao hist6rica de uma sociedade,
a fixac;ao do numero de seres que viveram em determinada epoca
dentro de certos marcos geograticos.
Marcos geognificos: a regiao ocupada no tempo pelas capita-_
nias de Pernambuco, ltamaraca, Paraiba, Bahia, Ilbeus e Porto
~eguro, individualizadas do ponto de vista administrativo, constituindo, no entanto, uma unidade relativamente homogenea do
ponto de vista hist6rico. Tal unidade, definida em torno da organizac;ao economica do seculo XVI, transparece nas atitudes dos ho- __ _
mens, nas suas crenc;as, nas suas ideias sobre 0 trabalho, conforto,
posse da terra, na vida cotidiana, nas festas, na alimenta<;ao.
Dois nucleos humanos polarizavam a vida dessa regiao: a cidade de Salvador, da Bahia de Todos os Santos, fundada em 1549
e a Vila de Olinda, fundada em 1537. 1
A cidade do Salvador teve em Gabriel Soares o seu bi6grafo 2 :
depois de relatar o quadro geografico, a fundac;ao da cidade, descreve-a, falando do arruamento "por boa ordem com as casas cobertas de palma ao modo do gentio", dos "muros de taipa grossa,
com dois baluartes ao Iongo do mare quatro da banda da terra",
da fundac;ao de "urn colegio dos padres da Companhia e outras
igrejas e grandes dsas, para viverem os governadores, casas da
1
Sobre as cidades do Brasil-colonia, ver principalmente, MoURA.o, Joao Martins
Coelho. Os Municipios; Sua lmportiincia Politica no Brasil Colonial. Rio de Janeiro,
1916. 1." Congresso de Hist6ria Nacional do IHGB. p. 299, 3.• parte. AzEVEDO,
Aroldo de. "Vilas e Cidades do Brasil Colonial. Ensaio de Geografia Urbana Retrospectiva." Bole tim da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade de Siio
Paulo. Sao Paulo, 1956. n.• 208, Geografia n.• 11.
2
"Memorial e declaracao das grandezas da Bahia de Todos os Santos, de sua fertilidade e das notaveis partes que tern;'. In: Tratado Descritivo do Brasil em 1587. 4."
ed. Sao Paulo, Ed. Francisco Adolfo Vamhagen, 1971. p. ·127-352.
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Camara, Cadeia, Alfil.ndega, contos, fazendas, armazens e outras
oficinas converiientes ao servi~o de S.A. ". "Na sua parte central ficava a ·pra~a onde se erguiam os principais edificios publicos e as
mais importantes ruas comerciais; a Se, o Colegio, as casas residenciais, os desembarcadouros pr6ximos de tres fontes em as quais
os mareantes fazem sua aguada bern a borda do mar", a zona.rural
ocupada pelas ro<;as onde se cultivavam "muitos mantimentos, quintas e hortali<;as".
Salvador era no fim do seculo XVI .urn burgo estreitamente
ligado ao Reconcavo, 1 em tomo do qual girava a vida dos moradores
de Oentum, Matoim, Jacaracanga, Iapasse, Tasuapina, Tamararia,
Itaparica, Sergipe do· Conde, Paragua~u, Jaguaripe, e Sergipe de
Sao Cristovao.
.
A vila de Olinda, edificou-a Duarte Coelho "em urn alto livre
de padrastos da melhor mandra que foi possivel, onde fez uma
torre de pedra e cal que ainda agora esta na pra<;a da vila" relata
Gabriel Soares em fim do seculo XVI. 2 . Dentro dela "habitam
inumeraveis mercadores com suas lojas abertas, colmadas de mercadorias de muito pre<;o, de toda a sorte, em tanta quantidade que
·semelha outta Lis boa pequena. A barra do seu porto e excelentissima,
guardada de duas fortalezas bern providas de artilharia e soldados
que.as defendem; os navios estao surtos da banda de dentro segurissimos de qualquer tempo que se levante, posto que muito furioso,
porque tern para sua defesa grandissimos arrecifes onde o mar
quebra" informam os Ditilogos das Grandezas do Brasil rio inicio do
seculo XVII. 3 Olinda galvanizava a vida dos habitantes de lgara~u,
Itamaraca e Paraiba. Sobre ltamaraca registra o Livro da Razao:
"Esta capitania tern tanta vizinhan<;a com Pernambuco que mais
parece aldeia sua, que vila ou jurisdi~ao a parte, e assim sempre as
cousas desta povoa<;ao em: barcos se levaram ao Recife e ali se car. regaram para o Reino ... " 4

"-.~

1
Etimologicamente Reconcavo = terras em tomo de uma baia. Contem, para Milton
Santos mais urn conceito hist6rico que uma realidade geogratica. "Villes et regions
dans un pays sous developpe: l'exemple du Reconcavo da Bahia." Annales de Geographie. Paris, 1967. p. 678.
2
"Roteiro Geral da Costa Brasileira." In: Tratado Descritivo do Brasil em 1587.
cap. XVI, p. 58.
3
"Primeiro Dhilogo". Dialogos das Grandezas da Brasil. Bahia. Ed. Livraria Progresso, 1956. p. 61-62.
4
MoRENo, Diogo de Campos. Livro que da Raziio ao Estado do Brasil. Recife. Ed.
Helio Viana, 1955. p. 194.
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Os fatores demograficos influiram direta ou indiretamente na
vida religiosa da Colonia, quer no campo das praticas liturgicas ou
da moral religiosa, quer no da conserva<;ao da fe~
Basicamente a popula~ao do fim do seculo XVI e inicio do
XVII dividia-se entre residentes e estantes. ,
Grande parte dos residentes estava ainda marcada pelo carater
de transitoriedade, pois tinha vindo atras de urn ideal: enriquecer.
0 mito do Lago Dourado e do Rio de Ouro sao expressoes da identifica<;ao Brasil-Riqueza de que partilharam tambem as autoridades
rein6is. 1 A obsessao de melhorar o nivel da vida - do individuo
ou da familia que a espera ficara no Reino - marcava psicologicamente os emigrantes, impelindo-os a determinados coniportamentos
que discrepavam da moral religiosa .. A atenua9iio dos escrupulos
imperava no meio pioneiro. De maneira geral aderiram as conscien. cias a doutrina do Ultra equinoxialem non peccatur, aqui ensinado
e praticado inclusive por eclesiasticos, como o conego Bartolomeu
de Vasconcelos que fez queimar autos incriminadores de Gaspar
Rodrigues 2 ou frei Damiao ga Fonseca que, tirando o bMjto jrnia
a noite para aventuras amorosas por Olinda. 3
Abalados os mitos dos metais e pedras preciosas, a popula~ao
gradativamente passava a buscar riquezas na fonte possivel: produ~o e comercio. A este estava basicamente ligada a popula<;ao
estante, que aqui passava parte de sua vida. E quem fala em comercio
no tempo, fala em espirito capitalista, fala na gradativa substitui~ao
dos padroes costumeiros de consumo pelo acl.imulo de capitais para
a produ~ao frutuosa.,- fala em padroes de conduta social originados
dos 6bvios interesses dos grupos comerciais·. Voltava a tona o problema dos emprestimos a juros, "pratica astuciosa e proibida".
Instalava-se a agiotagem: sem justifica-la teoricamente, defendiam-na os interessados na pratica; E acostumavam-se todos com a pre-.
sen<;a dos onzeneiros, como Joao Nunes a quem Louren~o Teixeira,
seu criado, rotulava de "roubador das fazendas dos homens". 4 A
tendencia a aplicar padroes economicos as rela<;oes sociais difundia-se
gradativamente. E gradativamente iam-se separando os interesses
economicos dos eticos, em oposi<;ao a tradi~ao religiosa. Mais rapida1
CoRTESAO, Jaime. "0 Mito do rio do Ouro," In: Introdu(:iio aHistoria_ das Bandeiras.
Lisboa, 1964. t. II, p. 213.
2
"Confissoes da Bahia, (1591)." p. 53-54.
3 lNQUISu;Xo DE LISBOA, ANTI, proc. n.• 5 206.
4 Jd., proc. n.• 1 491.
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mente na Colonia ia-se estendendo a ponte entre "a antiquada
denimcia da cobi~a descaridosa e o modern:o aplauso a empresa
economica" de que fala Tawney. 1
Apesar de permanecerem religiosos, os povoadores sentiam com
mais intensidade que deviam harmonizar dois dominios incompativeis e heterogeneos da experiencia: precisavam manter rela~oes
com o sagrado e com o profano.
Ademais, as constantes viagens atlanticas favoreciam o contacto
com outros povos para quem "a ordem do universo era obra de
Deus, e seu plano requer que o individuo trabalhe para a gloria de
De~s". Ravia para o homem uma voca~ao temporal e espiritual.
Dever do cristao era trabalhar nos afazeres da vida pnitica: cumprir
conscienciosamente os deveres comerciais tambem. 2
Muitos sao os casos de abordagem das Iiaus protestantes, e de
aprisionamento de seus tripulantes que, conduzidos para suas terras,
apreendiam tais ideias. Isto era muito mais solapador das convic~oes do que a simples assistencia a rituais das igrejas separadas
de que muitos se confessaram depois a Inquisi~ao, como Baltazar
Andre que contou ter sido preso pelos ingleses luteranos quando
c.l589 ia da Bahia para o Porto na nau de Antonio de Freitas Portales. Levado para Southampton, assistira naquela cidade e no mar
lis "ora~oes luteranas feitas pelos navegantes assentados, desbarretados, em lingua inglesa". Na cidade, freqtientara o te;mplo protestante por seis ou sete vezes, notando inexistirem nele "retabulo,
nem imagem de Deus nem de Santo nem Cruz, somente nele esta,
no meio do chao, sobre urn pau, uma ave como corvo feita de metal
e tern tambem urn pulpito onde pregam por urn livro mais uns bancos
cobertos de panos finos roxos". 3 As praticas religiosas diferentes
tinham sido notadas. Conscientemente pelo menos, nao devem ter
sido anotadas ideias e cren~as referentes ao lucro, as virtudes economicas aceitas pelos ingleses protestantes.
Os nascidos no Brasil achavam-se ja instalados num meio que
se definia como utilitario e mais plastico em rela~ao aos modelos
metropolitanos. Conheciam ja uma religiao mais branda, que fazia
menor numero de exigencias.

·""'

i~

t)
&l

(:~
-~

~

r
\·

,lii

65

Os mesti~os, procurando embora copiar o comportamento dos
brancos, absorviam pouco de ·seus padroes .religiosos. Prova-o o
pequeno numero de confitentes ·e deiiunciantes que compareceu
·diante da Mesa inquisitorial na Bahia e em Pernambuco. Depois, o
freqtiente contacto com os ancestrais de cor induzia a sincretismos
de pratica e cren~.
Pesava ainda hem forte nos mesti~os a atra~o dos costumes
ancestrais. Gaspar Gon~alves, mameluco, c. 1585 fugira de sua
casa em Ilheus com uma. negra manceba para viver no sertaQ ()J:!de
permanecera- viVeilao como gentio. Depois fora para Boipeba e ali alvorotara os escravos cristaos para os levar para o mato. 1
Era fama publica - contou-se ao Visitador em 1591 2 - que
dois irmaos mamelucos moradores na Cachoeira do Peroa~u tinham
mais de uma mulher e assim o consentiam fazer a seus escravos. Consentiam que- se matasse em terreiro e outras cousas semelhantes,
proprias dos selva ens a aos. 3
azaro Aranha prt>clamava que havia varios deuses: o dos
c!i§_taos e o do gentio. alem daquele dos mouros. 4 )
0 hibridismo da cren~a dos mamelucos permitiu a sobrevivencia
de muitos valores espirituais nativos e ca e la gerou desvios grosseiros
da religiao catolica. Desvios que causaram urn relativo espanto e
acionaram uma tenue repressao por parte do clero e, posteriormente,
pelo Santo Oflcio.
Ravia o problema da religiao es'tlarecida. Embora fosse menor
o numero de mulheres vindas do Reino, e fossem elas melhores
guardias da religiosidade, por sua propria condi~ao feminina, seu
menor grau de instru~ao, acabaram conservando uina religiao mais
feita de exterioridades do que de consciencia. De outro lado, eram
. mais submissas ao clero local que, na maior parte das vezes, ressentia-se da forma~o. doutrinaria ou de escrupulos morais como
frei Ronorio, envolto num rumoroso caso com Felipa Raposa. 5
Para a mulher M de se levar em conta, ainda, a convivencia do
casamento. 0 enlace com cristaos-novos podia significar aceita~ao
das praticas judaicas, ou pelo menos contacto com o Judaismo;
como aconteceu a citada Felipa Raposa, obrigada por seu marido,

~

n
1 '.1

i\l
'~~

~

0;
~

;:
·:l

~~:
~I

~
0
jl

0

0

~~

~

~~:

,P'..
~

~~

~
i

~
~
n
~·

;.;

~

::·::

M

.....
~-·,l

0

•''
··'\~ .;~
~~
~

,G
,

~
\_,,

,.,\

v1

~
...,._1
)

~ '·'

h!ru

1-•

•''

~

~

~
~

r

0
m
0
i''
~

:!
~

~
1

1

TAWNEY, R.H. AReligiiio eo Surgimento do Capitalismo. Sao Paulo, 1971. Trad.
p. 233.
2
Id., ibid., p. 227-28.
3 INQUISiyAO DE LISBOA, ANTI, proc. n.• 7 953. Pernambuco, 1595.

2
3

"Denuncia~es

~

~

da Bahia (1591)". p. 363.

ld. p. 349.
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4

INQUISiyAO DE LISBOA, ANTI, proc. n.• 12 927.
s ld., proc. n.• 5 206.
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ESTRUTURAS SOCIAlS E RELIGIAO

Bento Teixeira, as cerimonias da guarda do sabado~ 1 0 numero
m~ior de mulheres na sociedade, a grande facilidade amorosa reiname, acabaram or alar a cren~a no sexto e nono mandamentos.
\
to os esses motivos de corrosao mora costa e e atenua~o
do sentimento religioso somam-se a presen~a dos degredados e a
procedencia geogratica da maioria dos moradores das capitanias.
A Inquisi~ao Portuguesa degredava para o Brasil, como o
fazia a Coroa. Pessoas que ja tinham urn s do ouco recomendavel quer do aspec o as cren as, uer do comportamento ettco-re tgiOso, como o e. Frutuoso Alvares, degre a o por so o
Ou como. Catarina Fernandes, que veio cumprir pena de cinco anos
na Bahia pela morte de urn homem. 3 Ou ainda, como as ciganas
Maria Fernandes que pelo furta de burros veio do Reina:· e Apolonia
Bustamante tambem degredada por furta. 5 Ou Joana Afonso,
crioula de Sao Tome, degredada por adulterio. 6
No Brasil, o meio propiciava recaida nas faltas. Assim o Pe.
.frutuoso Alvares tornou a cometer o nefando com uns vinte mo~os
mais ou menos. 1 Sebashao d'Elvas fm degredado para o Brastf
por furtos, e furtou novamente aqui. 8
Os degredados do Santo Oficio vinham aumentar o numero
das pessoas de fe oscilante. Aumentavam o numero dos criptojudeus como Branca Dias, seu marido e filhas. Catarina Rodrigues,
por bigamia, foi condenada pelo Santo Oficio lisboeta aos 14 de
janeiro de 1623 a tres anos de degredo para o Brasil. 9 , Esse duplo
casamento nao conteria no fundo duvidas sabre o sacramento do
matrimonio?
Segundo Rocha Pombo, na segunda metade do seculo XVII
trezentas pessoas de ambos os sexos teriam sido degredadas para
ca, pela Inquisi~ao Portuguesa. 1 0
A presen~a de tais pessoas, positivamente, concorria para
debilitar ainda mais a ortodoxia cat6lica da Colonia ja erigida em
Ibid.
"Confissoes da Bahia. (1591)". p. 20-22.
3 Id. p. 35.
4 Id. p. 57.
5 ld. p. 127.
6
"Denunciar;oes de Pernambuco". p. 392.
7 "Confissoes da Bahia. (1591)". p. 20.
8
"Carta de Duarte da Costa a D. Joao III". 3/4/1555. CARTAS DOS PRIMEIROS JESUiTAS.
t. II, p. 221.
9 NoTiciAS SOBRE Auros-oE-FE. ANTI, E. 144 P.2 fol. 103.
10 Historia do Brasil. t. V, p. 659.
1
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bases pouco--s6lidas, merce da procedencia geogratica da maioria
de seus moradores brancos.
Na realidade, nas capitanias da Bahia, Pernambuco, Paraiba
e Itamaraca encontra-se uma nitida predominancia de elementos
saidos das comarcas de Entre-Douro-e-Minho, Beira, Algarve, e
delas, de regioes "bern afastadas das sedes dos bispados, regioes
geralmente ainda nao atingidas pelas reformas tridentinas, ·ou onde
. as referidas reformas nao tinham tido tempo de modificar as mentalidades e estabelecer urn equilibria entre fe e vida. Estas pessoas
sofreriam 0 impacto do oceano e da sociedade afrouxada de seus
rigores ortodoxos. Isto pesou, e muito, na configura~o religiosa
da Colonia.
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2. Estruturas Sociais e Religiao

·~.

A coloniza~ao do Brasil, marcada pelo carater empresarial, foi
tambem urn processo de europeiza~ao da terra. Os agentes desse
pr.ocesso - os burgueses - eram em sua grande maioria cristaos-novos. E entre os cristaos-novos alinhavam-se coesos os cri to· udeus.
"D. anue,
1, batizando os ju eus criara em Portugal o .
cristao-novo. Este continuou contando com a mesma irrita~ao com
que a coletividade brindava aos hebreus. Diferiam estes religiosa,
psicol6gica e socialmente do gmpo cristao que os abrigava.
A partir de Cristo tornara-se impossivel coexistirem indiferen- .
temente, do ponto de vista doutrinario, os adeptos da Velha e da
Nova Lei. 0 Judaismo era amea~a a integridade da ortodoxia crista
porque oferecia sol'u~o diferente aos problemas basicos do Catolicismo.
0 judeu deixava transparecer nitidamente sua cren~a. Expressa-la atraves da vida cotidiana era il).~dispensavel para sua integra~ao
religiosa. 0 filho de Israel devia fazer de cada ato, de cada gesto,
uma mi~wah, i.e., urn cumprimento da Lei. Isto implicava na observancia dos preceitos que tinham sua foote na Torah escrita, ou na
tradi~ao, e visavam a afastar todos os perigos das transgressoes. 1
0 ideal religioso do Judaismo incluia a compenetra~ao intima entre
a cren~a e a vida de todos os dias: dai a santifica~ao das habita~oes,
as leis alimentares com suas i!!terdi~oes, os ritos de purifica~ao do
1
Desde o com~o da tradir;ao rabinica foi estabelecida uma lista dissica de preceitos, em numero de 613: 248 positivos e 365 negativos. DEMAN, Paul. Os Judeu:.,
Fe e Destino. Sao Paulo, 1962. p. 64. Trad.
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corpo ou dos objetos, o luto com suas al;!lw;oes, recit~ao de versiculos, prantos e culto em memoria dos falecidos.
-Na exterioriza<;ao de sua fe reafirmavam-se os judeus a cada
dia, acentuando sua diferen<;a da generalidade· crista, individualizando-se coletivamente.
Definitiva a influencia da religiao na estrutura psicologica da
personalidade. 1 A cren<;a mosaica orientava seus adeptos para
certas metas. A imprescindibilidade do conhecimento da religiao
e da sua vivencia acabavam por imprimir a toda a coletividade uma
determinada estrutura mental, uma certa cosmovisao, que lhe ditavam
especifico comportamento na so"iedade. Atitudes individuais ou coletivas que ofereciam, ao contacto com os cristaos, arestas de impossivel
polimento.
Desprezavam os hebreus as leis e cren<;as alheias a sua ra<;a,
compenetrados da ideia de superioridade individual e grupal, o que
ofendia e irritava os cristaos.
No esfor<;o de ser religioso o judeu era levado por urn dina. mismo para o conhecimento de Deus - pela busca e investiga<;ao - e
o cristao a certa passividade e aceita<;ao do ensino da Igreja. Logo,
porem, convencido da necessidade de preparar ·sua vida transcendental, e da sua responsabilidade de membro atuante da Igreja,
lan<;ava-se o catolico num ativismo missionario intra e extrafronteiras. Proselitismo que visou tambem o judeu.
Aos judeus, marcavam urn certo individualismo e uma por<;ao
de auto-suficiencia, possivelmente originados na consciencia de
possuir urn mundo proprio, urn parentesco espiritual unificador: a
Verdade. Caracteristicas que nao podiam se harmonizar com OS
ensinamentos da lgreja Crista que procurava desenvolver em seus
filhos o senso da catolicidade, despi-los da auto-suficiencia e integra-los na Cristandade.
Das esperan<;as de Israel, a espera do reino de Deus levava os
judeus a buscarem assenhorear-se do mundo para si proprios, o que
devia ditar urn certo tipo de comportamento comunitario e associativo hebraico em todos os campos da atividade humana - economico, profissional, cientifico, administrativo ou cultural - onde se
respeitava o individuo, masse exercia o amparo mutuo dentro da@§Y
Da valentia de permanecer fieis a si proprios derivavam a
conserva<;ao da individualidade e a imperiosa necessidade de luta
1
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V. a respeito: JUNG, C. G. Psicologia e Religiiio. Rio de Janeiro, 1965. Trad.
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espiritual para a perpetua<;ao. Por isso erigiram barreiras que impediram a assimila<;ao. 0 cristao, · por sua vez, era treinado para fundir-se na coletividade, para submeter-se a hierarquia, 'para lutar
pelo grupo, nao por si mesmo apenas. Acabava por isso com a
mentalidade diversa dos judeus.
0 otimismo etico contido na essencia do Judaismo convertia-se
numa exigencia de heroismohumano, numa vontade moral de lutar.
0 pessimismo do cristao, conscio de seu pecado genetico e da maldade intrinseca a sua natureza - que se externava em faltas cotidianamente renovadas - impulsionavam-no tambem a luta pelo
espirit9. Faziam-no desejar a santidade ou modestamente lutar para
garantir a vida ·eterna.
0 hebreu era essencialmente urn homem pnitico: aos seus ideais
nto seu
,
d ste mundo deviam se s11bordinar os do outro
sua ambi<;ao, era vtver es a v1 a. en 1a a ser urn homem matenallzado. Teoricament~ pelo meii"os, o adepto de Cristo era urn homem espiritualizado em maior ou menor intensidade de acordo com
a convic<;ao que possuia de que a vida verdadeira era a extraterrena,
e que este mundo era apenas urn exilio que necessitava cumprir.
0 judeu era urn homem ancorado em sua ra<;a, o que o levava
a· uma serie de entendimentos e ate de concessoes para satisfazer
aos interesses de seus patricios. Convencido da indissolubilidade do
biPomio credo-vida, eliminando o fantastico e o obscuro, proclamava que a religiao nao chocava coni a vida uma vez que devia
realizar-se atraves dela. 0 significado da vida se manifestava na
a<;ao: a vontade divina se revelava no homem. Por isso julgava o
mundo para determinar sua atitude diante dele. A vida se convertia
para ele num mandamento. Queria modificar o mundo para si.
Atitudes mentais a gerar comportamentos diferentes dos catolicos
para quem a vida era urn tributo a ser pago para a eterna felicidade,
portanto uma prova<;ao e urn encargo, o que os dispunha a aceitar
o mundo como estava.
Diferenciavam-se judeus e cristaos. Tais diferen<;as expres~
saram-se em atritos de maior ou menor intensidade que foram
sempre a constante de quatro seculos de vida comum entre os dois
grupos. No fim do seculo XV, instalado o clima tridentino naPeninsula Iberica, a coexistencia entre hebreus e catolicos passou a
se tornar cada vez mais dificil. Os conflitos aumentaram em numero
e importancia.
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Tentando solucionar o problema, D. Manuel impos o batismo
aos descendentes de Moises, 1 dando nascimento ao cristao~novo, 2
aumentando o preconceito anti-semita e agravando, portanto. as.
tensoes sociais.
0 sacramento cat6lico nao elidira o judaismo, por isso nao
podia aprox.imar os judeus dos cristaos. Tampouco podia fazer
desaparecer os antagonismos entre os dois grupos sociais ou desmargimi.lizar o hebraico de urn momenta para outro.
Se o Rei decidira considerar parte integrante e una com seus
naturais aos cristaos-novos, e sentiu o indeclimivel dever do trono
de dar-lhes os mesmos direitos, e faze-los participar das mesmas
obriga<;:oes, 3 com o povo tal nao se deu. Nem D. Manuel nem
seus sucessores puderam persuadir a gente menos instruida que os
descendentes da na<;:ao hebreia depois de batizados tinham tanto
direito a bem-aventuran<;:a eterna fazendo obras meritorias COffiO OS
que haviam nascido de pais cristaos e tinhalh recebido o Sacramento
na infancia. ·
Tentando elirninar as areas de atrito, proibiu o Rei as discrimina~;oes e igualou os horizontes e as possibilidades · sociais. A
rea~;ao dos portugueses foi grande a essa igualdade de direitos e
deveres com os descendentes de Israel. Rejeitavam a assimila<;:iio dos
cristaos-novos quase tao constantemente quanta estes nao queriam
ser assimill!dos.
Ser cristao-novo era, pais, viver desajustado, serni~imper
meabilizado a miscibilidade e a acultura~;ao. A presen~;a do cristao-novo nao diminuira a tensao social. 0 judeu batizado causava na
coletividade maior irrita<;:ao.
0s6RIO, D. Jeronimo. Da Vida e Feitos de El-Rei D. Manoel. Porto, 1944. t. I, liv. I,
p. 13; G61s, Damiao de. Cronica di Felicissimo Rei D. Manoel. Coimbra, 1926. p. I,
cap. XX; GoRDO, Ferreira.. "Memoria Sobre os Judeus em Portugal". In: Merruirias
da Academia Real das Ciencias de Lisboa. Lisboa, 1823. t. VIII, 2.• parte, cap. l. p. 10;
Rios, Jose Amador de los. Historia Social, Politico y ReliKiosa de los Judios de Espana y .Portugal. Madri, 1960. p. 745, nt. 3; HllRCULANO, Alexandre. Historia da
Origem e Estabelecimento da lnquisiryiio em Portugal. 13.• ed. Lisboa, [s.d.].liv. II, t. I,
p. 107; RoTH, Cecil. A History of Marranos. Filadelfia, 1941. cap. III, p. 54-73.
z Os cristaos-novos foram tambem denominados "conversos", termo estendido no
seculo XVII a todos os que tivessem qualquer ascendente infiel, mesino longinquo.
ORTIZ, Dominguez. "Los Cristianos Nuevos. Notas para el Estudio de una classe
Social". No Boletim de Ia Universidad de Granada. 1949. n.• ·21, p. 249-97.·
3 D. Manuel proibiu que se legislasse sobre os cristiios-novos como se constituissem
comunidade diferente.
1
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As implicancias mutuas levaram a radicaliza~;oes: muitos sernitas refugiaram-se no criptojudaismo - tao velho quanta o proprio Judaismo, nas palavras de-- Roth 1 - e em Portugal mais renitente e tenaz que nos domini as de Castela. 2
Cristao-novo e criptojudeu nao sao sinonimos. 0 nascimento
. gera o primeiro, a vontade o segundo. 0 cristao-novo esfor<;:ava-se
por' set .tgual aos dema:ts. tet~tava veneer as barreiras do meio e do
seu intima e ajustar-se. 0 criptojudeu contentava-se em parecer
igual aos demais. Reservava-se o direito de continuar sendo judeu,
de permanecer, as vezes, heroicamente fiel a si mesmo, a religiao
herdada. Por isso tinha duas religioes: uma extema, social, outra ·
a religiao da sua consciencia, interior, feita de pniticas secretas.
Odiava a sociedade que o compelia. a uma vida de simula~;oes que
lhe tolhia a liberdade de cren~;a, mas guardava certa atitude preC!!vida, __oonscio de ser o lado mais debit. Cris§Q-noYQ e gip~
elemento-;-(iesigu-ahiientemargi"nalizados mi so~iedade do barroco.
--.._~ A mqutefude passara a ter dupla polariza~;ao. Tanto na area
crista, quanto •na area judaica. Na area crista, suspeitava-se da
existencia de urn criptojudeu em cada neoconverso. Na area judaica, bipartia-se ainda o grupo cristao-novo que se esfor~;ava por
se assirnilar a sua nova condi~;ao e entre o grupo criptojudeu que
marttinha uma dupla face religiosa, politica e social. Os criptojudeus
comprometiam a posi~;ao dos cristaos-novos, pais mantinham acesa
a desconfian<;:a.
0 criptojudaismo exacerbava a inquieta<;:ao reinante, primordialmente, porque falseava o cristao-novismo. Quais os conversos que
se conservavam judeus? Rompiam eles, as ocultas, isto sabiam-no
bern os cristaos-velhos, a unidade espiritual do Catolicismo ·e do
Imperio Portugues. Irdtavam aos Ceus, atraindo com suas heresias a calera divina, que acabaria se abatendo sobre toda a pt>pula<;:ao. Espica<;:avam esses judeus disfar<;:ados a consciencia de homens zelosos de suas cren~;as. Porque se deslocavam com extrema
facilidade, num migracionismo for~;ado ou nao, eram seinpre adventicios em qualquer meio social.
Porfiavam em manter uma fei<;:_ao nacional, caracterizada
pela linguagem aprendida nas escolas, empregada nos seus dtos,
nos livros de suas coritas, nas produ~;oes de sua literatura. 3 Tradi' Roru, Cecil. A History of Marranos. Filadeifia, 1941. cap. III, p. 54-73.
z !d., ibid. p. 61-62.
3 Azllvrno, Joiio Lucio de. Historia dos Cristiios-novos Portugueses. Lisboa, 1921. p. 38.
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l(oes, usos, crenl(as do organismo social eram aceitos epidermicamente. 0 zelo pelo proprio patrimonio impedia uma assimilal(iio
consciente e integral a cultura do meio. Por isso as nacionalidades
que adotavam eram para eles provis6rias. Suas preocupal(oes eram
· · · a ccm.serval(iio da mentalidade comum da heranl(a psicol6gica e do
.patrimonio hist6rico, alem da busca de condi\(Oes de reali?;al(iio de
melhores neg6cios: Seu supranacionalismo assegurava-}~es uma ·
atisencia de compromissos que objetivamente se tradtizia em plasticidade, ·alargando ou restringindo-lhes horizontes, conforme a
conveniencia do momento. Sentiam-se isentos de lealdade para com
Portugal. Eis por que se distanciavam dos ideais eticos e das aspiras;oes da maioria da coletividade e do trono.
No Reino, cristiios-novos e criptojudeus com~eli~I'ri ao desassossego e 1mpulsionavam- os homens - indfvidua e sociaimente
- a busca de· solul(oes de equilibrio e ordem. E ·tal busca muitas
vezes sinonimizava evasiio do grupo judaico: para liJgares da Europa
onde havia tolen1ncia, ou para o mundo de alem-mar, onde a colonizal(iio se definia como urn fenomeno tipicamente burgues; atraindo
homens e capitais para tal empresa.
·
_.
;
Cristiios-ilovos e cristiios-velhos vieram para o Brasil. Tambern vieram os criptojudeus.
..
A generalidade dos colonos estava cohvencida de que devia
criar urn mundo e estrutun1-lo. Para isso havia grandes obstaculos
a veneer.
Dominado o oceano, o grande desafio para os que chegavam
era a terra. Terra indomesticada, coni seus campos imensos, com
suas matas, rios caudalosos, pantanais, l!lQlll~!!has, terra envolta
por urn cl~IE~-~~4!!h.q~®scQ~£id£;~~J outro pr661~
.. ~para o-portugues, arte inte ante do solo:-o indio e sua res1stenc1a.">
m . ··
a a essividade. 0 indio e sua inconquistabilidade mental.
0 desafio era lanl(ado ao r
e'"'"Chegava:-Fosse-quatfosse a antiguidade de sua crenl(a, estavam todos constrangidos no
descobrir tl:cnicas que lhes permitissem viver no meio estninho:
Cediam por isso a todo urn processo de adaptat;oes. Asslimiani. ati. tudes novas, mais ou menos empiricas, sugeridas pela problematica
do momento. A resposta dos portugueses ao desafio do mundo
btasilico consistiu num processo de acomoda~iio cujo ·nervo vital
1 '' ••• Muitas coisas M; ainda assim de frutos como m.inerais por descobrir que os homens nao alcan~ararp. sua propriedade natural" registravam os "Dialogos" eni 1618.
Dialogos das Grandezas do Brasil. Bahia. Ed. Capistrano de Abreu, 1956. _
-
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foi criar o homem para a terra. Nele se encaixa pois a genese do
mestil(o e a plasticidade do branco para se deixar modetar pelo contihente americano.
Desde o primeiro momento atuaram na Colonia sobre o inconsciente e o consciente do reinol forl(as novas. Os imperiosos apelos da
vida deram a india urn lugar na rede do colono e produziram outras vidas. 2_ rriestii(O foi uma imposil(iio genetic;!.. Sua aceital(iio socii!! ja
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mamelucos, mul~tQ&, paul~s.J.naugumram..1111L,.I!!Undo,_ae---··-·
siricr~tisnios: de usos, costumes, crenl(as. U nindo-se aos uso~~- coSiu::~ C"(~~;d;.M'etr6pote<Ia\iam conrrnuidade a esse processo aculturativo, agravando as deformal(oes dos modelos culturais importados. Alguns desses modelos tornaram-se inadequados. Por inuteis,
·tomaram-se desnecess{uios. Extinguiram-se ou foram usados com
adaptal(oes.
A ansia do imediato cortava idealizal(oes. Brandonio, nos Dialogos, reclamava dos colonos a quem dois ou tres anos parecia uma
etemidade. 1
0 heroismo tinha multiplicadissimas possibilidades de realizal(iio em roupagens l().'"ais._.Entr~-~1~§., _a_yyjtava a colonizal(iio das
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antrop6fago exigiu, pelo menos nos primeiros tempos, a atenual(iio
de preconceitos entre os.brancos. A instabilidade dos primeiros estabelecimentos portugueses criava uma atmosfera de relativa solidariedade entre o punhado de homens que os mantinha. Os cristiios-novos
eram aceitos com maior fadlidade, irmanados nos problemas comuQ.s
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"Primeiro Dialogo". ln: Did logos das Grandezas do Brasil. Bahia, Ed. Capistrano
de Abreu, 1956. p. 39.
2 .t... As riquezas do Brasil constituem em seis coisas com as quais seus povoadores se fazem ricos, que sao estas: a primeira, a lavoura do ac;Ucar; a segunda, a mere&ncia; a terceira, o pau a que chamam de Brasil; a quarta, os algodoes e as madeiras;
a quinta, a 1avoura de mantimentos; a sexta e ultima a· cria~ao de gados." "Terceiro
Dialogo". Op. cit., p. 149-50.
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do viver. 1 As desconfian~Yas recalcaram-nas os cristaos-velhos, no
amago .de seus cora~Yoes, onde ficaram mais ou menos latentes, mas
sem grande tempo ou oportunidade de se manifestarem. No fim do
seculo firmara-se a empresa brasileira. E a burguesia gpe a sustentava era em sua maior Qarte crista-nova. ffiipunlia~se certa
.,. . Nao· iia aize~ q'"ue onomem'-se'Ci~seuropeizasse. As estmtnr.;;ts
·gerais do mundo que erguia eram inegavelmente portttguesa:i .~.nas taiS- estrutur!}s so~wm adocament.Q§. Quebravam-se-lhes muit
arestas. Tornaram-se mais maleaveis, Inst~L~~. U.iila relativa to-~. '
lerancta. ·---_,.-~-- ... ,_..,.

tolerfulcrn.
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__.-*11exibilidade das estruturas sociais e da mentalidade dos
homens que as haviam levantado nao implicara na transforma~Yao
total desses homens. Aqueles que aqui se haviam instalado ou que
aqui moravam por determinados lapsos de tempo estavam ainda
convencidos, no fundo de suas consciencias - bern Ia no fundo,
muitas vezes- ~ortiincja dos interesses da alma no quadro
dos- valores terrenos.._Homens interessados em colaborar com o
Trono na manuten~Yiio da ordem no Imperio Ultramarino.
0 abrandamento de problemas e preconceitos nao significava
que estes tivessem deixado de existir. Desarmaram-se em grande
parte as resistencias dos grupos hebraico e cristao. Ficaram apenas
alguns focos representados pela presen~Ya de criptojudeus que talvez tivessem vindo para o Brasil a procura de urn clima de liberdade
que permitisse o retorno as suas cren~Yas. Prolongava-se, dest'arte,
al<~m-mar, urn problema metropolitano, a que eram ·sensiveis nao
apenas os cristaos-velhos, como os cristaos-novos, imersos ja no
processo de assimilac;ao. Marranos judaizantes houve-os, sem
duvida, nesses primeiros seculos da vida colonial. Seu programa no
Brasil era o mesmo que tinham os judaizantes no Reino.
Na Colonia urn certo grupo de conversos timbrava em se matiter
judeu e supranacional. Defendia-se do Cristianismo atraves de
reservas mentais como a daqueles que ouviam missa aos domingos
e enfeitavam-se nos sabados, que freqiientavam a igreja e depois
ajuntavam-se para judaizar. 2 Ou atacavam violentamente a reli1

. '

;i
~: :: j

"E os filhos dos taes, ja entronizados com as mesmas riquezas e governo da terra
despiam a pele de ovelha, como cobra, usando em tudo de honradissimos tennos,
como se ajuntar a isto o haverem vindo depois a este Estado muitos homens nobilissimos fidalgos, os quais casaram nele, e se Iiaram em parentesco com os da terra, de
sorte que se ha feito entretodos, uma mistura de sangue assas nobre .. ."/d. p. 170-71.
2
PRIMEIRA VISITAI;:A.o DO SANTO 0FiCIO As PARTES DO BRASIL. ' 1Denuncia¢es de
Pernambuco", Silo Paulo, 1929. p. 361-62, 353-54, 316, 466, 476, 478.
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giao do Nazareno, como Ana Rodrigues, ou Jorge Dias, que desejavam quebrar a cab~a de Cristo, 1 ou ainda batizavam bichos
para ridicularizar o Sacramento. 2 Supranacionais, seguiam a politica de interesse dos de seu grupo. 3
Os criptojudeus eram veiculos ideais para penetra~Yiio e circula~Yiio das heresias. E heresias, no tempo, eram tambem na Colonia sinonimos de desagrega~Yiio politica. A preocupa~Yao de "desmascara-los" gerou denuncias e processos na justi~Ya eclesiastica
e civil, como os que teve contra si Bento Teixeira, Maria Barbosa ou
Joao Nunes. 4 Fruto de uma necessidade absoluta de vigiar os criptojudeus sao as Visita9oes do Santo Oficio ao Brasil, principalmente
as capitanias do Nordeste em 1591 e em 1618. A9ao intimidat6ria
principalmente.
Veiculos de penetra~Yao de heresia eram tambem os homens
do. mar que traziam, em suas presas ou nos seus barcos, ideias,
cren9as ou livros que continham heterodoxias. Homens como o
marinheiro Diogo Dias que estante em casa de seu conterraneo
Vicente Tome, do Porto, declarara que o estado dos casados era
tao born como o dos religiosos. 5 Ou como Antonio Maciel, piloto
da nau Sao Pedro, que numa de suas viagens fora feito prisioneiro
pelos ingleses e com eles rezara. 6
Urn outro problema os donos e capitaes de naus, principalmente das urcas flamengas, que davam fuga aos individuos incursos
nos autos inquisitoriais ou que em Lisboa, ao inves de entregar
diretamente os presos nos carceres do Santo Oficio, deixavam-nos
primeiro tratar de seus neg6cios, manter alguns contactos que poderiam ajuda-los quando estivessem sob a vigilancia do Tribunal.
0 Visitador Furtado de Mendon~Ya instaurou auto contra· Antonio Vaz por ter sabido que ele partiria para o Rio, desobede1
PRIMEIRA VISITAI;:A.o DO SANTO 0FiCIO AS PARTES DO BRASIL. "Denuncia4toes da
Bahia", 1591-1592. Sao Paulo, 1925. p. 544.
2 /d. p. 321, 473-74. PRIMEIRA VISITAI;AO DO SANTO 0FiCIO As PARTES DO BRASIL.
"Confissoes da Bahia", (1591-1592). Sao Paulo, 1935. p. 65, 79 e 87.
3
V. FRANc;:A, Eduardo d'Oli~;!!!!.:..:~Y.!!l....l'!.O.E.l.~!.ll~; !:l.rai4fl~~taos-novos em
~£';..,,Revtsurde-ttt.m5TW.Sao Paulo, 83:21-7{, 1970.
4 - Transcritos em parte nos processos que tiveram na Inquisic;:iio Portuguesa as referidas pessoas. lnquisi{:iio de Lisboa. ANTI, procs. n. 0 5 206, 5 536, l 491 e 885 respectivamente.
5
INQUISI!;AO DE LISBOA. ANTf, proc. n. 0 6 350. Pelo mesmo motivo foi processado
Francisco Pires. lnquisiciio de Lisboa, ANTI, proc. 17 811.
6 ld., proc. n. 0 6 364.

I

I

,I
i

76

COLONIZADORES, COLONIZADOS E ...

ESTRATIFICAyAO SOCIAL E RELIGIAO

cendo-lhe as ordens e nao temendo as penas que por ele lhe tinham
sido postas, levando em sua nave Adriao Francisco, serralheiro, e
uma castelhana Joana Martins. 1 Pelo mesmo motivo foi preso Diogo
de Mozim Soares, escrivao da Alfandega do Rei na Bahia. 2
Da cumplicidade cJ.os capitaes das urcas que se ofereciam para
desembarcar os reus do Santo Oficio em outros portos europeus
avisava ao ~ribunal de Lis boa Bento Teixeira nuin de seus Avisos, embora ele mesmo se sentisse descrente da possibilidade de impedir a
a9ao dos navegantes das urcas: "E dizem que se S.M. impedir que
nao vao la urcas, que de dentro de ltalia e de Veneza hao de mandar
'vir vasilhas para se embarcarem". 3
· Outro atentado a integridade ortodoxa da Colonia era a presenya dos holandeses ou dos corsarios luteranos que nas rotas
comerciais do a9ucar, do pau-brasil ou das especiarias freqiientavam as Ilhas, Africa e Brasil, trazendo elementos nao catolicos que
ileg~lmente aqui ficavam e constituiam perigo para a fe da coletividade. ·;As avent;as vendidas pelos contratadores de escravos eram
outra via de penetra9ao no Nordeste e no Reconcavo de elementos
de outras crent;as. Popula9ao estante por alguns meses, no decurso
dos quais contactava com os moradores da terra e podia abalar as
ja pouco solidas fidelidades a dogmatica crista.
3.

Estratifica~io

Social e Religiio

A presen9a de acentuat;oes dominantes em toda · a sociedade
e urn fato inegavel da organizat;ao social. 4 De acordo com o que a
sociedade considera valioso, procede ela a hierarquiza9ao das
fun9oes sociais desempenhadas pelos seus membros. Os status sao
diferenciados a partir de seus papeis.
A estrutura socio-economica do Nordeste e do Reconcavo
construiu uma hierarquia sobre base escrava em que se encontravam, de alto para baixo: ·as grupos ligados aterrae os grandes comerciantes aqui radicados, participes da mesma concep<;ao de vida, donos das tendencias autoritarias, que transmitiam por herant;a seus
bens e suas profissoes. Depois, vinham nos incipientes burgos a media
e a pequena burguesias, mal definidas, que abrangiam os mercadores,
1

Id. proc. 6 345.
Id.
3
ld., proc. n.• 5 206. Aviso ultimo.
4
TUMIN, Melvin M. Estratificariio Social. As Formas e Funr;oes da Desigualdade.
Sao Paulo, 1970. p. 40. Trad.
2
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pequenos industriais, artesaos e todos os responsaveis pelas atividades estereotipadas ou reprodutoras do sistema burocratico que se
transplantou para a Colonia. Este grupo social era integrado, nos
campos, pelos pequenos lavradores, rendeiros e trabalhadores assalariados. Nos campos e nos meibs urbanos, ai estava o clero. Abaixo deles, a massa indefmida e informe da plebe, e os escravos responsaveis por todo 0 trabalho das lavouras e das fabricas: "derrubadores
para ro<;arem o mato das planta<;oes, agricultores para limparem
as derrubadas e prepararem o terreno para as semeaduras, as cargas
e as colheitas das messes, o transporte das canas ou das espigas de
milho e das demais culturas; operarios para construirem ou remendarem os engenhos, as rodas de agua, os canais ou regos; remadores
para os barcos e lanchas em que se transportavam rio abaixo ate
o oceano as utilidades colhidas ou preparadas; caldeireiros para
tachos, carapinas, marceneiros, ferreiros, pedreiros, serventes, fazedores de tijolos e de telhas; criadores de toda a especie para as
necessidades caseiras ; ca<;adores e pescadores para sustento da
fazenda; guardas para protegerem familias e propriedades: tais eram,
em resumo, as mais importantes formas de trabalho impostas aos
empregados e escravos". 1
A sociedade a<;ucareira do fim do seculo XVI e do inicio do
e to · ·
·
a fe. Seus
XVII definiu como seu ar
elementos tretores foram os principais responsaveis pela consecil<;ao ,do lucro e pela cristianiza9ao das consciencias.
A divisao das riquezas deu .o primeiro criteria de valoriza9ao
do status: a diferen2~ dl!.J?!.QPD!c.!.~g~ _~;:Ao_ sl:irrheiJ;Q,. ~u o fa to de
ter ou nao p"to~.dade__e~dinheit:Q. gncimava a estratificat;ao colonial"'ogrupo dos senhores de engenho e terras e dos mercadores.
;~J!lterliga<;ao dos latifundiarios aos comerciantes;,-.,a, mudan9a de
p<Jsi9'0·e~;·-·a·acui:'iililo··ae ambas as.Tiin<;Oes;:-caiacterizaram o fim do
primeiro seculo e inicio do segundo na vida brasileira. Ligados L
posse dos bens imobiliaJjg~_£W,Qbiliarios...estaY.~.Q_.E£2,et eo prest~Q@~.e~~tcW.nGrg§z,~yfl;IILt:l~ ..~9~~e~l~fl~!,!~s.~s.C!l~~-~!!:!~O'<Iei
derivavade posiyoes ecgnomicas.privilegiada& y()ffi(}~~s exercillaspelos~ seriliores de engenho e pelos mercadores.
----------0 prestigw-advinfia da ri"qtieza 'e do podef.Prestigio que nao era
minimizado pela vida em cenarios rurais, pois parte do ano pas1
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sava-a o senhor de engenho nas cidades ou vilas onde tinha tambern residencia.
A esse primeiro grupo social pertenciam tambem, em certo sentido, o clero e alguns altos funciomirios do Rei, na medida em que
eram individual ou coletivamente (pela ordem religiosa) senhores
de terras ou de engenho. As sesmarias dos padres bentos, dos filhos
. de Santo Imicio, do governador Luis de Brito sao exemplos. Como
e exemplo o engenho do Sergipe do Conde, dos jesuitas, a partir
do seculo XVII. 1
Os senhores de engenho e terras, organizados no sistema do
patriarcalismo, mantem uma forte hierarquia social que tern seu
modelo na organiza~ao do engenho onde "uina grande divisao social
do trabalho tern as correspondentes diferencia~o~ sociais, uma ··~
vez que a produ~ao do a~ucar resulta dos esfor~os combinados e ··
especializados de varios homens" 2 •
Nas pequenas concentra~oes urbanas encaixava-se o branco
recem-vindo que "nao encontrando no interior, onde estao os engenhos, aplica~ao para seus bra~os porque os escravos bastam para
o servi~o das lavouras e moendas, e for~do a retornar sobre seus
passos e fixando-se nas cidades, no granjeio de pequenos oficios,
como o de ourives ou no pequeno comercio como o negociante de
vara-e-covado" 3 •
Nos meios urbanos ficavam tambem os burocratas, estreitamente organizados em quadros hierarquicos, disciplinados ate a
minucia por normas, regimentos e leis. Integraram eles o mecanismo
colonizador na medida em que o sistema burocratico portugues
era fundado no principio de fidelidade pessoal ao Rei.
Elementos ligados a administra~ao e elementos ligados a economia acabaram muitas vezes participando das mesmas fun~oes
devido a rarefa~ao dos quadros humanos especializados, devido ao
prestigio de que gozavam OS homens ligados a terrae ao COrnercio.
Ha na pequena e media burguesias e no povo pequena nitidez
na delimita~ao das esferas de funcionamento social. Contornos pouco
definidos. Alem disso, a rarefa~ao demografica foi a responsavel
1 Ver: Documentos para a Hist6ria do Apkar. v. II. Livro
do Sergipe do Conde. Rio de Janeiro, 1956; Esp6/io de Mem
1963. v. III.
2
OLIVEIRA ToRRFS, Joao Camilo de. Estratifica~iio Social
1965. p. 18.
3 VIANA, J. P. Oliveira. A Evolu~iio do Povo Brasileiro. p.

de Contas do Engenho
de Sa. Rio de Janeiro,
no Brasil. Sao .Paulo,
143.
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pela bivalencia e ate polivalencia funcional. Aparecem referidos
nos papeis da lilquisi~ao: pedreiros que eram ao mesmo tempo caldeireiros; carpinteiros-marceneiros; caldeireiros-donos de curral;
tomeiros-lavradores; cuteleiros-mercadores; alfaiates-lavradores;
procurador do nilmero-dono-de-r~a; confeiteiro-mercador-criado;
criado-tendeiro; lavradores-pescadores; lavradores-carpinteiros-pedreiros; pedreiro-mestre-de-obra; pedreiro-carpinteiro; pescador-soldado; pescador-contador e ourives-mercadores.
Sempre a predominancia da lavoura e do comercio nesses
casos de acumulo de fun~oes que levava os individuos a participarem
de mais de urn grupo ou de diferentes camadas do mesmo grupo
social. Em todos os estratos da organiza~o social, a presen~a dos
cristaos-novos.
Dos 2 214 homens que viviam nas capitanias do Nordeste e
no Reconcavo entre 1591 e 1620, 1 240 declararam ao Santo Oficio
suas profissoes. A distribui~ao numerica pelo estrato social a que
pertenciam e a seguinte:
~
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I

total

I

percentagem

I

309

I

19,69%

175
180
133
389
64
18
94

I

1053

I

67,07"/.

Pequenos oficios ........................ 148
Sem oficios ................................ 26
Escravos .................................... 34

I

208

I

13,24%

Total ...................................................

I

1570 1

I

100,00%

Grande Burguesia:
Senhores de engenho .............•....... 86
Mercadores...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

Pequena e Media Burguesia:
Artesaos . . . .. . . . . .. . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . .
Assalariados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Burocratas .................................
Ps_uenos lavrad~s . .. . .. . . . . . . .. . .. . . ..
Liberals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mercadores de 16gea ..................
Clero (medio e baixo) ..................
Povo:

--

l

t
~
t

I

~:

1 A diferenca de 670 e explicada pelos casos de dupla e ate tripla funcao social.
618 pessoas cujos nomes estao relacionados nos papeis do Santo OfiCio nao declararam sua condicao profissional.
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Media e Pequena Burguesias
1. Artesiios

!li
!li

Alfaiates = 44
- Obreiro de alfaiate = I
Armador de igreja = 2
Calafate = 4 :
Calceteiro = I
Carpinteiro = 66
- Aprendiz de carpinteiro = I
ChaP,ineiro = I
Cordoeiro = 3
Costureira = 3
· Cozinheiro = 2
Cutileiro = I
Entalhador = 2
Ferreiro = I4
- Aprendiz de ferreiro = I
- com tenda = I
Fiandeiro = I
Imaginario = I
Oleiro = IO
- Aprendiz de oleiro = I
- Mestre oleiro = I
Ourives = 5
Serralheiro = 2
Tanoeiro = 5
Tomeiro =I
Tecedeira = 1

2. Assalariados
Banqueiro = 1
Barqueiro = 4
Caldeireiro = 4
Caixeiro = 1
Contador = I
Encaixador = 1
Feitor = I
- Engenho = 20

Goveman~a

- Fazenda = 29
-Ro~a = 2
Mestre-de-a~ucar

= 28

- Aprendiz de mestre-de-a~ucar = 2
- Purgador = 5
Contra-mestre-de-nau = 4
- Guarda de naus = 1
- Mestre-de-nau = 11
- Marinheiro = 46
- Piloto = 19

da terra = 22
lnquiridor = I
Juiz = 9
- Juiz dos orfiios = 2
Meirinho da Alfilndega
I
- Meirinho d~ correi~ao = 1
- Meirinho da vara eclesiastica = 3
- Meirinho do campo·= 1
- Meirinho da cidade = 1
- Meirinho da capitania = I
- Meirinho do mar = 3
Ouvidor Geral do Estado = 3
- da vara eclesiastica = 3
Provedor:
- Provedor da alfilndega = 3
- Provedor dos dizimos do Rei =
=I
- Provedor da fazenda do Rei =

I

=

3. Burocratas

Alcaide-mor = 3
Almotacel = 3
Almoxarife de cidade = 2
Almoxarife de capitania = 3
Capitao de capitania = 5
Carcereiro = 4
Contador da fazenda del-Rei = 2
Demarcador das terras ~ 1
Desembargador = 2
Escrivao = 12
- Escrivao da al~ada = 2
- Escrivao dos defuntos = 1
- Escrivao da camara do bispo =
=4
- Escrivao do fisco = 2
- Escrivao dos 6rfiios = 2
- Escrivao dos agravos da Rela~ao da Bahia = 2
- Escrivao do campo = 1
- Escrivao dos contos = I
- Escrivao da _alcaidaria = I
- Escrivao do eclesiastiCo = 1
- Escrivao do publico-eclesiastico = 1

=5
- Provedor-mor dos defuntos =
=1
- Provedor da capitania = I
Procurador de indios = 1
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Procurador do conselho = 2
- Procurador do numero = 4
4. Homens do mar

=

Dono-de-nau
8
Capitao de embarca~ao = I
5. Pequenos lavradores
Donos-de-ro~ = I7
Lavradores = 37I
Trabalhador de enxada e foice =I
6. Liberais
Advogados = 7
Bachareis = I
Cirurgiao = I1
Licenciados = 6
Estudantes = 25
Fisico= 3
Medico= 3
Mestres de ler e escrever = 4
Letrado = 4
7. Mercadores de logea

''

Mercadores de 16gea = I8

!l

Povo
Pequenos oficios
~~

-~

Boticario = 4
Canoeiro = 2
Confeiteiro = 5
Carreiro= 3
Cortador de carne = I
Barbeiro = 14
Vendeiro = 9
Ferrador =I
Hortelao = I
Lingua= 2
Pedreiro = I9
Pescador = I2

Pasteleiro = 2 .
Parteira = 2
Padeira = I
Camareiro = 2
Criado =52
Pajem = 3
Mulher do mundo = 7
Taverneiro = 1
Vinhateiro = I
Trabalhador de soldada = 4
Escra vos = 34
Sem oficio = 26
Niio declarados = 6I8
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Das 1 212 mulheres que viviam na Colonia na regiao estudada
aparecem nos papeis do Tribunal apenas dezesseis exercendo profissoes fora dos afazeres domesticos:

II

Costureiras . . . . . . . . . . . .
Tecedeira . . . . . .. . . . . . . . .
Padeira ............... ; . .
Vendeira ...............
Parteira ..................
Mulher do mundo ...

3
1
1
2
2
7

Manoel de Paredes explicando-se diante do Santo Oficio declarou que falara tanta verdade quanta a Companhia. 2 Continuavam os padres a influir nas elites e na massa sendo urn fator de integra~ao social.

Dessa distribui~ao s6cio-profissional emerge uma elite burguesa que devia manter a maioria pela autoridade e pela disciplina.
Seus anseios concentravam-se no desenvolvimento da propriedade
na manuten~ao da familia patriarcal. Resistiam a infiltra~ao das
classes inferiores.
Os senhores de engenho tinham urn sentido extremamente vivo
de autonomia e suficiencia s6 corripanivel "ao desejo de estabilidade que lhes davam as terras ferteis de cana". Seu espirito de autoridade agu~ava mais o sentido de ordem e disciplina. Homens duros, sem fraquezas nos julgamentos, sem flutua~oes na a~ao. Inclinados a rea~oes violentas. Eram os senhores de engenho responsaveis
pela existencia de urn espirito fragmentario favorecido pelo isolamenta e pela distancia, origem das tendencias particularistas.
· Ja os funcionarios burocraticos, componentes alguns de uma
elite adrrtinistrativa - elite flutuante - eram educados no sentimenta de obediencia ao Rei de quem se consideravam servidores.
Apegados as normas e aos regulamentos, com seu espirito esquematico e rotineiro eram fundamentalmente conservadores. Representavam, no mundo colonial, for~as de coesao que ligavam a Colonia
a Metr6pole.
Nos grupos medios, dada a heterogeneidade de sua composi~ao
nao sao perceptiveis tra~os de sua mentalidade alem da busca da
fortuna e da conserva~ao de tra~os religiosos - .tra~os distintivos
de toda a sociedade. ·
Quanta ao clero manteve seu ascendente na sociedade, que se
estruturava. E no clero, · maior influencia, inegavelmente, era a
exercida pelos filhos de Santo ·1nacio. ·U.m. ~tre muitos exemplos:
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Joao de Sevalhos 1 foi perguritar ao Pe. Manoel Nogueira se estava
certo o que iria contar ao Visitador do Santo Oficio nao obstante
todas as explica~oes dos Monit6rios e a proibi~o dos denunciantes
de se comunicarem com alguem antes de comparecer a Mesa. A
dependencia mental do clero era maior, pais era ele fator de seguran~a para as consciencias.
A mesma coisa fizera Antonio de Oliveira, procurando primeiro os jesuitas Antonio Blasques e Pero Coelho.

Total .................. 16
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A integra~o de uma sociedade depende de valores comuns ou
quase comuns, de ampla aceita~ao de normas prescritivas ou proscritivas, de urn potencial de concentra~ao de for~a nas autoridades
reconhecidas na sociedade. 3 A religiao era na sociedade colonial
o mais importante poder integrador na medida em que contribuia
para o refor~o de normas e valores comuns. Na medida em que se
fundiam autoridades politica e religiosa era inequivocamente integradora. No momenta em que os padres brandiam san~oes excomunicat6rias contra alguns desvios como o roubo par exemplo,
estavam ajudando a refor~ar a institui~ao social da propriedade,
portanto tendiam a santificar a estrutura social existente.
Alem do mais exercia o clero o controle social dos atos liturgicos brandindo san~oes contra os faltosos: admoesta~oes, nega~oes dos sacramentos, excomunhao ipso facto incurrenda ou publica~oclamada.

Atraves da Companhia de Jesus, precipuamente, era ainda
do clero a fun~ao de ensinar. Em Pernambuco e Bahia havia apenas
tres mestres leigos: Bento Teixeira, 4 Fernao Rodrigues da Paz, 5
Gabriel Gon~alves. 6
~-·

1
2

3

"Denuncia~es da &Jua-6618)". p. 103.

lNQUISiyAO DE LISBOA, ANTI, proc. 11 071.
JOHNSON, H. M. "Religiiio e Subsistemas Sociais."

In: Sociologia de Ia ReligiOn

y de Ia Moral. Buenos Aires, 1968. p. 192. Trad.
4

lNQUISiyAO DE LISBOA,

5

"Denuncia~oes

6

"Denuncia~oes

ANTI, proc. 5 206.
de Pernambuco". p. 379, 451.
da Bahia (1591)". p. 148 (ratifica~oes).
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A religiao catolica, no periodo) colonial, influiu quase que
cura no Brasil 1 , que se desenexclusivamente na organiza~ao da~
volveu a sombra dos conventos, se .narios e, principalmente, dos
colegios dos filhos de Santo Imicio.. otadamente no primeiro seculo
da coloniza~ao as (micas agendas difusoras da cultura foram as
Escolas Inacianas, 2 decididos que estavam os jesuitas de levan tat
sobre os alicerces do ensino toda sua obra de evangeliza~ao e colo- ·
niza~ao. 3 Sua politica educativa alicer~ava-se no abrir sempre
uma escola onde erigissem uma igreja.
Desde o grau elementar era o ensino jesuitico marcado pelo
· ·ideal norteador da Companhia: subordina~ao as exigencias ecumenicas da Igreja tridentina e a missao de instalar e conservar a civiliza~o iberica que lhes dera o Rei. Eram os inacianos, pois, instrumentos
poderosos de dominio espiritual, fazendo do ensino cunhas por onde
penetrava na Colonia a cultura portuguesa. Focos de rea~ao europeizante numa sociedade mesti~a que amea~ava com seus sincretismos a unidade que se buscara instalar. Focos de ibericidade num
mundo amea~ado constantemente pelos estrangeiros invasores. Focos de Cristianismo num mundo solapado pelos germens da heterodoxia.
As condi~oes de vida influem nas tendencias religiosas dos
homens. Ora, essas condi~oes estao relacionadas com a estratifica~o social. 4
"Cultura elaborada pela lgreja, tributaria da religiao, verdadeiros vinculos enraizes" para Fernando de Azevedo, que ve nossa historia cultural entroncada em sucessos, institui~oes e influencias religiosas. A Cultura Brasileira. Rio de
Janeiro, 1943. p. 132.
2 Na Bahia, 15 dias ap6s a chegada dos jesuitas ja funcionava escola de ler, escrever e contar. 0 mesmo tipo de ensino elementar ex.istiu em todos os estabelecimentos
inacianos do Brasil. Cf. LEITE, Pe. Seraf!ID (S.I.). Historia da Companhia de Jesus
no Brasil. Lisboa .•l938. t. I, p. 72 e segs; V. tambem: "Vicente Rodrigues, l." MestreEscola do Brasil"'. In: Broteria. Lisboa, 1951. n.• 52, p. 288-300.
3 V. sobretudo ideias pedagogicas do Pe. Nobrega, nas "Cartas do Brasil e mais
escritos do Pe. Manoel da Nobrega (Opera Omnia)." Introdu~o, notas historicas
e criticas de Serafim Leite. Publ. da Acta Universitatis Conimbrigensis. Coimbra,
1955. V. tambem: CosTA, M. Gon~lves da. /ndcio de Azevedo. 0 homem esua Epoca.
1526-1570. Braga, 1957; JAUGER, Luiz Gonzaga. Pe. Manoel da Nobrega. 4.° Centenario de sua Vinda ao Brasil. Porto Alegre, 1949. Sep. do Relatorio do Cotegio Anchieta de Porto Alegre; Ditilogo sobre a Conversiio do Gentio. Com preliminares e
anota'<oes do Pe. Serafim Leite. Lisboa, 1954.
4 WEBER, Max. The Sociology of Religion. Nova lorque, 1947. p. 10.
1
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Homens da mesma religiao - crista ....:. estavam colocados em
diferentes grupos da sociedade. Dada a grande mobilidade dentro
das camadas sociais, houve tambem urn intenso deslocamento de
certo tipo de necessidade religiosa ou de determinada interpreta~o
da religiao.
Os senhores de engenho, dado o desmesuramento do seu in. dividualismo, tendem a separar o conteudo doutrinal do Cristianismo da vida cotidiana. Isto explica os comportamentos, como o de
Fernao Cabral de Ataide que solicitara sua comadre, Luisa de Almeida, para rela~es sexuais dentro da capela de seu engenho apos
a missa dizendo "que compadra (sic) nao era parentesco e que nao
era mais que carantonhas que punham, que deixasse isso a sua
conta que tudo se lavava com uma bochecha de agua" 1 •
Pero Garcia confessou a Marcos Teixeira ter cometido o nefando "vencido do apetite da carne" com Maria Alvares num de
seus engenhos, enquanto o marido estava fora com urn mulato
forro, Joseph, com urn cativo, Bento e com Jacinto, moleque de
6 ou 7 anos. 2
Belchior Luis, senhor de engenho no Jaboatao, em conversa
sobre a confraria dos ferreiros do Porto chamou a Virgem de Malaventurada. 3
---~S-oares, senhor oeengeiiho:-·e~ristao-novo e sua ..
) rna~ f~;~-~~-~adafalso em Lisboa. Tam bern fora queimada por judiaa mae d~ cri~-Ri~e!ro ••s~g!£>~~~
enr Passe. 4
Alvaro Velho, senhor de engenho da Varzea do Capibaribe,
era "muito costuniado a pessar e a dar ao diabo a lua a quem a
mandava" 5 •
Gaspar Pacheco, cristao-novo, dono de engenho de bois em
Itaparica, tinha fama na Bahia de ter vindo do Reino, . fugido .da
Inquisi~ao.

6

·

·

Os grupos privilegiados consciente ou ·inconscientemente ·atribuiam a religiao a fun~o fundamental de legitimar seu padrao
de vida, sua situa~ao no mundo. lsto explica a figura do· capelao
1

2
3

4
5
6

"INQUISIC;;A.o DE LlSBOA", ANTI, proc. 17 065.
"Corifiss5es da Bahia (1618)". p. 444-45,
"Denuncia'<oes de Pernambuco". p. 18-19.
"Confissoes da Bahia (1591)". p. 256.
"Derturicia'<5es da Bahia (1591)". p. 516.
/d. p. 321.
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do engenho a conviver no dia-a-dia com senhores de ortodoxia
discutivel ou de fe apenas aparente como a de grande parte dos neoconversos.
· "Privando com o setihor de engenho que e o proprietario da
capela onde se diz a missa, protetor da religiao e seu maior contribuinte, sentando-se a sua: mesa como conviva habitual, confidente e parceiro de jogo, associado a ele nas Iutas politicas, o capelao
domesticado, na observa~ao de (}ilberto Freire, · teria de acabar
como acabou, tao ligado a familia patriarcal, aos seus interesses,
aos seus segredos, as suas pendencias, intemas .ou externas, que
fazia corpo com ela e dela ja nao podia mais despregar-se, como se
fora o proprio esteio da religiao. Nessa comunidade de vida e interesses, nessa troca de servi~os e nesse regime de concessoes mutuas,
que iam ate a complacencia, senao cumplicidade, para com os erros,
fraqueza ou crimes de urn e de outro, capelao e senhor de engenho,
vivendo de portas a dentro, solidarios, beneficiavam-se das for~as
que cada urn representava e eram postas a servi~o do poder senhorial
e do poder eclesiastico. Nenhum obstaculo levantou a religiao ao
poder do senhor de engenho, rude e autocratico que, tomando uns
ares de corre~o ate a austeridade, prudente e temerario a urn tempo, com atitudes e gestos aristocraticos se forjava para uso proprio,
aos olhos indulgentes e receosos da religiao, uma moral dos senhores" 1 .
Alguns exemplos de capelaes de engenho e fazenda ria Bahia:
Francisco Saraiva, padre da capela de. Sta. Catarina, do engenho
de Gaspar Dias Barbosa em Matoim; Estevao Fernandes, na capela
da fazenda de Cristovao de Barros em Jacaracanga; Jeronimo
Braz, capelao da fazenda do Margalho em Tassuapina. 2
0 padre, pela educa~ao dos filhos dos senhores, incutia-Ihes
subordina~ao aos pais e as estruturas sociais em que se anichavam. Ravia interesse da lgreja em manter tais estruturas. 0 ensino religioso dos colegios principa:lmente jesuitas completava
essa "obra de coesao que tinha por base uma mesma estrutura
economica e rematava numa mesma concep~ao e .nos mesmos estilos de vida".
Confundiam-se o elemento religioso e o elemento leigo, ganho
que estava aquele pelos problemas do meio.
AzEVEDO, Fernando de. Canaviais e Engenhos na Vida Politica da Brasil. 2. • ed.
Sao Paulo, 1960. p. 70.
2 "Confissoes da Bahia (1591)". p. 82.
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0 clero na Colonia debatia-se entre duas tendencias contradit6rias: compromisso como mundo, rejei~ao do mundo. Ora· punha-se a servi~o dos homens da elite do dinheiro como o conego
Bartolomeu de Vasconcelos que peitou o escrivao do bjspo, Antonio
Gomes, para rasgar autos que Gaspar Rodrigues tinha na justi~
eclesiastica. 1 Ou como o vigario da Vara Eclesiastica que para nao
obrigar o cristao-novo Joao Rodrigues a voltar para sua mulher no
Reino, isentou-o da excomunhiio do bispo, dele recebendo 100
varas de pano de linho, urn arratel de linhas finas e uma duzia de
peles. 2 Ora brandia a san~o excoinunicat6ria a pedido de alguem
que se sentia prejudicado como Manoel Ferreira que teve sua Iavoura
destruida por Jeronimo de Barros. 3 Ora controlava as praticas
liturgicas de seus paroquianos como se depreende das deniincias
feitas pelo vigario de S. Louren~o ao Visitador Furtado de Men-
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don~a. 4

l

0 clero das par6quias na sua grande maioria pecava por ignorancia. Faltavam-lhe condi~oes para pastorear as almas. Trazia
ainda consigo aqueles inumeros desvios da ortodoxia crista que
Trento ordenara fossem sendo dirimidos pela instru~ao esclarecida
dos seminarios. Resultado: padres que descriam da importancia
das obras para a salva~ao ou que ignoravam a ordem das pessoas da
SS. Trindade 5 ou que escanda:lizavam os fregueses como o Pe.
Pinto Doutel que dissera na homilia "o homem se havia de amancebar
antes com mulher formosa que com feia, se havia de embebedar
antes com born vinho que com vinagre" 6 • Frei Alvaro de Mon~o,
franciscano, ignorava a maneira certa das pessoas benzerem-se e
persignarem-se ensinando erradamente seus alunos. 7 0 Pe; Luiz
do Couto, em conversa respondera, quando interpelado, que Cristo
nao sabia que ia ressuscitar. 8 Nos deslizes de comportamento tambern igualavam-se os religiosos aos Ieigos. Que dizer das denuncias
feitas contra Frei Damiao de Sao Bento, que fora achado "a noite
vestido a indiatica em casa de mulheres solteiras" de quem publicamente se dizia que "tinha acesso com uma Isabel Raposa e Ana

!!
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6
7

8

"Confissoes da Bahia (1591)". p. 54-56.
INQUISic;:A.o DE LISBOA, ANTI, proc. n.• 6 353.
ld. p. 33-34.
"Denuncia~oes da Bahia (1591)". p. 516. ·
INQUISic;:A.o DE LISBOA, ANTI, proc. n.• 11 063.
ld. proc. n.• 10 888.
"Confissoes da Bahia (1591)". p. 30.
INQUislc;:A.o DE LISBOA, ANTI, proc. 2 553.
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Lins, mulheres casadas, e com outras muitas, · comprando cousas
de seis e sete mil reis para trazer de noite" 1
Os burocratas . resos a urn conjunto de conven~oes, rendiam-se -mais aos exteriores da cren~a o ue a uma religiao pessoal. de
iJ20 emocxona . m rosxo exxoto de Carvalho, Prov or-mor. os
dcl'iintos e ause'ntes. da Bahia, foi levar ao Visitador uma teima que
tivera com Antonio Nunes Reimao na qual dissera que nao se convencia dos motivos apontados pelo interlocutor, mesmo que Sao
·
Joao Evangelista dissesse o contnirio. 2
~Os grupos mais simples da popula~ao misturavam as cren s,
dividin o-se en re pro ano e o sagni. o, . eus e o Diabo, a lgreja
~ fexb§!ti!!E:;!iStava:m-se, ·reeebianr'OS' ftiiffosu<tas SantuThdes,
adoravam seus idolos e declaravam que nao tinham deixado a
cren~a do Cristianismo. Amaro da Cl:uz ·confessou-se sacramentalmente com urn jesuita. de palavras irreverentes. e nao satisfeito foi
de novo confessar-se ao Padre Frei Jeronimo, presiciente de Sao
Bento 3 ; evidenciando com essa atitude a limitada. compreensao que
tinha do sacramento da Penitencia e. de seus efeitos de perdoar os
pecados.
·
Francisco de Almeida sabia que devia estar em jejum para
receber a Eucaristia. Acreditava que na h6stia estava ·o. verdadeiro
corpo de Jesus, e comungou depois de ter almo~ado. 4 'A mesma
cousa fez Cosmo Martins. 5
Os crisHios-novos procuravam, principalmente quando criptos, realizar com perfei~o os exteriores de born cat6lico. Eram
os mordomos das confrarias mais importantes, como o era Manoel
de Paredes, da confraria de N ossa Senhora da Ajuda 6 na Bahia
de 1591.
Nicolau Faleiro de Vasconcelos afian~ou ao Visitador que
sua mulher apesar de crista-nova era muito boa crista e virtuosa:
fazia romarias, rezava ~( Nossa Senhora, jejuava as vesperas da
festa da Virgem, dava esmolas e fazia obras dos que temem a Deus. 7
No seu testemunho sobre o cristao-novo Bernardo Ribeiro, Cristovao
0

rt

i

o

11\!l

!I

ij

~~

i
I,

·111

il!l
i
!I

II
:r

)\

1
2
3

4
ii

i

I

5
6
7

"Denuncias de Bento Teixeira". lNQUisu;;Xo DE L1SBOA. ANTI, proc. n.• 5 206.
"Confissoes da Bahia (1591)". p. 42
lNQUISI¢A.o DE L1SBOA, ANlT, proc. n.• 8 479.
"Denunciacoes de Pernambuco". p. 361.
lNQUISU;;A.o DE LISBOA. ANlT, proc. n.• 5 534.
/d., proc. n.• II 051.
"Confissoes da Bahia". p. 23-24. n.• 13 957.
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da Costa declarou que "sempre o teve por amigo de Deus e o ve devoto de Nossa Senhora, rezando-lhe seu oficio e horas e freqlientar a
.lgreja". 1 Frutuoso Antunes, cristiio-novo,. declarou a Marcos Teixeira conhecer corretamente a posi~o da lgreja sobre o dogma da
Virgindade de Maria, sobre o valor da ora~o da missa. 2 .
Gaspar Dias Matado, marrano, queria construir altar para
Santa Catarina, na igreja de sua freguesia. Constantemente emprestava:. a igreja COrtinas e toalhas. 3
Sobre Bento Teixeira grande parte da opiniao publica era unanime: tinha exteriores de born cristao, ensinava a seus alunos a
doutrina crista e com eles freqlientava a igreja e os sacrarrientos,
acompanhava os enterros e rezava pelos defuntos. E no entanto
judaizava as ocultas. 4
A lgreja aceitava os neoconversos em suas fileiras, abria-lhes
os lugares de destaque eni suas Confrarias e. lrmandades. Identificava-se a institui~ao eclesiastica com os interesses dos varios
estamentos. 5 A estratifica~o religiosa nao era difeiente da secular
nem apartava-se dela. 0 clero estava imiscuido nos varios estratos
da sociedade, partilhando da mentalidade comum aos varios estamentos. Partilhando, portanto, de suas fraquezas e em certo seritido tambem de sua. igrioranda doutrinaria e de sua. plasticidade.

:Ii
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4. A Dinamica da Nova Sociedade

0 estudo· da dinamica da sociedade colonial propoe~ em primeiro plano, a anali~ daquilo que Lucien Febvre denominou o
equipamento mental ". . . inventariar primeiro em seu detalhe e
depois recompor, para a epoca estudada, o m~terial mental de que
dispunham os homens de certa .epoca". 6
.,
Em primeiro lugar, portantp; os · meios de expressao que. o
individuo recebe ·do grupo social de que provem e que serv~ de
. quadro a sua vida mental. Interessante~ .portant~, a analise de algurrias atitudes mentais dos colonos que deixam entrever modifica~oes. As ideias sao transplantadas. Permanecem principalmente algu-.
mas, essas "prisoes de tonga dura~ao" de que fala Braudel, e que

~

l

I
:i

:i

:I
j

1

2
3
4

5
·6

li'!QUlSiyAO DE LISBOA. ANTI, proc. n.• 13 957.
"Confissoes da Bahia (1618)". p. 360-61.
lNQUlSWAO. DE LISBOA. ANlT, proc. n.• 11 133.
Id. proe. n.• 5 206.
Exceciio )eita a Companhia de Jesus na sua politica indigenista.
"Combats pour l'histoire".
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