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A meus pais,

Manoel Vainfas (in memoriam) e
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Quando os primeiros jesu:itas chegaram ao Brasil, em marr;o
de }549, o Concilio de Trento estava prestes a encerrar sua
prim~ fase. Reunira-se em 1545, e quatro anos depois seria
adiado em razio da peste que assolara a cidade-sede do encentro; ,recOnvocado em 1562, ap6s v:irias tentativas malogradas,
concluiria seus trabalhos no ana seguinte. Muitos anos se haviam
passado desde a primeira reun.iio e outros eram, em sua grande
maioria, os sacerdotes presentes :l. sess3.o final, mas pouco se modificara no :inimo dos conciliares: aparentemente n3o tomaram
qualquer resolur;io de afronta ao protestantismo, ;a bern. espalhado pela Europa, conservando a Igreja numa posir;io defensiva
au, como diria Delumeau, de "cidade sitiada" .
.E:>efesa do catolicismo frente ao avan~o dos protestanteiJ eis)
o que parece ter marcado as decisOes do principal Concllio medemo, eixo da assim chamada Contra-Reforma. Nenhuma disposit;ao de combate aos reformadores, nenhuma grande inova¢<1o
de ordem juridica, mas t3.o-somente a freafinnat;ao de dogmaSf.
sacramentos e estados que a Igreja defendia desde, pelo menos71\
Refonna Gregoriana dos seculos XII e XIII. John Bossy nos !embra, a prop6sito, que a principal obra do Concilio repousou
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menos na renovacao legislativa da Igreja do que na mud;:~.n~ de
atirude em relacio aos velhos c6digos: nova disclpllna com res::._
peito a hierarquia eclesW.stica; homogeneizac;ii.o da pastoral e da
pcl.tica sacramental junto a massa des fil:is; reforc;o da autoridade
episcopaP. Mas j3 nesse ponte, em meio a simples reafmnac;ao da
cradicio eclesi3stica romana, percebe-se o movimento de avanc;o
do catolicismo e da Igreja, fruto da profunda autocritica de tempos ides, e que marcaria decisivamente o conjumo das sociedades
europl:ias e nao europCias nos Tempos Modemos.
Resguardando seu meio contra a difusao lurerana au calvinista, insinuando avantros em novas tenit6rios, a Contra-Reforma
n:io se. esgotou, efltretanto, no epis6dio do Concflio, nem se limitou ~acuaQg__c.o.Q_tra a onda protestante. Foi, antes, a teformiC!e uma Igr_eja inguieta, sobretudo ap6s o seculo XIV, com a·
dist.ancia que a see.arava dos fiCis, para o que muito contribulam
o despreparo, o absentelsmo e a ineficlcia do dero, desde a alta
hierarquia aos curas paroquiais. 0 que levou os reformadpres do
seculo XVI a ques.tinn~m o estado cled~J: o sacramc;¥to da ordenacio j<i era p~rcebido op seio da lgrejure-tridentl.na - da
qual sairam, alias, Lutero, Calvina, Zwinglio e tantos Outros dissidentes. No plano institucional, a reordenas=ao des bispado~, Pedra
angular do Concilio de Trento, fora ji desenvolvicb em varias
dioceses no sCculo XV e no inicio do XVI: Guillaume Brlc;onnet,
em Franc;a (1472-1534), pretendera transforrnar a diocese de
Meaux em sC-modelo, do mesmo modo que Gian Matteo Giberti,
em Verona (1527) e Francisco Ximenez de Cisneros (1435-1517),
cardeal primaz de Toledo. Todos procuraram estimular a devo~o
ao Evangelho entre os c!Crigos, prepari-los para o exerdcio da
pastoral, disciplinar as ordens regulares, criar condic;Oes, enftm,
para uma aproximac;ao mais ampla e proficua entre a ·rgreja e os
leigos. Foram mdos precursores do Concilio de Ttemo e da obra
de urn Carlos Borromeu, em Miliio, ou- de urn Frei Banolomeu
dos Mlirtires, em Braga, empenhados em igua\ tarefa ap6s meados
do s€:culo XVI. Pertenceram a Devotio Medema, nascida em fins
do..sCs:ulo XJV a partir da pregac;3.o de Ruysbroeck, "o admicl.vel~,
ou de Geraldo Groore e os lrmii.os da Vida Comum, que acentuavam a importincia da m~~~ilQ..~, ~a intrcispecc;3-o da re e
da difusii.o do cristiani_smo pelo povo - idCias que marcariam
Lutero, Calvina, Erasmo, Im'icio de Loyola e rnuitos outros, cat6licos ou protestantes do seculo XVI.
Sobretudo no seculo XV, a Igrejil. parece ter despertado para
o que o principal historiador das Refo~as denominou ~Ieoda da·
!dade Media Crista"~; descobriu-se qu~o cotidiano Ha Republica
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Christiana oonia atheio a Lei de Deuj)a. piedade colorida pelo
paganismo, os grandes mementos da vida, como o batismo, o
casamento e a pr6pria morte sofrendo pouqulssima intervencao
do clero e regulados, antes de tude, pelas culturas e traditrOes locais as quais a Igreja devia se adaptar. Descobriram-se mais do
que nunca, uma religiil.o folc\orizada, moralidades impudicas a luz
dos mandamentos, e urn clero paroquial niio somente despreparado, mas integrado a vida da comunidade, cujo dia-a-dia s6 poderia indicar o triunfo absolute do DemOnic na Terra. que atribuir mntas epidemias, como a Peste Negra, as guerras fratricidas
em solo cristao, as resistencias e os avantros dos infieis e tantas
outras ca\amidades, sellii.o a fragilidade da Igreja ante os pecados
dessa humanidade ap6stata govemada par LU.ciferf} .
A situa~o do clero era particularrnente drarn3tica ao iniciarse o sCculo XVI, a comet;ar pela freqiiente ausencia de vocat;ao
sacerdotal e qualificaC3-o profissional des curas paroquiais: entre
as profissOes. autorizadas aos padres pelos estarutos de ·urn bispado alemao figuravam, entre outros oflcios, os de jardineiro, vaqueiro, agricultor, boriclrto e pescador, proibindo-se os de prestamista, comerciante, tavemeiro, traficante e advogado - o que
bern nos mostra quem eram ou podiam ser os encarregados da fe
nas par6quias da cristandade3. Exemplo notavel de cura medieval
di-nos o imperuoso Pierre Clergue, padre de Montaillou no
sCculo XIV: sedutor de vartas mulheres, para o que utilizava seu
poder na comunidade, chegou a recomendar a uma de suas
amantes, que dele engravidara, o usa de certa erva Peculiar, contraceptiva para ambos os sexes~. Concubinario e urn pouco m~~o,
assim o qualifica Le Roy I.adurie, e assim parece ter sido Boa
parte dos pirocos na Europa Inedieval.
[S>s intelecruais de inkios db sCculo XVI mosu-avam-se sabremodo inquietos com a decadencia da cristandade, e desejavam
com ardor aproximar a humanidade de Deus, qualquer que_fosse
a !uta a ser travada com o DemOn@ Tal foi a substiincia d0 Hy.manismo Cristae e, conseqiiemememe, a da Reforrna e da C9nfhReforrna, do que resultou urn vasto e ambicioso programa de
evangelizatrao de massas em todos os domfnios da vida social e
religiosa. Nii.o sem razii.o a moderna historiografia prefere fa\ar em
Refnrmas, pols ambas as vertentes, protestante e cat6lica, partilharam motives comuns: nas pa\avras de urn historiador britiinico,
"a renovac;3-o da piedade crista dos dais s€:culos anteriores a
1500"\ depurando-a d9· que julgavam ser superstit;iio her€:tica ou , ·\
demonfaca, extirpando sua propensiio ao pecado. As reformas
diverg!i-am, e certo, em pontes fundamentais de ordem teol6gica,
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tura eclesi:istica, negaram a autoridade apost61ica do Papa, contestaram o valor da maioria dos sacramentos, questi.O(laram o ce~,
bato clerical (Lutero cham:l-Jo-ia hip6crita) e, sobretUdo, negaram
a importincia das obras terrenas como meio paSsive! de salva~ao
etema. A marca do pecado original sabre a· HumaQ.idade - frisanos sempre Delumeau - afigurava-se p_a;:. os prorestantes muito
mais aterradora, inde!evel e irremissiv~~as -as duas Reformas
caminharam juntas no mais exlraordin:lrio processo de
aculturac;:iio pasta em pritica no Ocidente. Pierre Berard localiza'
nessa convergencia de prop6sitos o nUcleo da modemizat;iio do
Ocideme, expresso no conflito entia instaurado entre uma
mentalidade rural, popular, relativamente ligada· a sacralidades
pagiis, e uma "ideologia proselitista", crista e moderna, veiculada
por uma elite baseada na cultura escrita6 . Processo comum as
duas Refonnas e articulado, em diversos aspectos, a concentrat;iio
dos poderes estatais, ao Absqlutismo, aos novas enquadr3mentos
das popttlat;Oes pelas Monarquias e pelos Esrados europeus.~
0 €:xito do processo pressupunha, assim,. ampla reofae'ua:
t;iio da sociedade a·Juz dos valores cristil.os, implicando profunda
refonna dos costumes e das moralidades vigentes. Na versiio cat6lica da Reforma, procurou-se jii ·ames de TrentO, II}3.S sobretudo
ap6s 1563, defender o matrimOnio enquanto Sacfamento e institui91-o. Era assunto delicado, jii que a postura da Igreja em face do
matrimOnio sempre .fora problematica, e durante sec.ulos pennanecera o casamento como uniiio profan a, o ~menor dos males",
remedio para as que niio conseguiam viver castes - eril o que
pregava Sil.o .Paulo na Epi.stola aos Corintios (I Cor., VII, 8). Ate o
sCculo XII foram poucos, como S.anto Ago~tinho, os que viram o
casamento como sagrado, mas mesmo o insigne 'te6logo associava
sacramento matrimonial com fidelidade e p'rocriaca,O, considerando impura a c6pula conjugal em si. Longos debates ·e muita hesita~o precederam a inclusiio do· matrimOnio ·entre os sete sacramentes da Igreja - o que definitivamente ocorreu ·com as Sent(!nyas de Pedro Lombardo em 1150. A partir de entilo a. desponsatfo
converteu-se no Stmbolo da. uniiio espiritual entrt; Cristo e a
Igreja, e a enlace des corpos em signa de sua uni.3.o corporal. A
c6pula conjugal, profana em Santo Agostinho, assiffiilava-se ao
mistf:rio da encamaca,o, verdadeiro sacramento, desde que o matrim5nio se baseasse no mUtua consentimento 'des nubentes. 0
essencial dos rites consistia na aci::irat;ao reciproci.'·e pUblica dos
parceiros pelas "palavras de presente" diante· do ·.sacerdote, a
quem cabia aben(j:Oar a uniil.o.
10

... ,

-·····

•.
.

t
I

L
'

;

I

•I

!

..........

,

"""·""""''

··-·'"'"'··

.. •:!,., .. ''-·"·'"·-• ·-' ·- '' '.,.' ., ..• , ~... o·.;<•X'.' 1•"1''·''" '' • ·'"''o•'-''"""M'""

~·

As decisOes dos secu!os XII e XIII nao anularam, contudo,
as normas comuiutarias e as rites tradicionais que, de alto a baixo
da escala social, regulavam casamentos e .uni6es conjugais no
Ocidente cristae. Variando regionalmente segundo as tradi~Oes e
as culturas dos povos europeus, os rites matrimoniais espelhavam
sempre uma aliant;a entre familias, e os pr6prios casamentos atendiam antes de rude a interesses ligados a transmissil.o do patrimOnio, distribuieio de poder, conserva¢io de linhagens, refo~o
de solidariedades comunais. Mais importantes do que a bencao
sacerdotal :l.s uni6es eram as ~proinessas de casamento" feitas
pelo homem a familia da noiva - os chamados esponsais ou despos6rios: comemorados com grandes festas e troca de presentes,
autorizavam aos olhos da comunidade envolvida a coabita~il.o·-dos
futuros cOnjuges. A intenrenCilo eclesiistica rlesse processo .torneu-se crescente a partir do sl:culo XIII, mas se adaptou, em
geral, aos costumes de cada lugar,d'O verdadeiro casamemo .nil.o
era, pois, o sacramento matrimonial dos Doutores da Igreja, fOnnalizado no recebimento mUtua dos nubentes diante do sacerdote,
mas sim os contratos nrmados no plano social, comunitario e
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ASsim; em meados do sl:culo XVI havia do !ado cat6lico,
duas frentes de combate a prop6sito do casamenio: reafliTili-lo
como sacramento diante da nega¢-io protestante, pais Lutero o
julgava apenas uma ~necessidade fisica.~, e convertt'Ho em instituicao basilar da chancela eclesiistica sabre a vida dos HCis: e!iminar
as ritos ~populaces" de casamento ou, ao menos, subordina-tes a
cerim5nia oficial, sobrepondo-se o sacramento ao aspecto contratual das uni6es; uniformizar a lirurgia dos recebimentos "il. porta
da igreja", condiciorwndb-~s ao proferimento das "palavras de
presente" diante do paroc6 e de duas testemunhas; zelar pela
obediencia e regular as dispensas dos antigos impedimentos de
parentesco que o direito can5nico julgava prejudiciais ao matrim5nio8, impedir a coabitat;il.o dos noivqs antes do recebimento
tn facie eccfestae, refort;ar a indissolubilidade matrimonial, s6
admitida em casas excepcionais9 . Pr6xirno, no mais das vezes, do
"modele gregoriano" de casamento, o matrimOnio tridemino
acrescentou-lhe pacem uma nova disciplina, homog€:nea o suficiente para fazer da cerim6nia eclesiastica o iinico, Perfeito e verdadeiro casamento cristae.
~ No afli de controlar de perto a vida dos fiCis, a Refonna
Cat6lica n3.o se limitou a reaflrmar dogmas e regras sabre o casamento a fim de difuhdi-los como norma geral. Foi alem e preocupou-se, como jamais o faera, com a vida das famll.ias, as rela11
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enue pais e filhos, maridos e esposas, os sentlmentos domesticos, a convivencia ctlaria nos mais variados aspectos.· Embora
o ConcHio nao Lenha explicitado qualquer decisiio acerca da
familia, a movimento da Contra-Refonna revelar-se-ia muit1ssimo
cioso dessa importante esfera da vida social, multiplicando regras
e conse\hos para o bem-viver domestico par meio de catecismos,
sumas e manuals de confissiio impresSes em esca\a cada vez
maier a partir do seculo )(VI. Tude parece indicar, diz-nos Flandrin, que a Igreja tridentina vislumbrou na familia urn dos lugares
privilegiados da vida crist:l e, ~tatvez, porque a Refonna !he havia
ajudado a tamar consciencia da foro;a dos lat;os domesticos e das
possibili,W-des que ofereciam · para vigiar e educar a massa de
fleis" 10 .(Poi portanm cornum as duas Refonnas o projeto de
domesticat;ao dos individuos via c~Hu\a familiar. De igual modo a
foi, como veremos a seu tempo, a repressao mais vio\enta das
rela~Oes seJCUais e das uniOes i\icitas, tanto as qu.!{ uansgrediam a
casamento como as que vicejavam a sua margem?7
Vigiliincia e repressao variaram consideravelmente segundo
os paises e, ainda, confonne a natureza do delito praticado, de
modo que timto a justi~a civil como a edesiastica ou a inquisi·
torial tiveram alt;ada sabre as desvios marais entre as seculos XVI
e XVIII. Mas, nos paises cat6licos, a mecanismo elementar de
controle das consci€:ncias e dos comportamentos residiria no sacramento da penit€:ncia, na confissiio auricular. Generali~da pelo
IV concflio de Latr3.o (i21S), estendida obrigatoriamente a todos
as fil:is na epoca da 9uaresma, a conflssao sacramental tomar-seia, diz-nos Foucault,(matriz da produ~o discursiva sabre o sexo
no Ocidente 1 ~Datam do seculo XIII as modelos de sumas e manuais de cor\fissao que se multiplicariam por toda a Europa a
partir do seculo xv,· as quais, eliminando a superficialidade dos
antigos penitenciais da Alta !dade Media - limitados a enumerar
,lecados e respectivos castigos -, habilitariam os c,anfessores a
(L..~ecifra¢<io minuciosa de atos e intenc;:Oes, sentimentos e desejosj);A argiii~iio dos penitentes e o ati~ar de mem6rias ind.ividuais no
rastreamento das ~u\pas basear-se-iam, desde entia, nos dez mandamentos da Lei divina, nos cinco da Igreja e, campo privilegiado
do confessor, nos sete pecados capitais 11 • E, enu:e ·estes, a lux6ria
assumiria o Iugar de maior descaque, assimilada em certos casOs
ao crime de heresia, ofensa ao primeiro e fundamental mandamento da lei de Deus. Adult€!rios, fomica~Oes, incestos, viola~Oes,
bestiaHdades, sodomia, masturba.;Oes, sonhos er6ticos, toques intimas, polu~Oes norumas: nenhum ato, parceiro ou drcunstincia
deveria escapar a fala do penitente, ao ouvido do confessor.
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Combatida pel:i "Reforma Protestante que a julgava charlatanice- pais s6 Deus, prega'lllm oo::jformadores, tinha o poder
de salvar au condenar -, a/l:onfiss~ sacramental foi pet;a-chave
na estratl:gia da Contra-Reforma: valifrizada enquanto sacramento
e renovada em sua tecnica. 0 modemo confession:irio, separando
confessor e penitente par meio de telas ou grades, e pasta a vista
do pUblico no interior das igrejas, foi uma das inven~Oes do Concilia de Trento, abolindo-se as confissOes privadas. e intimas que,
aproximando sacerdotes e ftlhas (ou filhos) espiriruais, mais inciy.vam que coi~iam as pecados da camell.
E, ponto central da nova estratl:gia cat6lica, sem a que nem
a moral nem a religiosidade popular romar-se-iafC!. genuinamente
cristiis, cumpria remodelar o corpo ec\esiiistico: profissionaliz:i-lo,
sobretudo com a cria~o de semin:irios; estimular a voca¢.i.o sacerdotal, protegendo-a das imposit;Oes familiares e valorizando a
primazia do estado clerical sabre as demais estados; zelar, enfim,
pela austeridade moral dos clerigos, seculares au regulares, siste-.
matizando-se as inspe~Oes diocesanas e vigiando-se, na medida
do passive!, as ordens religiosas.
Os ditames do Condlio de Trento e a po\itica global da Reforma Cat6lica espalharam-se pela Europa desde a seculo XVI,
emborn a sistematica aplica~iio de suas decisOes e esrrategias seja
tipica do seculo XVII. Em Frant;a, as resdlw;Oes tridentinas sofrernm alguma resistencia par pane da monarquia, mas na Europa
Meridional foram imediatamente acolhidas. Na Espanha, Felipe {I
as recebeu triunfalmente em julho de 1564, ainda que sob reserva
das prerrogativas reais. Em Ponugal, aro continuo, o Alvar.i de 12
de setembro de 1564 recomendou a pronta observiincia das determina~Oes conciliares, e numerosos sinodos encarregaram-se de
adaptar as constitui~Oes da Igreja lusitana :'is reso\u~Oes de
Trento14 •
Na menoridade de D. Sebastiiio, Ponugal era govemado pelo Cardeal Infante D. HenriQue, innao de D. joiio III e InqtiisidorGeral. Adotada oflcialmente no Reina, a Contra-Reforma niio
tardaria a se expandir para o Brasil, se l:i j:i niio estivesse desde as
primeiros anos do Concilio. Afmal, ja o dissemos de inkio, pouco
antes de a Peste ter afugentado os prelados de Trento, chegavam
3. Bahia OS padres da Companhia de jesus, ordem-modelo desse
novo tempo da cristandade.
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A Igreja e a misslio
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Entre as resoluc;:Oes do Concilio de Tremo, nenhum desta.~;
que .fora dado il expansao cat6lica no al€:m-mar. Charles Boxer
considera esse descaso um reflexo acidemal da politica pomifida
no s€:culo XVI, especialmente preocupada com o avWc;:o protestante na Europa e com a ameac;:a turi::a no Mediterrineo 15 • Al€:m
c:Lisso, a posic;:ao defensiva assumida pelo Concilio, bern como a
composi~o majoritariamente italiana dos conciliares, dificilmente
o levariam a formular, em meados daquete s€:culo, uma politica
global para o Novo Mundo. Eram outril.s as prioridades, outros as
objetivos a alcanc;:ar: defesa dos sacramentos e do direito can6nico
em face dos ataques protestantes e modificac;:ao da disciplina e da
qualidade do corpo eclesi1istico a fun de capacit:i-lo ao exercicio
cia nova pasLOral. Mas nao subestimemos as pretensOes da Igreja:
jfi no pr6prio s€:culo XVI, escreve Mullet16, o espirito de clefesa cedeu Iugar ao de ataque e de missao, e a partir do s€:cuto XVII a
perspect'tva mundial da Contra-Reforma adquiriu contomos insti·
tucionais com a cria~o da Sagrada Congregac;:iio da Propaganda
Da Fe (1622), que, sob o impulse de Monsenhor Francesco Ingoli,
buscou supervisionar, orientar e flnanciar a obra missioniria no
mundo descoberto.
No ultramar ib€:rico, par outre !ado, a expansao do catoiimo esteve presente desde as comec;:os da colonizat;a,o, esti. ulada nao par Roma, mas pelos reis, que au-aves do padroado
xerciam absolute controle sabre ns Igrejas espanhola e portuguesa. N~_ America Hispinica, as Reis Cat6licos e Carlos I cedo
providenciaram o envio de franciscanos, domi.nicanos, agostinianos e mercedfuios - para desenvolverem a catequese dos na1tivos, logo seguidos pelos j~s, em 1568 - al€:m de outras
ordens. Nos dom"inios portugueses foram sempre os jesuitas que,
\ desde as prim6rdios da expansiio, lograram obter a primazia no
, campo missionario, a comec;:ar pela India, onde, dirigidos por
) Francisco fCavier, esriveram antes mesmo do Concilio de Tremo.
1 a· Brasil rrilo foi exce~o a esse quadro, e desde 1500 salientarami se as objetivos rn1ssioq1irios cia co!OI1iza~o: Pero Yaz de Cami, nha, nosso primeiro cronista, escrevera a D. Manoel exalmndo o
"acrescentamemo de nossa Santa Fe" como a principal obra a ser
feita na terra descoberta e, meio seculo depois, lembraria .D. )oiio
Ill a Tome de Souza: "a principal coisa que me moveu a povoar
as dims terras do Brasil foi para que a gente deJa se cbnvertesse a
nossa santa re cat6licah 17 • No seculo seguinte, seria Vieira a exprimir sem Iugar a dUvidas o sentido missioruirio da colonizac;:<io:

I
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'

I

I

"os outros cristaos t€!m obrigacio de crer a fe; o portUgues tem
obrigat;ao de a crer e, rna is, de a propagar (.. ,). Todos os reis silo
de Deus feitos pelos homens; o rei de PortUgal €: de Deus e feito
par Deus (. .. )h 18 • Apesar das divergencias entre o Estado e a
Igreja - e nao foram poucas -, e dos conflitos que opuseram
colonialismo e a~o missioniria no Brasil, estariamos de acordo
com Charles Box~a alianra estreita e indisso!Uvel entre a Cruz.~
e a Coroa, a tron~ o altar,~]€: eo_ Im~rio~~ ~rna das principais
coN.uns aos monarcas ib€:ricos, ministros e
\ missioMrios em geralh 19
·Forarn muitas, no entanto, as dlferen~s entre as Am€:ricas
espanhola e portuguesa no tocaote a organiza¢-io eclesi:lslica
secular. Na primeira, onde a administra~o metropolitana se fez.
notar deSde cedo, a Igreja -acompanhou pari passu o avan~o da
conquista, de mod9 que ate 1565 jfi havia quatro arcebispados
instalados.em sao Domingos,- MGTCo;-Dnia··e BOgota: NO Brasil,
pelo contririo, ~~_!Cl_.~--~_?~i~o ecle~!~tica parece ter
sido lento e arrastado, a seguir -~O.ITl Jitfi5Ci,3~otave;l o processo
colonizatOrio, mesmo se-considerannos o quanta- a-orupac;a,o
mostrou-se ~egada ao literal Criado em 1551, o bispado da
Bahia foi par muito tempo a Unica diocese colonial, cabendo-lhe
adrninistrar todos os neg6ci~s . ed~i_:islic_Q.~.--OL@~ns.a ... co\6o.j_a
porruguesa:- centraltza~O ·inaper.inte, ·incumbencia inviivel, somente""Menuacia p~l-~ cria~o da prelaz.ia do Rio- de Janeiro em
15~ em diocese cern anos mais tardeW. S6 entao,
ao que rudo indica, a· estrutura eclesiistica ganhou impulse no
Brasil, buscando adequar-se a expansii.o territorial e a maior densidade do processo colonizat6rio: ainda em 1676 seria criado o
bispado de Perna.mbuco; no ano seguinte a do Maranhao; e no
secuto XVIII as dioceses do Pari (1719), Mariana (1745) e sao
Paulo (1745), atem das prelazias de Goias e Cuiabi, ambas em
174521 , Apesar das dificuldades, desde o sCculo X\>1 OS bispos
coloniais se empenharam na ingl6ria tarefa de organizar a Igreja
no Brasil. D. Pedro Leitio chegou a realizar urn sinodo na Bahia,
do qual resultaram algumas constiruic;:Oes, embora, infonna~nos
Anchieta, nenhum de seus clerigos fosse letrado .. Y·. Somente no
ini"cio do s€:culo XVJJl teria a Igreja Colonial suas pr6prias cons-titui~Oes, decretadas no sinodo de 1707 pelo entilo Arceoispo cia
Bahia, D. Sebastiii.o Monteiro da Vide.
Comentando a mganiza~o eclesiastica ni colOnia, Gilberta
Freyre afumou: "(. ..) a igreja que age na fonna~o brasileira, artlculando-a, nao e a catedral com seu bispo a que se v:i.o queixar
as desenganados cia justica secular nem a igreja isolada e s6, au

preocupa~Oes

.
&

:J

:l

:

-

.:i

::•'
'·:
·.;

i

••••""""""'- ....... ,..~,-,, .. ,. .... ..-,.,..... .,.,.,~ ..... ""' --•

:-,'

...>:

j

'"

!

I ,

i ,.

I
'

t

»

15

-14

H

\

--

<

r

,.

;-.-

do mosreiro ou abadia ( ...) [mas} a capela do engenho"u. Clciro
subservience ao privatismo dos senhores, religiiio circunscri[a il1
esfera das famrlias poderosas, igreja descentralizada, a estrutu.
eclesi3.stica colonial em nada parecia concorrer para o exito rr:i
dentine no Brasil. A s61ida organizat;ao de par6quias atreladas ao.
poderes eplscopais, meta esSe:ncial cia reforma preconizada eml
Trenco, esbarraria aqui na lenta e rardia cria~o de dioceses, na
freqiieme e prolongada vaclncia dos bispados, na escassez e na
. desqi.mlificao;ao do clero secular.
}/
Mas foi sobrerudo par meio das missQes que o espfrito da
Contra-Reforrna penetrou nas col6n_ias ib€:ricas antes que Trento
encerrasse suas atividades. Ao Brasil chegou pela voz dos jesulras
liderados par N6brega, ansiosos para iniciar a conversao das
gentes do tr6pico. Boxer concebeu a missio como in.stitu~o de
fronteira;· t'ipica da colonizat;io ibl:rica no ultramarl\ mas niio
convem esquecennos ter sido,· antes, uma titlca essencial da
Contra-Refonna como ·um todo, utilizada na Pol6nia, Tchecoslovaquia, Sult;a, Pa'ises Baixos, Fran~. em qua.se toda a Europa,
enfim, desde que Roma julgasse vi<'i.vel a reconvers:lo de cenas
regiOes ao catolicismo, ou tencionasse consolida:-lo em areas fil:is,
compensando as deficiCncias do clero paroquiaPs. A miss3.o
integrava ja uma estratl:gia ofensiva da Igreja, reunindo o que de
mais caro havia no projeto tridentino: a acultu_f?~Q-~_, __po:
pular e rural, e n3.o mais a prega~o.limi'tada aos centros urbanps,
como f.izianlOSTrafidSCinos -nos sl:c:ulos.XLV..e.xv...:De-culrurat;iio
e catequese -das massas, demonizat;ao e aculrurat;ao dos campos,
nisso residiu, em grande medidar-o . essencial da Refonna Cat6liCa
effi~sua·ambJ~acY·m.t:rruiJaC83.eta Neves percebel! __fTil,lito bern d
cariter globalizante da mi.s;Sao articulado a··t:Ofltra:Refonn_a:
missao quer alterar algumas das· caracteristici.S Centf.i15- da superflcie sobre a qual quer deixar sua marca ( ... ) Este projeto se insaura perrnanentemente: €: urn processo, urn conjunto de poli'cas"26.
·
A isso se propuseram 9S jesultas desde a fundat;ao.da--Gont-'panh_iar-upCOCU"rar · iitc'eSsiinremente ajudar a salvat;ao e perfeit;ao
dos P~6ximos", e niib' ·apenas zelar pelas pr6prias almas, Tridentinos avant Ia lettre, niio por acaso viriam a gozar de enonne prestlgio junto a CUria Romana, exercendo extraordinaria influencia
nas decis5es do Condlio por intennl:dio de Diogo l.aiiieZ, geral
da Companhi:i.
.
Pois foi essa "miHcia papal~, como a chamou Herculano,
que trouxe a Contra Refomia ao Brasil; ttouxe-a antes de Trento,
ames mesmo. de instalar-se o primeiro bispado na Coldnia.

~

\- Acultura~ao no tr6pico
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...!"Demonizat;iio da vida cmidiana das populat;5es, aculrura~il.o
crista, missil.o salvaclonista, os tra~os fundamentais da Refonna
Cat6lica na Europa estiveram simultaneameme presentes nq·s
dom'inios ibl:ricos do ultramar. Mas se nos voltamos agora para o
tr6pico, outra deve ser a perspectiva: ha que considerar o especifico, o que se vincula a descoberta de urn mundo novo, gentes
desconhecidas, terras estranhas, sem perder de vista o fen6meno
maior do colonialismo.
)
-=-v Sergio Buarque do Holanda ji detectara, em seu dissico
Vtsdo do Po.ra£so, quiio pouco imaginosos foram os portugueses
do s€:culo XVI na reuata~iio dos tr6picos americanos. Ao contrario
dos espanh6is - a comet;ar pelo genoves que o descobriu -,
encamados e maravilhados com a paisagem e o mistl:rio do Novo
Mundo, os portugueses revelar-se-iam sobretudo priticos; elogiosos, €: certo, no relato da imensidiio e da abunc:lancia das novas
terras, m~ sem a fantasia edenizadora que marcara os navegantes
de Castela. A aunosfera mtigica que, envolvia o Descobrimen~o
parecia "rarefazer-se a medida em que penetramos na Am€:rica
Lusitana" 27 • Calejados pela aventura maritima africana e asiatica,
os portugueses niio edenizaram seu descobrimento ou, no miximo, fizeram-no desencantados4nais propagandisticos no elogiar
do que sonhadores no descreve~anestesiados em face dos amigos mitos e lendas sobre o Paralso Terreal que muitos imaginaram
ao sui do Equador. Para os lusitanos dos 1500, entre os quais o
pr6prio Caminha, o Paralso niio ficava no Brasil - e os poucos
que afirmaram o contririo, como Sim3.o de Vasconcelos no seqlo
XVII, ou Rocha Pita no XVIII, parecem te-Jo dito por recurso de
estilo, mal revei3.ndo o porque de urn Brasil paradislaco.
Em seu belo 0 Dlo.bo e a Ten-a de Santa Cruz, laura de
Mello e Souza retomou a edenlzar;iio portuguesa do tr6pico, redescobrindo-aAimitada, parcimoniosa e condiclona!>Edenizat;ao
reslrita a natureza, ao elogio de terras, matas, frutos, rios. Louvor
as potencialidades da nova colOnia que niio dispensav;:~· o queixume irritado contra o desconforto do viver nos tr6picos, onde o
e\ogio aos bons ares e dimas convivia com o horror dos calores e
dos insetos, das pulgas e baratas que enxameavam por toc;fa a
parte. N:io esteve urn jesuita - lembra-nos a autora - a contar
45 gdlos e 450 pulgas entre a ugrandlssima multidii.o" de insetos
que perrurbava a missa, o.s6no, a mesa e tudo o mais? Elogio a
natureza restrito, mitigado e ainda condicional: as maravilhas da
natureyt brasilica s6 adquiriam sentido se exploradas pela efetiva
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coloniza9io da cerra. Pero de Magalh:ies Gandavo, em 1576, e
Ambr6sio Fernandes Brandao, no inicio do secuJo XVII, fornm os
~expoemes da verrenre edenizadora", e r-ambem os mais insis-rentes em condicionar o "parn:Jso brn:sileiro" a vinda de colones,
io trabalho escravo, a. difusao dos.erigenhos e trn:pi_cheslS.
Afastando-se, porem, dessa ~fer.a quase edenica que prevaleceu no retrato da narureza, Laura de Mello e SoUza descobriu o
sentido infernal da coloniza~iio; descobriu-o na ·descri~.\io des
amerindios, das gentes estrnnhas aos olhos do europeu, cujo tipo
fisico, cor, h6biros e cosrumes se associaram a :~nimalidade, a humanidades inferiores, decafdas, diab6licas. Laura nos mostrnu com
brilho 11 recorrenda de ccen~ru .antigas sabre o hornem selvagem,
seu parenresco com as mons'rios medievais e a suril rr-a.nsposi~o
desse imagin<irio para a figu~ do indJ'gena: monstro poe seu afastamenro geogr.ifico, selv.agem por sua nudez, sua vida e seus M~
bitOs, dos quais o ma.is repulsive consistia na antropofagia - que
muitos julg~ram derivar de hediondo gosro peJa came hurriana29..
M~ a rejei~ao dos amerindlos pe!os porrugueses nao ern
nova; acompanhava ou reedl1ava imagens e discu.r.;os veiculados
no cenfui.o hispano-americano dos st!culos XV e XVI. Nas diras
fndias de Castela, nao obstante fosse mais forte a rni.raB;em parodisia.c:a do priri)eiro encontro, tambem os 1ndioS foram deuatados
a medida· que avanr;ava a canquista e que das ilhas caribenhas se
p:assava ao continence e aos grandes imperios do Mexico e do
Peru. No ent:anto, o imaginirio c:.astelhano foi aU muitissimo variado e a repulsa hostil pOde conviver com vtsOes complacentes e
respeirosas, para o que concorreu, em ce'tta medida, o extraordintirio pone 'das civilizacOes asreca e inadca. As oscilacOes se
fazem notac no pr6prio Ditirlo de Colombo: inebriado pela
maravilha do Eden antilhano, elogiaria. os arawaks, ~gente muico
bonita" que de boa 'vonrade acolhfu os marujos recCm-chegados;
mas ja na segunda viagem deplorava· o n{l:mero dos · "ferozes
canibais", propanda ao rei envia-tos como esCravos em troca de
mantimentos e armas30 • No Mexico, o impiedoso Hernan ConE:s,
sempre promo a ressal~r, para gcandeza de seus fejtos, a· feroddade da resist€nda loq~l, admitia Ser aque{a· gente "melh.or que
a da Africa", pois vivia em cidades com ordem e policiamemo,
usava vescidos, c:al~dos, e omava-se com preciosas j6ias de ouro
e prara. Em carta de 1519 a Carlos I, admirava-se de ver o quanlo
tinham e como viviam os Indios, "considerando ser gente barbara
e tiio aparr.ada do conhecimemo de Deus"' 1• Ao celebre conquis~
tador ·mlo faltou a imagem de nobles salvajes, que Sergio Buarque
de.:HoJanda percebeu freqi.ienie na cr6nica castelhana.

Animalesco ou nobre, o J'ndio visro pelos espanh6is ser.ia,
ainda, o infiel e o mouro. Embevecidos pela. saga da Reconquista

..

~

cantada em .prosa e verso numa Espanh11 que recem <;:ondulra sua
vit6ria peninsular, os espanh6is na Am.l'!rica julgavam-se herdeiros
dos cruzados: Cortes chamou· mesquitas aos temples de Tenochtitll'i.n, e Bernal· Diaz del CastillO compararia o tri.unfo castelha.no
sabre os astecas a batalha de Granada, exigindo do rei iguais beneficios corn que se vUam contemplados os ~vateiros de 1492'2.
A principal osdt-a¢.io do imaginolrio espanhol, que seria pr6xima a
do portugues, residiu, porem, na oposl¢.i.o entre 0 animal selva·
gem e o lndio homem; entre a conhecida execca~o de SepUlveda, para quem os amerindios nao passavam de birbaros id6litras,
incapazes de vida civU, ou de ~m Qyledo, que os via animalescOs
e tiisticos, e a radical. defesa de Bartolome de las Casas, que os
considerava t:io humanos a ponte de adrnitir como legttima devo.;3.o a vet1era~o que dedic:avam a seus totens. Em re!a¢.io -11.' espanhola, a primeira grande slngularidade da visao portuguesa acerca
clo indio repousa no fa'to de terem sido os jesuftas os que mais
produziram discursos a esse respeito no Brasil. E a oscilao;:3.o ideo16gica dos inacianos foi tambem mais simples: como observou
Baera Neves, ou bem os 'indios seriam inocf:ntes que pec:av.am par
ign_orincia' da verdade crista, ou bem teriam feiro·. uma op¢-io
· consdente pe\o pecado, rejeitando a Deus em fayor do DemO..
nio33 . Duas possibilidades, duas altemativas a reprodutir o dilema
entre o ceu e o Inferno, que Laura de Mello e Souza considerou
extensive a pt6pri-a ColOniil.
Emboca escassas, nilo faltruam impressOes cornplacenres em
rela¢.o.<;l~.s amerfndio~Femilo Cardim .. viu.na.nudez.em que to-dos.and.ava.m uma prova do· "esr.ado de inorencia, honestidade e
modesWt" que entre si gu:trdavam, aJem de.ach:i·las "pouco ende·
moniadas" ,e paclficos34• NObrega, em raro insrante de paci~nc.ia,
julgou-os aptos a carequese, pots rudo neles·el'a "papel br.mco"
ern que se podia "escrever :\ vontade". E foi ainda comum, entre
os relat6rios jesuiticos enviados a Lisboa e Roma, elogiar.se o
progresso da catequese e a re<:eptividade piedOsa que os lndios
devot:avam aos. padres da Compa.nhia. A apologia da obra: missiOmhia ern, poti:m, exerdcio de perse~f'<ln~ e. re~g;9 p_<?_litico da.s
inacianos; parec[a. obedecer·aos conselbOs de Frandsco-xavter,
qU~res de· vJa.ia·r. a<iJip~o:·
·pa·&es
das Mqh,l~_com.£_§_~;__4eyja escrever aqs, s1,1periores da..E.1.1ropa:
"(.,.)'que seja sobi"e assuntos edillca.nres; e cui dado, niio escrevam
sabre assuntOs que n:io o sejam ( ... ) lembrem-se que muira genre
vai Jer essas cart.as e, assim, devem ser esctitas de forma a que
todos fiquem edificados"3~.
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No dia-a-dia da catequese, na correspondSncia inte~a em
que se abordavam as problemas especificos da missile e sabretude nos cliscursos voltados para os indios, predominaram, sem
dUvida, a detra~iio, a hostiliza~ao.·dos costumes, a m:i vontade
que Laura de Mello e Souza observou nos jesu1tas em face das
gentes do tr6piCO. Vemo-Ja em quase todos OS padres, if!,clusive
entre OS que mais se emperiharam em·defendefQ.S fii0f0seomra a
escravizat;iio. Anchieta considerou-os "de tal fonna b:irbaros ·e
ind6mitos" que pareci~m "aproximar-se mais a natureza das feras
que a des homens". N6brega, em seus Apontamentos de 155f!,
recomendava castigo e sujeit;lio dos aborigenes como Unico remedio para cessar o sofrirnento. da nat;ao nonuwesa no
escre_y_end<?·
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I)"eSifilli" pare
XVI, mesmo porque era o que mais escrevia
sabre o tema. E, pregando no seculo XVII a mission3rios de
panida para o Amazonas, Vieira lhes diria que Deus enviara
Tome, o Ap6stolo, para evangelizar o Brasil, a flm de castig:i-Jo
par sua incredulidade: "(. ..) porque a gente destas terms e a. mais
bruta, a mais ingrata, a mais inconstante, a mais avessa, a mais
trabalhosa de ensinar de quantas h3. no mundo"~'-/
Animaliza~iio e demoniza~iio andaram de brat;os dados nesse
discurso, que, essencialmeme jesuitico, espalhar-se-ia entre outros
religiosos e leigos ate bern avan~do o sCculo XVIII. Nas dificul.dades cia catequese, no tardio· descobrimento do tr6pic_o pelos
cristaos, na origem des indios, em quase tudo se via o DemOnic,
o Inimigo, o "lobo infernal". 0 (mica mito edenizador genuinamente portugues concorria para demonizar os indios38: se fora
verdade que o ap6srolo Tome deixara pegadas nas pedras e nos
caminhos do Brasil (e os jesufras as rastrearam a fana), ru1o restava dUvidas de que a luz divina tocara o tr6pico sem que os indios
deixassem de pecar. Pecaminosa em, ali:is, a· origem do genlio, dizia Nunc Marques Pereira, para quem era indubitavel descenderem os indios de uma da.s fam1lias que haviam migrado de Babel,
"par serem homens soberbos, teimosos e niio quererem conhecer
o poder de Deus"39. Repetiu-se a exaustao que os riativos niio
pronunciavam as letras F, L e R per niio terem fe; lei e rei, o que
as vezes, significava ve-los como pobres inocentes em estado de
anomia, mas para as jesuitas era clara sinal da anarquia diab6lica
em que vlviam. 0 Inimigo,.estava em toda a parte, e aos soldados
de Cristo, escreveu Baeta Neves, cabia "ler essas marcas" e saber
ate que ponte a DemOnic conseguira embaralh:i-la..s-10.

..'

Mas a demonizapio dos indios niio se baseou tanto na aparente falta de govemo' ou na presun~o d~ qualquer pacta coletivo com o DemOnic. Cardim as vira "pouco endemoniados", e
Anchieta s6 lhes atribu1ra a venera~iio dos trovOes, negando que
tivessem ''comunica~o com o Dem6nio"~ 1 . Usavam de feitit;os,
todos admitiam, e ouviam feiticeiros niio par neles acreditarem,
disse Cardim, mas porque eles ajud:avam nas enfennidades 42 _
Aflnal, se niio conheciam a Deus, como poderiam crer no Diabo? '
- era o que pensavam OS jesultas$m mati:ria de fe, portanto,
parece ter predominado a constata¢io de certa anomia, uma
j
ingenua irreligiosidade, mais do que adorat;iio satanica 4 ~ Os j
indidos de que a mao do lnlmigo agia per detras dessa aparente
inocencia recolheram as ponugueses sobrerudo da licenciosidade
em que julgavam viver os indios e, particulannente, da rela~iio
que mantinham com o pr6prio corpo. Repugnava-lhes antes de
rude, a "canibalismo", pn'itica ininteligivel ao europeu (e ·assustadora para os mission:irios), fate que corroborava a visiio do amerindio como ser anirilalesco, selvagem e monstruoso. Mas inquie- ·
tava-os, em grande medida, o que consideravam falta de lei, ausencia de interdit;Oes quanta a exibit;iio do corpo e :ls relat;Oes
sexuais.
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Leigos ou religiosos, todos sem excet;ao ressaltaram a m.idez
dbs Indios, embora ffiuitos a registrassem com naruralidade.
Caminha, ao dizer que nile estimavam "nenhuma coisa cobrir",
julgou-os naturahnente inocentes. Gandavo limitou-se .a consta~
que naCla cobriarn no corpo, e traziam udescoberto quanta
natureza lhes deu"~~. Foram os j~, em sua maioria, que vihm
na nudez indigena ~ prova de escindalo, ocasiiio de torpezas
e de ofensa a Deus. Decifrando a genealogia de tal despudor,
N6Prega localizou-a no pecado de Cam, que escamecera cia nudez de seu pai, Nee, sendo par iss'o exilado e condenado <l servidao~s_ 0 pecado de Cam renderia, ali:is, outros frutos aos jesuitas
no sl:culo seguinte, e alguns nele veriam a origem -legitima da
escravidiio no mundo~ 5 .
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0 horror que manifestavam as jesu1tas face a nudez des indios, especialmente a das partes genitais, parece mesmo amecipar
todo o rigor de uma ·l:poca - tempo de Refonnas -, obsecada
pela ocultat;iio dos corpos: na Europa, ainda no seculo XVI,
comet;ariam ·as interdit;Oes aos que eventualmente exibissem seu
corpo-em banhos p(lblicos, tennas, rios au em qualquer Iugar e
ocasiiio. Inaugurar-se-ia, lembra-nos Jean-Claude Bologne, a modema,4sm do· pudor~>e n"o sl:culo XVIII algumas congregat;Oes
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chegariam ate, par aversao a nw:lez, a proibir.os.religiosos de se
banharem, salvo PIX estritas razOes de ordem JT,led,ica~t
Os habitames nus do Brasil seiscentista ca.UsaqLm p~fundo
desale.pto aos jesultas, a comet;ar par N6brega, que rudo fez para "
vesti-los desde que chegou a Bahia: quis dar a roupa sobre,ssalente dos padres para os indios batizados; pediu roupas ao padre
Simile Rodrigues; considerou a possibUidade de os pr6prios indios· fiarem seus vestidos de algodao; e incluiu essa medida no
plano geral de aldeamento de 1558- Julgava .imperioso cobrir o
corpo dos indio$, alegando variadas razOes: o eScindalo que dariam. nus aos padres vindouros; a ofensa a Deus, sobretudo ao
assistirem a oficios divines com as vergonhas :\ mostrn; a excit;~·
~o que indias nuas causariam nos cristios'd!.Era precise ocullar"
lhes o corpo, uma vez batizados: pela nudez em si, descabida em
gente crista, e pete que essa nudez poderia incitar~
DespUdor na exibit;ao do corpo, acres~ido de Ucenciosidade
e apego a vida promlscua, tudo isso comprovava, aos olhos dos
•primelros c:ronistas, a vassalagem que nossos Indios prestavam ao
DemOnic. Femiio Cardim, que chegara a ver inod!ncia na nudez
do indio, compararia o interior das ocas a um ]abirinto infernal,
onde o fogo, aceso dia e noite, verna e invemo, era a {mica roupa
de que se utilizavam os aborigenes. 0 que mais !he arurdiria, no
entanlO, seria a promiscuidade em que viviarn 100 ou 200 pessoas
n~m s6 Iugar, reunidas "sem repartimenlo algum ou divis3.o~,
cada casal em seu r.:~ncho e ~todos a vista uns dos outrosn, fazendo o que lhes aprazia, enquanto a casa ardia em chamas. Mas
assim era, expOe de itiicio o jesuita, antes de serem convertidos
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pe,os padres49 •
Nudez e promiscuidade .combinavam-se com o mais absolulO desregramento nas rela~Oes sexuais - foi o que viram (ou
deduziram) os observadores dos primeiros tempos. EscreVendo a
Lorenzo dei Medici, VespUcio diria que os indios tlnham tantas
mulheres quantas queriam, o filho se unindo com a mae, "o irmio
com a i.m13., o prima com a prima, e, o encontrndo com a que
encontra"~- Fomica~iio, poligamia e incesto em todos osgraus foi
o que tambem .viu o jesulta JerOnimo Rodrigues, visirando os
carij6s em 1602: ~sujissithos no vtcio da came", diria, os pais se
uniam <ls filhas, os tics as sobrinhas, os avOs as netaS; os1 homens
com virias mulheres e ate mulheres com "dais marldos"' • Gabriel
Soares de Souza chegou a nomear urn dos capitulos de seu
memorial com o titulo "Que trata da luxUria destes birbarosnSl,
esqevendo, de fato, o mais complete resume das torpezas amerindias: luxurlosos ao extrema, nao havia pecado da came que os
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tupinambas rfao cometessem em materia de incesto, poligamia e
outros mais; as velhas, observou, granjeavam os meninos ensinando·lhes o que nilo sabiam53 , e todos s6 conversavam "sujidades"
qtie cometiam "a cada horan. Aos apetites libidinosos, cenamente,
atribuiu o habito que muitos tinham de engrossar o penis: "costumam p6r nele o pete de urn bicho tao pe~onhento que tho faz
logo inchar, com o que se the faz o seu cano tile disforme de
grosse, que os niio podem as mulheres esperar, nem sofrer"s-1. E,
tratando do que pouquissimos ousavam falar, comemou serem
"muito afei~oados ao pecado nefandon, do qual n3.o se envergonhavam, e o que "servia de macho" dele se vangloriava, tomando
essa "bestialidade por proeza", ao passe que alguns efeminados
annavam tendas e se faziam de ~mulheres pUblicas". 0 jesuita
Pero Correia insinuaria, alias, que tambem algumas indias afeit;oavam-se il. sodomia, guerreando como os homens, casando-se
com mulheres, e ficando mesmo injuriadas se as niio tomassem
par machos' 5• Os pecados indigenas pareciam nil.o ter limite, era o
que pensavam nossos cronistas. E, assim, o jesuita AntOnio de
AraUj~ recomendaria aos confessores inquirir aos Indios sabre
cada ato luxurioso em particular, em vez de perguntar-lhes generica:mente sabre o sexto e o nona mandamentos; preocupado
com o fato de a "lingua geral" nao possuir vodbulos que exprimissem nUmeros alem de dez~.
Da mais extremada luxUrla que se cosnunava atribuir aos
indfgenas passava-se, il.s vezes no mesmo texto, a admissiio de
que entre eles havia casamentos ou iinimo de algoma rela~o
conjugal. Predomlnava, no entanto, a ideia de que tais matrimOnies eram falsos ou duvidosos, uma vez que a poligamia, o
derespeito ils regras de parentesco crlstils e a instabilidade das
uniOes invalidavam-nos ou diflcultava aos observadores saber
quais eram, de fato, os casados. Anchieta, nosso primeiro "etn6logo", foi o mais empenhado em decifrar a 16gica matrimonial
indigena, buscando demarcar a "verdadeira regra" das uniOes por
meio de analogias com os preceitos cristii0s57 • Reconheceu assim
que os Indios se casavam in lege naturae, identificou o matrimOnio preferencial entre o tio materna e sobrinha e a interdit;ao
que havia de cas:~mentos com mulheres descendentes "pela linha
dos machos~- descobrindo, com isso, a primazia do matrimOnio
avuncular e o patrilinearismo que regia o parentesco tupinambass.
Confundiu-lhe, porem, como a todos os jesuitas, a variedade de
mulheres que "coabitavam" au tratavam sexualmente com os
· home·ns.- Seriam as temtrlcO mancebas de urn s6 homem,
prisio1_1eiras de guerra ou mulheres em geral? Seria agoar;il o
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nome dado a "barreg.i ou manceba comum a qualquer homem· ou
mulher?" - indagava-se. Atordoaram-no, ainda, a frigil existf:ncia ...
de fidelidade conjugal, a tolerincia quanta ao adultl:rio: como
permitiam muiros maridos que suas mulheres andassem com
homens pelos mates? Ou seriam concubinas e nao esposas?
Fosse pela poligamia, pela insrabilidade das ·uniOes, pelos
incestos ou infidelidades, os jesulras julgavam que, se casamentos
havia, eram falsos. 0 iinico remedio para os indios era cas3.-los,
uni-los na forma e na regra da Igreja - o que pressupunha muita
instru~o moral ao !ado da sistematica demoniza~iio das pclticas
locais. Foram eles incans3.veis em· condenar os gentios ao Inferno
se persistissem no pecado mortal da fomica¢io, e o teatro foi,
sem dU.vida, des meios mais engenhosos de faze-los ver e sentir
quiio apartados viviam de Deus em suas incredulidades e
libidinagens. Demonizat;iio e aculturat;ao pela via do drama
religiose, not3.vel t3.tica da Reforma Cat61ica, principalmente
acionada no Velho Mundo. No tr6pico usaram-na cam freqi.if:ncia,
como no famoso Auto de Siio Louren{:o, escrito pelo mesmo
Anchieta cerca de 1587: as principais diabos apareciam ali na
figura de dais importantes chefes indigenas que haviam Jurado .ao
!ado dos franceses no Rio de Janeiro, Guaixacl e Aimbite, os
quais exaltavam como obra sua a vida desregrada dos amerindios.
Dan~r, pintar-se de Vermelho, beber cauim at€: vomitar, niatar e
comer prisioneiros, fazer falsas confissc3es, viver amancebado,
cometer adultl:rio, as bailes, as cantos e as prazeres, tude enfun
era imputado ao Demo e objeto de vangl6ria para Guaixaffi,
Diabo-Mor. "Quem no mundo como eu ao pr6prio Deus desafia?"
- exclamava, soberbo, o Sara uopical des inacianos59•
Mas a base da acultura~o praticada sabre os indios no
Brasil consistia em faze-los casar, uma vez pacificados, verdadeira
obsessio dos ·padres a julgar pel a correspondf:ncia do seculo XVI.
0 ideal, nesse ponte, era cas3.-los na observincia das regras que o
Condlio de Trento niio tardaria a homologar, e nos v3.rios catecismos vertidos etn "linguas brasilicas" encontramos registrada a
preocupa~iio com impedimemos, proclamas, palavras de· presente, testemunhas, e tude o mais 60• Os inacianos eram, porem,
realistas, e o dia-a-d.ia da catequese fez-lhes ver que a missiio
deveria adaptar-se ao Novo Mundo, recuar taticamente · frente as
peculiaridades do tr6pico. Foi esse o percurso em rela¢io ao
casamento, em que a impressiio de licenciosidade absoluta cedeu
Iugar ao reconhecimento de que as Indios contratam matrimOnio
e,. ainda, de que havia normas a regf:-lo. E da condenat;ao gerat
dos indios ao Inferno, homens como N6brega passaram a. suplicar

que Roma arenuasse o rigor dos impedimentos: que Sua Santidade tivesse ~largueza destes direitos. positivosn, e deixasse os
padres celebnuem casamentos entre parentes por afmidade e
mesmo ·consang(iineos. ate o segundo grau, pais o matrimOniO de
"tio com sobrinha da pare da irma era ci o seu verdadeiro
casamentd'61. Era precise cas3.-los com uma s6 mulher, ainda que
a custa das regras oficiais,
Os jesuftas ceder:am no qiSamento, e cederiam noutros
terrenos. Que niio se negasse 0 ceu ao indio .s6 porque ·!he
faltava a roupa, dizi.a N6breg:a: atmal, par ~tantos mil anos" nile
andara sempre pu52? Nessa· primeiro provincial da Companh..ia ·
autorizaria ainda -confissaes de indios par meio de intl:rpretes e
estimularia a missiio na linguagem dos brasis, a despeito das
criticas do bispo Sardinha, E SJ.mao de Vasconcelos elogiaria o
padre Navarro par pregar ao estilo da terra, ubatendo ope, espalmando as maos e fazendo as mesmas pausas, quebras e espantos
costumados entre seus pregadores"63: imita~o das "gatimonhas
dos pajl:sn, observou Gilbeno Freyre, prova da flexibllidade da
carequk:se, e tambl:m do 3.nimo jesultico, disposto a tudo para
levar a Refonna Cal6lica aos confms do ultramar.
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Viclos do tr6pico, pecados do mundo
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A rna vontade com que os jesultas vitam os indios, a demo-
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niza~o de seus costumes, a violf:ncia ~ catequese, tude isso

penence a hist6ria do modemo colonialismo, a sujeit;io d~ povos encontrados no all:m-mar, a escravidilo e a explorafilo do
Novo Mundo pelos ~uropeus. Integra, par outre !ado, como ind.icamos de inicio, o processo mais ample da Reforma Cat61ica. 0
olhar que deformou o amerindio foi o do colonialismo eurocf:ntrico, mas seria ainda o olhar tridentino da Contra-Reforma, o
mesmo que simultaneamente deplorava as condi~Oes em que
viviam os fieis da velha cristandade, afastados de Deus, pr6ximos
do Inferno.
As diferen~s que separavam o Velho e o Novo MUndo no
limiar da Epoca Medema eram em tude extraordin<'irias: em
tennos de religiilo, costumes, vida material, gentes, dimensOes
geogclficas e, certamente, na posit;ao que os dais passariam a
desempenhar no modemo sistema de trocas impulsionado pela
expan.sao ultramarina. Os contempoci.neos perceberam, nos dais'
!ados do Atl3.ntico, esse notavel elenco de diferen~s. inscrito
num~ dimensao j3. planetaria da Terra. Mas, ao mesmo tempo,
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conceberam as novas populao;Oes :1 luz da tradicional anrropologia crista, que des de flns da Idade Media. rompera as paredes
dos mosrelros e das universidades e aspirava a tomar-se modele
de Ctica para a crisrandade em geral. Anuopologia tao ~ntiga
quanta o cristianismo dos ap6srolos au da patristica, que pres. supunha o desprezo pelo mundo terrene e pela pr6pria criatura
/ humana, decaida desde o erro de Adiio. A difusilo da Devotio
Moderna, modele ascCtico de vida que buscava aproximar o homem de Deus, resgatando-o das trevas em que vivia, nii.o estaria
afastada do chamado Renascimento. Trarar-se-ia, no fundo escreve· D:elumeau -, do mesmo humanismo que, par mliltiplos
caminhos e vertemes, buscava redimir uma humanid.ade injusra,
obscurecida. e decadenre. 0 apego ;l cultura clissica, o sonho de
resgarar uma !dade do Ouro perdida, a pr6pria valoriza~o do
saber experimental, tao· caracteristicos do -Quattrocento, partiriam
da mesma visil.o pessimista do. mundo, que seria aind.a a dos
reformadores do seculo XVI 64 • Humanismo comradit6rio, simultaneamente criador e pessimista, aberto aos tnais variados campos
do Sfber, porem melanc61ico e par isso ligado a difusii.o da mais
rigorosa ascCtica j;'i invenrada no dcidente; capaz de produzi.r
homens tao diferentes comO Leonardo d.a Viilci e Lutero, Erasmo
e Calvina, Giordano Bruno e Imkio de Loyola.
0 lmpacro dos descobrimenros nesse movimento intelectual
do Ocideme nao €: f:icil de avaliar. Roberto Romano considerou-o
decisive nos rumos que tomou o humanismo europeu no s€:culo
XVI: mais individualista, possessive e universalisra, menos aberto
as diversidades do que parecia ser no sCculo ameriot' 5• Humanismo mais claramente pessimista, diriamos, eslreiciffiente vincuJado a inquieta9io das Reformas, e que, alCm de empenhar-se na
depurat;iio da culrura e religiosidade populares nos paises europeus, voltou-se c_ontra as pr6prias manifestao;Oes da culrura erudita que cransbordavam as limites de uma ordem crista renovada.
As descobenas podem ter provocado, como sugere Romano, urn
acirramento da melancolia entre as "diretores de conscif:ncia" do
Ocidente, desencantados com a mundo conhecido e aterrados
ante a constatat;ao de que vasta po~ao do globe possuia humanidades que jamais hayiam conhecido a verdade crista. A simulraneidade dos processes. foi de qualquer modo native!: o Novo
Mundo a estimular o desencanto na velha cristandade e sofrendo,
em escala ampliada, o impacto dessa mesma Ctica detratora do
homem - colorida no tr6pico par urn racismo de diferemes ffiatizes. Curiosamente, a detrat;ao da humanidade parecia ecoar nos
dais Iadas do Atliintico.
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Bae[a Neves observou com brilho o fate de a Descobena
rlao ter significado "o achamento de uma alteridade total", mas.
antes, "urn reencomro com regiOes de si que se teriam afastado
rLSica e espirirualmente (. ..), urn conhecimento das partes ate
entiio dobradas, ocultas de urn mesmo mapa" 66. 0 Novo Mundo
acabaria, asSim, hostilizado pelo que apresentava de diferente e
pelo que mostrava de igual: duplamente animalesco e monStiuoso, a exibir humanidades selvagens e a comprovar quiio decaida podia ser a humanidade igncirante de Deus. Parece ter side
ess3. a ConeXao predominante enrre as Descobrimentos e·o· burna-·
nismo pessimista e triunfame· do s€:culo XVI, mas nao foi a linica
possibilidade de leltura aqs olhos dos contemporfuteos. Frei Vicente do Salvador, que ·bern conhecia o tr6pico, julgou que per~
dendo o DemOnic o controle sabre os homens com o advento do
cristianismo, migrara para as Am€:ricas e ali construira o seu
reino67 . Nessa ·primeiro historiador idealizava, pais, a cristandade
europeia e dernonizava o mundo descobeno - como fariam,.
alias, outros cronistas de Ponu8al e de Espanha na mesma epoci.
Houve, porem, os que no hemisf€:rio Norte fizeram o opostoi
inspirados no mundo novo e desalentados com o tempo em que
viviam, projeraram' sociedades genuinamente crisr:is (era o que
dizJarn), justas e tolerantes. A Cfdade do Sol, de Tomaso Campariella, quase urn paraJso terreal, siruava-se perto de Sri Lanka,
ao sui do Equador, e a ilha do legendario Utopus, do ingles
Thomas Morns, exemplo de eqUidade, temperano;a e toleclncia
cristis, ficava nos confms da Am€:rica: de suas maravilhas falara
urn cerro Rafael Hitlodeu, ponugues de origem grega que vivera·
anos na ilha da utopia ap6s navegar com America Vesp(icio 68 .
Houve, pais, outras mediat;Oes, outras conex5es entre Velho e
Novo Mundo ap6s o impacto dos descobrirnentos sabre o imaginario do Ocidente. Mas nenhuma delas p6de sobrepujar o cradicional desprezo do mundo que, irradiando-se atraves das Reformas; imprimiria sua marca aos Tempos Modemos.
A demonizac3-o triunfaria em toda a parte, a agressividade se
abateria sabre todas as gentes, fossem do al€:m-mar, fossem da
velha cristandade. Lutero, prefaciando seu Prlmeiro catecismo,
animalizaria as alerlliie.S: ~todos se denominam cristiios, sao batizados e recebem o Santo Sacramento, e nao sabem nem o PaiNosso, nem a Fe, nem as Dez Mandamentos (. ..). Vivem como
urn rebanho inconscieme, como sufnos desprovidos de razaoll69.
Seguindo-lhe o exemplo, alguns pregadores e moralistas do sCculo XVII, cat6licos au protestantes chegariam meSmo a ~indianizar"
a culrura popular europeia irredutlvel a nova pastoral: as jesuitas
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de Huelva, a oeste de Sevilha, consider.¢am seus p.abitames
"rnais parecidos aos indios do que aos espanh6is", e Sir Benjamin
Rudyerd, discursando na c:amara dos Comuns em 1628, diria que
havia partes na Inglaterra e no Pals de Gales Onde o cristianismo
era escasso, onde Deus era s6 ligeiralnente ~melhor conhecido do
que enue as lndios" 70• Pensavam,- pais, como o celebre AntOnio
Vieira que, pregando na ai.tedral de Lisboa, sentenciou: "Dizeis
que sois Cristias? Assim e, [mas] somas cri.stios de; meias, temos
parte da Fe e falrnmos outra ( ...), cat6licos do credo e hereges dos
mandamentos ( ...). E.ste e o mundo em que vivemos. Antes e

I.

depois de Noe, sempre foi o Di!Uvio"

71
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0 mundo tomar-se-ia, como jamais o fora, urn grande vale
de lftgrimas. E, na mocle.stia de urn relata de viagem escrito no
Brasil, o jesulta AntOnio Rodrigues resumiria a etica dos novas
tempos: ~ainda que ate agora com muitos perigos andei nave~
gando por este mar do sui, onde M tantas tormentas que poucos
navios escapam, conrudo ·confesso, carissimos icmiios, at6 agora
ter navegado par cuero mar mais perigoso, que eo deste mundo e

Ii

suas vaidades, onde tantos se perdem:•n
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Fosse pela intoleclncia moral que ostentavam par principia,
fosse pelo que observaram no inicio da coloniza~o~ as jesultas
cedo perceberam que a mal nao campeava s6 entre o. gentio. 0
~excesso de liberdades", a ~ralta de lei" moral com que o amerindio ofendia a Deus, vlram-nas mmbem na conduta dos- portugueses recC:m-chegados do Reina.
. ·- Principal porta-voz da lamUria inaciana no sl:culo XVI,
N6brega nao, pouparia .criticas aos priri1eiros colo nos que;--t:1e-;
(logo desembarcavam,. tratavam de amancebar-se com as indi.as da \
'terra, e niio contentes com esse ja monstruoso pecado, muito~_se---'
liniam ·a·varias-.mulheres--de· uma· ·s6-vez; ·prontos·:rccrpTai' 0 estilo
das caciques e dos principals do gentio. Quase todos, dizia, tinham suas escravas "por mancebas" e outras livres que pediam
aos indios por mulheres, quando nao as arrebatavam diretamente.
Cultivar o pecado e. dar escinda\os, comprometendo cam. isso a
base moral de toda a obra ntissionaria, eis o que pareci:!l ser a
principal objetivo desses colonos ao migrarem para a Brasil -~
repetiria N6brega em varias de suas cartas. E, se ousavam adLmoesta-los, instando para. que se ~assem com uma s6 india, as
padres. eram logo ameap~dos, · ofendidos e atl: perseguidas relataVa Leonardo ·Nunes, que pretender:i desfaze~ ~o grande
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estrago feito pelo demOnic>" na capitania de sao Vicente, apartando amancebados do Iugar.
_Escrevendo em junho de 1553, l';J6brega veria !19 c~~~~--]oao Ramalho a exemplo perfeito do que faziaffi Os portugueses \
no BrasU: sua vida· corria a moda ·das Indios, rodeado de mulheres /
que \he davam copioso-niimero de ftlhos, as quais, mal atingiain !
a puberdade, seguiam o exemplo do pai, unindo-s.e_a_yfuj_;g;__m_~
!heres sem cuidarem se eranl innis au parentas. Assiin, in<;iignava- 1
se N6brega,• perpetuava-se a \inhagem
de ]o:io J
- -Ramalh9, vertladeira petra scandali pal-a as inacianos, "principal
estorvo~ que tinham pela frente sen~o homem "muito conhecido
a aparemado com os indios~ de sao Vicente. Homem dificil,
prosseguia, pais se recusava a qualquer emenda.e__yivia excomungado par nao querer confessar-se aos padres. Mas joio Ramalho
era somente a maior exemplo da qualidade dos colonos e de
como se operava o povoamento da ColOnia: "(. ..) a esta terra,
diria desalentado, n3.o viera·m senao desterrados da mais vil e
perversa gente do Reino"n - imagem que marcaria profundamente nossos historiadores da co\oniza~o.
Os queixumes do provincial dirigir-se-iam, ainda, conua as
cl€:rigos seculares que chegavam ao Brasil ap6s a instalat;ao do
Bispado da Bahia 0551), acusados de iguais pecados e de conivencia com as amancebamentos dos leigos: "al€:m de seu mau
exemplo e cosrumes", diziam ~ser lkiro estar em pecado com as
negras, sendo elas suas escravas~, e absolviam quantos as procuravam em connssao, fazendo-lhes mui largo o esti-eito caminho
do ceu. "A evitar pecados, [esse clero) nao veio, nem se evitariio
nunca (. ..). Outras coisas veio fazer que V.R. e eu deveriamos
chorar" - escrevia ao Padre Simio Rodrigues em 155Y4• Passados seis anos, N6brega riao mudaria de opini3.o, em carta a
Tome de Souza, denunciando padres que insistiam em manter-se
eles pr6prios amancebados com suas escravas, "que para esse
efeito escolhiam as melhores e de mais pret;o~. Esrenderia, assim,
ao dero colonial o julgamento que ftzera dos desterrados que cl
se lant;avam: ~esc6ria" de padres que destrula quanta se edificava
no Brasil; melhor: que nao viessem, que nao se embarcasse sacerdote "sem ser sua vida muito aprovada"- repetiria, incans2.ve\, o
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0 juizo de N6brega ecoaria nos s€:culos seguintes, e nao
poucos bispos e prelados repe[iriam id€:nticas criticas aos sacerdotes secu\ares da ColOnia ate a flffi do seculo XVIII. E boa parte·
de nossos historiadores assumiria, aWis, a critica moralista dos inadana!- com exce~O de Gilberta Freyre, advers:irio mordaz dos
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jesulstas, que mal disfa~ou sua benevol~ncia com o que denominou "abrasileiramenton do clero coloniaF6 . Mas a soltura de
nossos padres nile destoava, ao _menos no sl:culo XVI, do coqjunto de p:irocos da Igreja Cai6lica, confonne j3 · salientamos. 0
despreparo dos curas levara Roma a incentivar missOes na Europa
ao Iongo des s€:culos XVI e XVII, e muito ames do Concilio, em
1522, o Papado outorgaria privil€:gios na esfera paroquial il.s
ordens religiosas aruantes no ultramar visando suprir a falta e a
desqualifica~o dos quadros seculares77 . No Brasil, porl:m, a forma~ilo de u_m "clero profissional" parece Ler malogrado desde o
inkio, o que, soma do a fragilidade da estrutura eclesiistica ·colo·
nial, muito comprometeu a eficlcia das resolw;Oes tridentinas.
A combater essas e outras dificuldades sempre estiveram os
jesu:itas, "donze!Oes intransigentes~ nas palavras de Gilberta Freyre, o que muitas _vezes levou a Companhia a chocar-se com a
pol:itica colonizadora da Monarquia e com poderosos interesses
escravistas j:l esbo~dos no s€:culo XVI. E conhecid;1 a oposit;ao
que f1Zeram a escravidao do amerindio batizado, e tao grave
quamo essa foi a comestat;ao que, atrav€:5 da intolerincia moJ?l,
ftzeram a pol:itica oficial de povoamento da colOnia. Povoar a
qualquer pre~o, ainda que par intermedio de pecados, essa foi
sabidamente ·a diretriz da polltica colonizadora, e Gilberta Freyre
foi dos que mais insistiram nesse ponto, relacionando a escassez
da populat;ao porruguesa, sua limitada capacidade migrat6ria,
com a -frouxid:iio da ·artodoxia moral na colonizac;iio .do Brasil78 •
N:iio faltaram de fato vozes oficiais a lncentivarem veladamente as
"solturas" que tarito incomodavam as jesu:itas: Pero Borges, ouvidor na Bahia, lembraria ao monarca, em 1550, quilo ·necessaria
era "n3.o se guardarem em algumas coisas" as leis do Reina no
Brasil; Duarte da Costa diria em 1555 que, sendo o Brasil "terra
tao nova( ...) e tio minguada", nao se poderia povoar sem muitos
perdOes; Mem de sa, cinco anos depois,, tornaria a dizer que, se o
rei nii.o fosse "f:lci! em perdoar", nao t~ria "gente no Brasil"; e
nosso primeiro Bispo, tao rigoroso em v3.rias matl:rias, afmnaria
que muitas coisas se haveriam de "dissimular", mormeme em terra
tao nova 79• Muitos foram os que lembraram ao rei o imperioso
objetiv.o colonizador, 'buscando provavelmente ·neutralizar o furor
rigorista dos inacianos.
E no afii. de povoar a ColOnia, Portugal utilizou-se sistematicamente do degredo, importante mecanisme colonizador e, ainda,
depurador da pr6pria Metr6pole. Dentre as v:lrios crimes que o
direilo r€:gio penalizava com a degredo para o Brasil, as transgress6es marais nao foram as menos notaveis: condenados a viver
30
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algum tempo au perperuameme no Brasil eram as freiraticos-que
invadiam mosteiros para arrebatar as esposas de Cristo; as que
desonestassem virgens au vi(ivas honestas; as que fomicassem
com tias, primas e outras parentas; os que violentassem 6rf:is all
menores sob tutela; os que, vivendo da hospedagem alheia,
donnissem com parentas, criadas au escravas brancas do anfitriiio;
os que dormissem com mulheres casadas, e as pr6prias adUlteras,
em certas circuns'tincias; as amantes de d€:rigos; os alcoviteiros de
freiras, virgens, viUvas e parentas dentro do quarto grau; as maridos que matassem esposas adi'ilteras, caso nao provassem o
casamento com as mulheres assassinadas ... 80 A1€:m d<isses, a Jegislat;:iio previa o degredo para feiticeiros, homicidas e outros que a
pcitica judiciaria acrescentaria com o passar do tempo: hereges,
b:igamos, sodomistas, judaizantes... Para desespero dos jesuitas,
nao poucas daquelas penalidades foram de fato aplicadas - como veremos oporrunamente. A politica de povoamento da Coroa
ponuguesa parece, assim, confirmar a funt;ao e a imagem que
laura de Mello e Souza atrlbui a Col6nia: "Iugar de purgat;a,o",
"plri"gat6rio da Metr6pole" desde o s€:culo XVIBL.
· Na medida do passive!, os jesuitas tentaram diminuir a vinda
dos indesejaveis do ·Reina para a ColOnia: que viesse ~melhor
geme", que "mandassem homens de bern", especialmente pessoas
casadas_ no Iugar dos udegredados que cl fazem muito mal~ 82 ,
reiterava N6brega desde 1549. Mas, col8nia de explorat;ao, o
Brasil n:1o facilitaria, pelo menos no come~o. a vinda de fam:ilias
do Reina, estimulando antes as aventureiros desejosos de enriquCcimento rn:Pido, alem dos degredados que vinharri a rorp.,
homens errantes em sua malaria, temerosos de viver em terra
· estranha, ·3.nsiosos par voltarem a Portugal. Cientes do que ant-.
mava a Coroa a colonizar o Brasil - a exua~o de riquezas e a
ocupa~o litor:lnea a todo custo -, as jesui'tas trataram de ao
merios atenuar as conseqti~ncias marais da irnigrat;ao predominame. Alegando que cis homens se recusavam a casar com suas
escravas Concubinas par n:1o quererem liberta~las, solicitaram a D.
jo:lo III provis:lo declarando que tais matrimOnios niio forrariam
as e.Sposas indias. Constatando que muitos amancebados eram j~
casados no Reina, obrigavam-nos a voltar para as esposas ou a
busdi-las em Portugal, usando todos os meios de que dispunham:
ameat;as de danat;ao etema, excomunhOes e, sobrerudo, recUsa
de absolvir;Jo nas conflssOes - o que as vezes conduzia a desejada e·menda. No entamo, o que mais suplicaram os inacianos as
autoridades metropolitailas foi o envio de mulheres brancas, base
para_ a construca,o·de uma ordem familiar portuguesa na ColOnia e
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~£-;!~ garantia de que as indias ficariam a salvo dqs pecados. :E ji cl3.s·
~·~;.~,:sica a obsessao de N6brega a esse respeito, clamando infuneras
-: ......: · vezes pela vinda de 6rf3.s, moc;:as que dificilmente se casariam em
Portugal, meretrizes, mulheres erradas, todas enfim, desde que
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brancas e casadouras63. E, com efeito, N6brega foi urn grande
casamenteiro no seculo XVI: andou "escogitando maridos e alcovimndo namoros", tile logo vis\umbrava a possibi!idade de malrim6niosfA.
Empenhados em difundir casamentos e concorrer para o
povoamento da terra sem prejuizo de Deus, os jesuita.s acabaram
cedendo no· rigor das regras oficiais. Como nos matrim6nios indigenas - onde pediram dispensa para casar tics maternos e
sobrinhas, conuariando o impedimenta coru;angiiineo de segundo
grau - , solicitaram o afrouxamemo 'das nonnas que impediam
portugueses qe casarem com indias, b;pedalmeme a que proibia
as homens de esposarem mulheres se tivessem donnido com
irmis au parentas da cOnjuge, pritica habitual nas rela~Oes
sexuais dos primeiros colones. Em agosto de 1553, na mesnla
ca'rta em que solici[ava esse relaxamemo da disciplina matrimonial, N6brega pedia ao padre Luiz Gont;alves da C3.mara que
confirmasse a mon:e da primeira esposa de JOOo Ramalho e que
obtivesse licent;a para casii-lo com certa india, mae de seu fllhos,
"n3.o obstante houvesse 'conhecido' outra sua inni e quaisquer
paremes dela ~. Dais meses de pais de considedi~lo petra scanda/i
de Siio Viceme, percebera o quanta podia us9.-lo na ~conversiio
destes gentios". Domesticar o pecado de mil faces e convert~-lo
em instrumento da F€:, assim pretendiam as jesuitas · levar a
Reforma Cat61it:a ao ultra.mar.

1
.i

A intimidal'li<> da Colonia
Organizar as massas com base na farn.Hia crista, faz€:-las crer
na verdade diviria segundo as regras da lgreja, o ample programa
da modema Reforma Cat61ica carecia de outros meios alem des
arranjos institucionais e da disciplina eclesl:istica homologados em
Trento. A vlabUizat;ao da nova pastoral -:- au a Iriodema _difusao
do amigo cristianismo - pressupunha sistematica intlmida~o dos
fi€:is, permanente ameat;a com os horrores que Deus reservava
aoS que ousassem desviar-se de si. A irradia~ao d~a "pastoral do
medo~, conforme a chamou Delumeau, nao esteve :lusente do
Brasil - ColOnia foimada de variadas culturas, gentes e religiOes,
somente ocupada para fomecer riquezas a Metr6pole, e que par
isso imporia muitos entraves ao catolicismo.
32
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Jesuitas a frente, 0 discurso aterrorizante da cruzada trideptina disp6s-se a combater todo e qualquer obstaculo, e· a intirni-da~iio dos indios no s€:culo XVI articular-se-ia logo cOm a dos
colones, uns e outros, cada qual a ·seu modo, mergulhados no
pecado e governados pelo Dem6nio. Jii vimos, no Auto de Sdo
Louren~o. o destino que Deus trat;ara para os indios que, incr€:dulos par origem, ainda auxiliaram o herege frances: Guaixar.l e
AimbirC, demonizados depois de monos, consumiriam seus dias
na condena~o etema do Inferno, ap6s se vangloriarem dos "pecados indigenas" ousando obstar a divina · obra dos padres. 0
sentido da mensagem era clara e generalizante: os que mantivessem "costumes de gentio~ teriam destino semelhante ao de
Guaixari, ingl6rio rival de Deus. E mmb€:m nesse drama pedag6gico combinaram-se os dais tipos de amea~s que a pastoral do
m.::do apreciava vincular: o perigo da dana~ii.o eterna e o castigo
divino na Terra. Os indios-diabos de Aochieta haviam de fato
morrido no combate a cruz, e morreriam etemamente por desafiarem a Lei de Deus.
Aos colones dos primeiros tempos aplicar-se-ia a mesma
prega~o, adaptada naturalmente ao vemiz da cristandade que
trazi3m de Pon:ugal. Excomunh6es e ameat;as, eis o que as jesuftas mais despejaram nos Colones ·pon:ugueses do primeiro s€:culo,
visando especialmente suas. ambi~Oes escravistas, que tanto afetavam a catequese, e seus desejos libidinosos, que comprometiam
toda a obra missioniiria no all:m-mar. A obsessiio moralista da
prega~o inaci3:na no s€:culo XVI, sugerida fartamente na correspond~ncia des padres, seria ainda ampliada nos seculos seguinres, espelhando a temiitica privilegiada'-pelo sermoniirio e<lt6lico
des Tempos Modem0585.
Estigmatizat;ao dos desejos e das transgressaes se·xuais, insistencia no castigo infernal ou terrene, nada disso faltou em nossos
sermOes des sl:culos XVII e XVIII. Rscrevendo em 1699, o padre
Manuel Bernardes relataria em seu Annas da caStidade o destine
de dais amancebados, urn homem e sua comadre, habitantes do
Brasil no sl:culo XVI: depois de mortos, dizia, vinham todas as
noites a .cava\o, como dais vultos ou estaruas de fogo, ~e logo
partiam urn contra o outre", saidos do Inferno a penar e amedrontar a populayio, que, segundo o pregador, apelaria a Jose de
Aochieta para esconjurar a terrivel visiio. "Bern- clara mente- se
mostrou neste case proporcionada a pena com a culpa - concluiria - , pais a Escritura compara a luxliria-ao fogo. "96
Mais convincente e aterrador que Bemardes parece rer sidO
Nuno Marques Pereira, o ~Peregrina da Am€:rica~, que andou
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percorrendo o Brasil a inkios do s€:culo XVIII. Pregando contra o
adu\t€:rio, atribuiria mortes terriveis a famosos pecadores de quem
ouvira falar. Urn deles, morador em Ilheus, morreria _degolado 41-0
subir numa arvore e prender, par obra divina, o pescor;o entre os
galhos mais altos: "e para que morresse solenemente com algoz e
testemunha de vista em tao atroz suplicio, chamou pelo irmilo, o
qual brevemente !he acudiu, e vendo-o naquele honivel estado,
sem saber determinar~se, se resolveu a subir pe\a 3.rvore cortada,
levando urn machado na milo: e quanta mais subia, mais o aper~
tava, oprimindo com o peso do pau, ate que chegando junto do
padecente, se determinou a cortar urn des galhos que o prendiam: e foi tal o golpe que, errando o pau, lhe acertou no pescor;o e ali o acabou de matar, e assim veio a morrer miseravelmeme
este soberbo adUltero, sendo ele mesmo o motor e executor do
seu castigo par haver ofendido a Deus e a seu pr6ximo". Assim
tenninavam sempre OS pecadores _do Peregrina: atirando-se de
altas janeJas, \an~dos em abismos, soterrados· par explosOes, ao
que se~crescentava a purgacao etema de suas almas pe.cadoras"7.
Para livrar os fi€:is de tao tenivel destino nossos pregadores
acenavam com a conflSSiio, Unico meio de reconcilia~los com
Deus, desde que confessassem perfeita e verdadeirameote todos
os pecados, sem exce~o. E que o fizessem contritamente, isto e,
"com dar, pesar, detestar;io dos pecados e prop6sito fllll'Le de
nunca mais pecar", par amor a Deus. ConflSSOes omissas ou
somente feitas par medo das Trevas nao teriam, assim, o mesmo
valor - repetiam a farta as c6digos, sumas e manuais cat6lic6sBs.
Ja dizia ·Vieira no seu indefect1vel estilo amea~dor: ''( ...) 0
pecado tern muitas portas para entrar, e uma s6 para sair que e a
Confissao. Pecar e abrir as portas ao Dein6nio [mas} pecar e
emuc!ecer e abrir~lhe as portas para que entre e cerrar~lhe a porta
para que niio possa sair (. ..)n; e mudos era o que mais havia no
confessionario, prossegula o jesuita: mudos que silenciavam,
negavam, omitiam, dissimulavam, fazendo de suas falas imperfeitas a mais completa homenagem ao Anjo das Trevas89• A exi~
gencia da. contri~O perfeita nilo dispensava, pais, a atemoriza~o
generalizada de todos as penitentes.
Nos seculos XVIf e XVITI o sermonario barroco da Contra\
Reforma desenvolveria ao maximo sua t€:cnica de pregaca;o a base
de imagens senslveis, emocionantes, poderosas o -suficiente para
· subjugar a mente dos ouvintes e cativi-las para as verdades da
Igreja?O. Urn padre frances recomendaria ate o usa de urn ~terceiro
tom~, grave e sotumo, nos sermOes sabre a morte dirigidos a
massa. Vieira, mestre da pregar;iio barroca em lingua porruguesa,
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discordaria do-estilo demasiado "violento e tir.1nico" que entilo se
usava- embora fosse inigualavel na arte de intimidar. "0 estilon,
dizia, ~ha de ser muito f3.cil e muito natural" e as palavras deviaJTL
buscar os contrastes, cadenciadas, claras como aS estrelas: "as
estrelas sao muito dislintas, muito claras e ahissimas. 0 estilo
pode -ser muito clara e muito alto; tao clara que o entendam os
que nilo sabem, e tao alto que tenham muito que emender os que.
sabem" 91 •
Estilos de pregac3o ;\ parte, a pastoral do medo acabaria na /
ColOnia por adotar tres referencias b<isicas em sua pditica inti~
midat6ria: a religiosidade, a exp\orar;io social e as transgress6es
marais - as mesmas, talvez, que simultaneamente norteavam a
pregar;iio no Velho Mundo. Aplicada a realidade do tr6pico perce~
bemos, ja no seculo XVI, a recorrencia desses temas na pregac;:ao
inaciana: no ,campo da re, a preocupa¢.io com a incredulidade
dos indios e sua resistencia em assimilar a catequese; no campo,
social, a intimidar;io dos colonos par sua avidez em escravizar a
popular;io aut6ctone; em materia inoral, a amear;a contra todoS
- aos indios par perseverarem em poligamiM, adult€:rios, incestos e outras ltbidinagens naturaiS, e aos co\onos porque lhes
seguiam o exemplo, amancebando-se com Wrias mulheres em
prejufzo de suas almas e da pr6pria atuar;ao mission3.ria no conjunto. Lentamente, no transcurso dO s€:culo XVII, a· articular;:iio
desses temas iria se fazer mais consistente, e novas conteUdos
sr;:riam agregados il pregar;io: de urn !ado, descobrir~se~ia o negro
africano como alva de culpabili~ao e objeto de explorar;io social e, de outro, a demonizac;:ao inicialmente centrada nos costumes amerindios iria espalhar-se pelo conjunto da sociedade
colonial atingindo, no limite, a pr6pria escravidilo, fundamento da
colonizar;iio portuguesa no Brasil.
Se Gardim julgara pouco endemoniados os indios do seculo
XVI, se vira em seus paj€:5 mais curandeiros do que bruxos, o
Peregrina da Am€:ricn, no inicio do s€:culo XVIII, nao duvidaria
em ver no amerindio exemplos de idolatria, superstir;Oes e feiti~
c;:arias. A suspeir;io do pacta demoniaco na religiosidade indigena
tomar-se~ia mais nitida, superando as hesitar;Oes dos primeiros
tempos92. Mas a religiosidade negra seria doravante 0 principal
campo de demoniiar;lio no campo da fe: Nuno Marques Pereira
veria no esuondo de tabaques, pandeiros, canzis, botijas e cas~
tanhetas, tipico dos calundus, a verdadeira ~confusio do inferno';,
relaci(}nando-a tarnbem com a conivencia dos senhores de escravos. Perceberia, assim, a exemplo dos jesuitas dos s€:culos XVII
e XVIII, o quanta interessados mostravam~se os senhores eni
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deixar seus negros a margem da catequese, os cultos da senzala
funcionando como lenitive das tensOes geradas pela escravidao.
A critica demonizadora a religiosidade das gentes de cor,
dos indios e sobrerudo dos africanos, acabaria par confundir-se
com os ataques 3 religiosidade popular vivida na ColOnia ____: por-

!

ruguesa, no sikulo XVI, e cad.a vez mais sincretica no transcurso
da coloniza~o pela continua agregaca,o e justaposicao de elementos amerindios e africanos 93 .

Contradi~iio

inso!Uvel da Re-

forma Cat6lica ·no Brasil, o processo colonizat6rio fomecia i1.

'

.Igreja a oportunid:lde de expandir-se no ultramar, ao mesmo
tempo em que, operando-se a base da escravidab e da miscigena¢io cultural, inviabilizava a "cristianizat;ao das massas" levada
a efeito na Europa. Nada parecia refrear, no entanto, o impeto de
nossos seguidores de Trento; como na Europa, condenaram as
. .1 espeticulos profqnos, a irreverencia das festas populares, os di·
: vertimentos, a mistura da piedade crista com supersric6es e
1
f crencas, o !_ado alegre do cotidiano, enfun, que marcava a vida
das popula~6es. 94 Afmal, Cristo jamais rica, diria Bossuet no seculo
XVII; "ser risivel, concordaria Vieira, e a primeira propriedade do
racional e a maior impropriedade da razio".!<S
·Mas a condena¢.io da viv€:ncia profana da religi3.o privilegiaria no Brasil as cultos negros, e mais intimidados do que os
escravos seriam par isso as senhores, ,acusados de toleranres e.
Conivemes com a pritica dos calundus. Os jesuitas tomar·se·iam
as mais ferrenhos adversaries dos ml:todos de centrale senhoriais
na ColOnia, multiplicando criticas, nos sl:culos XVII e XVIII,
superexploracio ·dos escravos, a crueldade das punicOes, :ls mas
condicOes em que viviam as cativos, a resist.encia que os senh9res
opunham a catequese dos negros. Se com respei_to ao indio con·
testaram a pr6pria escravizacao, limitaram-se no caso dos africa·
nos a censurar os ml:todos utilizados pelos senhores no "govemo
dos escrilvos". Fizeram-no, porl:m, com extrema rigor e, ao estilo
da pastoral, ameacavam-nos com a perdit;io etema ou com a
vingant;a divina na terra. Alicavam, pais, nos senhores leigos, o
p3.nico que tinham da rebeliao - medo que tambl:m os jesultas
nao cons~guiam dissimular,96
Donas de escravos e cruzados da Refonna Cat6lica rio ultra·
mar, os jesuitas idealizaria.rU uma colOnia escravista, porem crisri,
onde as rela~Oes entre senhores e cativos se baseariam em di·
reitos e deveres reciprocos, a reproduzir o rp.odelo monirquico e
patriarcal de familia que se buscava difundir no Velho Mundo.
Articulando o prop6sito missionario ccim a realidade escravista da
colonizaC3-o, demonizariam a religiosidade negra par ser ofensiva
1
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a Deus, mas tambl:m par ag!Ulinar as escravos, solidariz1-los,
empalidecendo o conformismo gen,uinamente cristae que deve·
riam culrivar.
0 modele patriarcal de familia, perfeitamente ajustado a
pastoral dos novas tempos, extrapolaria na ColOnia os limites que
devia guardar: o triunfo do "privatismo", da fort;a dos proprietfu-ios rurais sabre os fffigeis poderes do Estado levaria, nesse
campo, a derrota da miss3.o. Ficaram, pais, OS jesuitas a atonnentar os senhores pela onipot€:ncia arrogante _e pecaminosa, enquanta pregavam aos escravos para que suportassem o seu misecivel estado. Vieira, uma vez mais, assumiria com maximo brilho
esse duplo papel: aos senhores ameat;ava Com o Inferno e a
rebeliao se cominuassem a supliciar as escravos e a impedi-los de
abrat;ar o cristianismo; aos escravos, que sofressem .piamente os
piores castigos e horrores pais, irilitadores do martirio de Cristo,
deles seria o Reina dos ceus.97 Nosso principal jesuita nao diria
outra coisa, pregando aos pobres de Lisboa: que nao lamentassem
par faltar-lhes a comida, pais quamo mais esqu1lidos fossem,
menos devorados seriam na sepultura; j:i os corpos dos ricos,
"estando cheios e camudas", que banquetes nao dariam para os
vermes? "Oh! triste destino" teriam os ricos: "comer para serem
co midas. "98 A 16gica do desprezo pelo mundo, lembra-nos Delumeau, implicava a "recusa de toda sediC3-o e, com mais razao, de
toda revolu~ao~.w
Junto a desaprovac:to da religiosidade sincrl:tica e a cr:i£ica
conservadora da escravid3.o, a acao tridentina na ColOnia alinharia
a pennanente ofensiva contra as transgress5es do sexto m~n
damento - ofensiva generalizada, que desde o seculo XVI visaria
tanto a licensiosidade natural do indio como a dos colones par·
tugueses, e privilegiaria, entre as pecadGs da came, os que ma!s
direramente pareciam comprometer a construc:to de _uma ordem
familiar no Brasil: amancebamentos, concubinatos, incestos, poligamias, adulteries. Ofensiva que nao pouparia leigos ou cll:rigos
desregrados, indios ou converses, homens ou mulheres, aos quais
com grande destaqu!': - os
se somariam, no seculo XVII, africanos. Jorge Bend os veria como os maiores pecadores da CoIOnia, atribuindo-lhes propensao natural aos "v:icios da desonestidade"; nefihuma "naC3-o era mais inclinada e entregue aos
vicios que a das pretos", dizia, sendo "lmpossivel achar-se urn
africano que rtiio ·fosse desonesto", como invi1vel era achar-se urn
africano que rtiio fosse africai'l.o. Os r:tegros excediam na lasc:ivia
aos "brutes mais libidinosos" e, ao contririo dos brancos, n3.o
careciara de mestre que lhes ensinasse a arte dos pecados - pais
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nela eram ji doutores. 100 Benci foi, talvez, o que ma1s iOSISt!U
nessa inclina¢-io dos negros para a fomica~o, mas tanto ele como os jesui:tas de seu tempo vinculariam as libid.inagens africanas
"'
ao desregramento da escravidao.
Vieira, Antoni!, Bencil, todos acusaram os senhores de nao
combaterem a licendosidade dos negros, permitindo-lhes cultivar
os prazeres do 6cio, impedindo-os de aprender os mandamemos
cia Igreja, recusando-se a cas:i-los na forma tridentina e, sobretudo, dando-lhes o melhor exemplo de como viver em pecado.
De que manei~ poderiam os negros viver castameme - indagava-se Bend - se viam senhores "casados com mulheres
dotadas assim de honra como de formosura" deixarem-nas ~por
uma escrava enorme, monstruosa e vil"? 101 Apontando o desregramento dos escravos, os jesultas denunciavam os adulteries dos.
senhores e das si.nhas, condenavam a promiscuidade sexual da
casa-grande e a miscigena¢.1-o que dela resultava e se irradiava
por'toda a ColOnia. Antoni! niio deixaria de ver s9berba e vicio na
casta do~ mu\atos, gente ingovemavel, ~salvo quando pOe alguma
desconfiant;a ou ciUme o amor se muda em 6dio e sai armada de
todo genera de crueldade e rigor." 102
Amerindios lux:ur1osos, colones insaci:iveis, negros lascivos,
mulataS desinquietas, senhores desregrados, sinhls enciumadas, o
pecado estava em todas as gentes e lugares. A todos, sem exce¢.1-o, cabia portanto intimidar, ameac;ar, castigar - foi o que
pensaram os seguidores de Trento nO ultramar portUgues. Atendendo a tantas lamUrias e apelos, j:i no primeiro seculo nossos
bispos enviariam visitadores a rastrear os pecadOs de todos e a
purii-los com o rigor da lei eclesi:istica. Niio tardaria, ainda, para
que o j:i celebre Santo Ofido lisboeta enviasse, tambem ele, o seu
pr6prio visitador, acrescentando a intimida~o jesuitica o pantco
cia fogueira inquisitoriaL
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Neves, L.F.B. Op.dt, p. 44.
Anchleta, Jose de. ln/onnafOes efragmentos ht.sr6rlcos (1584-1586).
Rio de Janeiro, Imprensa Naclonal, 1886, p. 28.
Cardim, F. Op.dr., p. 87.
No entanto, desde Tomis de Aquino a Igreja admitla a realidade dos
fatos mligicos e presumia pactos enU'e os feiticelros e o DemBnio.
Em seu Manual do brqufsldor 0376), Nicolau ·Eml!rlco fomeceria os
indiclos que se deviam buscar do pacta demoniaco, e Wrlos tramdos
demonol6gicos foram escrltos nos seculos XVI e XVII. V. Souza, L.
de M. e AfellifOrla na €pow modema. sao Paulo, Atica, 1987 (Col.
Prlnciplos, 116), p. 21-22; 38 e segs.
Gandavo, Pero de Magalhil.es. Tratado da Terra do BrasiL .pelo
Horizonte/Sil.o Paulo, Itatiala!USP, 1980, p. 52.
Assim o disse Mateus Nogueira, personagem do "Dililogo da
conve~o do gent!o". V. Martins, Wilson. Ht.st6rla da fnteltslincfa
brasflefra. sao Paulo, Cultrix, 1978, vol. 1 (1550-1794), p. 44.
Foi o que disse Bend, jorge. A economfa cristii dos sen bores no governa dos eicravos. Sao Paulo, Grijalbo, 1977.
Bologne, jean-daude. Ht.stofre de Ia pudeur. Paris, Olivier Orban,
1986, p. 18; 34 e segs.
·
N6brega, Manuel da. Carlas do Brasil e mat.sescrltos (1549~1560). Rio
de Janeiro, Imprensa Nadonal, 1886, p. 49-59.
Cardlm, F. Op.dr., p. 152. Lufs Felipe Baeta Neves frlsou bern essa
prlmeira mediacilo sugerlda no discurso jesuitico: da viiito monolitica do gentlo passou-se dlstinpo entre Indios e converses, "as
primeiros sujeitos ao Diabo, e as segundos, a Deus". Op.cir:, p.63.
VespUcio, America. Novo Mundo. Porto Alegre, LPM, 1984, p. 94. ·
Florestan Pemandes relacionou a pollgamla Jndigena com o
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fundamento gerontocr.'itico do sistema cultural tupinamM., que
privileglava os grandes guerreiros, felticeiros ou chefes de extensns
parentelas com a opornmidade de se unirem a virias esposas - o
que, alias, era proibido para as mullieres. V. Orgrlntza¢o·socfal dos
rupinambtls. 2· ed. Sllo Paulo, Difel, 1963, p. 153. Tambem Gilberta
'rreyre atribuiu a pollgamla masculina menos ao desejo sexUal do
que ao "imeresse econ6rn1co de cercar-se o ca~dor, o pescador ou
o guerreiro des valores econ6micos vivos, criadores, que as
mullieies representam". Op.cit., p. 116.
Novas Cartas ..., p. 232 .
Souza, Gabriel Soares de. Tmtado descrltfvo do Brasil em 1587. 4·
ed. sao PaUlo, Companhla Editora Nadonal, 1971, p. 308-309.
Em virtude da falta de parcelras jovens - j~ que o homem s6
poderia se casar quando fLZesse urn prisionelro, all:m de outras
reslri~t"les -, os mancebos tupinamb~s "contentavam-se com as
velhas, apesar de as saberem estl!reis~. Fernandes, F., op.cit., p. 158.
J~ em 1503 Am&ico Vespllcio observara alga semelhante, tambem
animado por urn espirito de reprova¢1.o. ~Pois que as suas mulheres,
sendo libidinosas, fazem inchar os membros dos seus maridos a uma
tal g{Ossura que dis formes· parecem e brutais, e lsso com urn seu
certo anificio e a mordida de animais venenosos; e por causa dessa
coisa muitos deles o perdem e ficam eunucos~. Op.cit., p. 94.
Nouas Cartas ..., p. 97. 0 mesmo dissero Gandavo sabre essas mulheres. Op.cit., p. 57. Florestan Fernandes afirma que a 'sodomia
recebia o _benepl~cito social entre os tupinambas, embora o "papel
passive" exercldo por homens fosse sujelto a insultos (utilizando-se
a palavra "tivira"). Quanta as mulheres que se "casavam~ entre si,
adquirlam "toda especie de parentesco adotivo e de obriga~i:les assu·
midas pelos homens em seus casamemos". Op.cit., p. 160-161.
AraUjo, Padre AntOnio de. Catectsmo na lfngua bras({fca (1618). Rio
de janeiro, PUC, 1952, p. 102-103.
Anchieta, Jose de. Infonna¢1.o dos casamentos dos lndios do Brasil.
RIHGB, Torno 8, 1846, p. 254-261.
"A descendencia real era contada na base dos parentescos cons.·mgillneos, atraves da linha paterna." Fernandes, F., op. cit., p. 170.
"0 casamento preferencial do tio materna com a fllha da innil refletia-se na tenninologia de parentesco", sendo a sobrlnha design ada
pelo tio de "futuro esposa". ld. ibid., p. 203.
Teatro deAnchleta. S:lo Paulo, Loyola, p. 145-158.
V~rios catecismos e 'manuals de conflssilo foram impresses em
lfnguas "brasilicas", tanto par jesuftas como par outros religiosos (ver
bibliogrofia). Dentre os mais detalhados encontra-se o de AntOnio de
AraUjo, j~ citado. A prop6sito d1. perspectiva mundial da ConrraRefonna, Charles Boxer nos infonna sabre Wirias obras de apoio il
miss;J.o publicadas no secu!o XVI em tagalo, chines, japones (romaj(), n~uatle, etc. Op. cit., p. 57-62.
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61. Cartas ,do BrasiL., p. 109-110. (grlfo nosso). A dccis:l.o final do
Concilio de Trento na se¢1.o XXIV, cap. V, foi a de que somente se
dispensasse no segundo grau em casas de grandes prindpes e causa
pUblica. Ver Silva, M.B.N. de, op. cit., p, 131.
62. Canas do Brasil..., p. 1-41-142. Neves,, L.F.B., op.cit., p. 38-39; 75.
63. Vasconcelos, S!mao de. Cr6nfca da Comfmnhfa de jesus. Petr6polis,
Vozes, 19n, p. 221.
64. Delumeau, ]. L£ pecbe..., p. 30-41: 138 e segs. V. rb. Holanda, S.B.
de, op.cit., p. 181-182, e Souza, L. de M. e, 0 Dfabo ..., p. 44.
65. R. Romano afuma que o humanlsmo se oriemou conforme dais
eixos: "d6ssico (e gasto) do conhecimento hist6rlco que quer trazer
o passadci ao presente e al!mentar o Ultimo com o prime!ro, e o
outro, de acordo com o conhecimento do espa~o que se abre com a
exploracilo do mundo~ (detennlnaitte e preponderante). E prossegue: ~Nao e por acaso que o prime!ro humanlsmo - o que se
al!menta unicamente do patrim5nio dissico - e mais aberto e mals
liberal~, e nele ~encomramos ensa!os de sincretismo entre mundo
cl3ssico e crisrianlsmo.~ J~ o segundo memento, "se deu Iugar ao
exato sentido do relativismo de urn Montaigne (...), par outro lado,
levou as grossas fileiras do humanismo a estabelecerem uma
uniddade agresslva, voraz, esmagadora~. V. "Conquista, geografia e
humanlsmo~ In op.cit., p. 97-100.
66. Neves, L.F.B. Op.clt., p. 32.
67. Salvador, Frei Vicente do. Hfsl6ria do Brasil (1500-1627). Sao Paulo,
Melhoramentos, 1975, p. 57.
68. Campanella, Tommaso. A ctdade do soL Llsboa, Gu!maries Editores,
1980, p. 13. 0 nome original d.a ilha era Taprobana. Morus, Thomas.
A utopia. 6- eel. Usboa, Gu!Irulries Editores, 1085, p. 27-28.
69. Apud Souza, L. de M. e. Op.dt.;p. 90.
70. Apud Burke, Peter. Popular cullure fn early modem Europe. London,
Temple Smith, 1978, p. 208. ·
71. Vieir:l, Ant8nio. SermOes. L!sboa, Typografia de Miguel Deslandes,
1679-1689, val. 1, p. 224-245.
72. Leite, S. AntOnio ROdrigues, soldado, v!ajanrc e jesufta portugues na
America do Sui. ABN, 49, 1927, p. 63 (grlfo nosso).
73. Nouas Canas ..., p. 46; 60.
74. CartasdoBrasfl..., p. 84: Novas Canas ... , p. 35.
75. Canas do Brasil..., p. n: 193·194.
76. Freyre, G. Op.dt., p. 195: Nosso clero, "se nil.o primou nunca, a nil.o
ser sob a roupeta de jesuita, pelo ascetismo ou pela ortodoxla,
sempre se distlnguiu pelo brosileirismo", ou seja, pela subservi@ncia
aos grandes senhores, pelos amancebamemos e pela flexibllidade ou
negligi!ncia no exercicio do sacerd6cio.
n. Boxer, C. Op.cit., p. 86-87. Tais privill!g!os, que autori.Zavam as
ordens em rela¢1.o ao episcopado, iriam co\idir com o refor~o dos

I!!

,o

.··:.;~

·~·:.:

"

42

<

-~

"--·---~..

--·

,,

' .. 1

r
''

poderes diocesanos estabelecidas em Trento. No secu!o XVI, os
jesultas relutaram em entregar par6quias ao dero secular colonial.
78. Freyre, G. Op.dt., p. 245 e segs.
79. Apud Pinho, Wanderley. Aspectos da H!sl6ria soctal da c/dtlde de
Sa/tJQdor (1549-1650). Salvador, Prefeltura Municipal, 1968, p. 239-
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80. Almeida, C3ndido Mendes de (erg.). C6dlgo filipino ou ordena,Oes e
leis do Reino de Portugal. Rio de Janei!LJ, Tipogrnfia do Instiruto
Philomtitico, 1870, Uvro V, lirulos XV, XVI, XVIII, XXI, XXIV, XXVI,
xXx:, XXXII, XXXVIII.
81. Souza, L. de M. e. Op.cit., p. 82 e segs.
82. Novas Cartas ... , p. 60. Cartas do 'Brasil ... , p. 59.
83. Carlos do Brasil..., p. 54-55; 79; 83-92; 98.
84. Pinho, W. Op.dl., p. 533. V. tb. Costa, Afonso. As 6rfos da Ralnha

85.

86.
87.
88.

89.
90.
91.
92.

93.
94.

(base daformafiio dafamflfa brasfleira). Rio de Janeiro, 1950.
Analisando sermOes franceses do sCculo XVI ao XVIII, Delumeau
constatou a forte recorrCnda de temas como a luxUrla, a beleza
fislca 1 o traje feminine, a castidade, o casamen.to e a viuvez, com os
quais s6 rivalizaram as prega~i:les sabre roubo, dinheiro, avareza e
ambit;ao. V. Lepicbe... , p. 477.
Bemardes, Manuel. Annasda caslfdade. Lisboa, 1699, p. 198.
Pereira, N.M. Op.cit., vol. 1, p. 49,'·288-290.
Constttut,Oes Prlmefras do arceb/Spado da Bah~ (1707). ~o Paulo,
1853, Livre I, XXXIV, parngs. ·1:31-132. Sabre manuals de conflssao
ponugueses: v. Lima, lana Lage da Gnma. Aprisionando o desejo:
conflssilo e sexualidade. In Vainf:l.S, Ronalda (org.). Hlst6rla e
sexualldade no Brasil. Rio de Janeiro, Grnal, 1986.
Vieirn, A. Op.cit., val. 2, p. 373-374.
Deyon, Pierre. Sur cenaines formes de Ia propagande religieuse au
XVIe. s!~cle. Annoles E.S.C., 1, 1981, p. 16-22.
Cidade, H. (org.). Op.cit., vol. 2, p. 248-249.
Pereira, N.M. Op.cit., val. 1, p. 2TI-288. Nas Ult!mas decadas do
seculo XVIII, a imagem do indio iria desdobrar-se em dais sent!dos
opostos: sua desvaloriza~o enquanto homem inferior e rude, lncapaz de abrncar o crist!anlsmo mais par ignor:inda do que ·por
"lnocanc!a~ ou apego ao Diabo, e sua gloriflcao;io pela primeirn
literatura nativista. Ver, sabre o Ultimo ponto, Souza, AntOnio
candida de Mello e. Letras e idelas no Brasil Colonial. In Holanda.
S.B. de (org.). HGCB... , Torno I, val. 2, p. 98-99. DaiS camlnhos,
duas possibilidades exprimlam, na figura do indio, os conflitos de
urn colonialismo em crise.
.
Souza, L. de M. e. Op.cit., p. 155-156.
Delumeau, J. Le pkbe... , p. 85, 144-145, 473-4n, 487-488. 0 "Peregrina da America" reprovava "comedtas, passes, bailes, entretezes,
toques de viola e mtlsicas desonestas". Op.cit., val. 1, p. 100-116.

95. Vlelrn, A. Op.cit., vol. 14, p. 216.
96. Exam!namos o assume em Ideologfa e escrallfdiio: as Ietrados e a
sociedade escravista no Brasil colonial. Petr6polis, Vozes, 1986, p.
149-159'.
97. Ciclade, H. (org.). Op.cit., vol. 2, p. 78-114.
98. Vieirn, A. Op.cit., val. 7, p. 402-403.
99. Delumeau,j. Lepicbe. .. , p. 513.
100. Bend,]. Op.cit., p. 178 e segs.
101. Id. ibid., p. 103.
102. Andreoni, joao Anr6nio. Cul/ura e opuffincla do Braslf. sao Paulo,
Companhia Edi1ora Nacional, 1967, p. 160.
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mia, dizendo "que a niio mandaria lavar enquanto o nao tomasse
a ver". Excepcionais porque, 3 primeira vista, as rela~Oes entre
homossexuais pareciam pautar-se na busca imediata de praz"er, na
rotatividade de parceiros, numa circula~iio de corpos mais acen, ruada do que a vigente nas rela~Oes heterossexuais. Quase identica foi a conclusao de Rafael Carrasco sabre as som€:ticos valencianos: "parecem pessoas unicamente preocupadas com sexo ... "75
Mas nilo seria essa impressii.o, ao menos em parte, urn resultado
dos processes inquisitoriais, montados nilo para desvendar "afetos
nefandos", seniio atos, c6pulas anais e polu~Oes?76
Seja como for, nossos antigos nefandos jamais demonsrraram grnnde soUdariedade defensiva em face da terrivel amea~a
que pairava sabre todos. Fi€:is 3.s rigidas hierarquias da ColOnia,
Ionge estiveram de esbo~ar qualquer "consciCncia grupal". Afetivos ou sec_os, prepotemes au fci.geis, assim se comportavam as
fanchonos, dependendo da posi9<io que ocupavam na sociedade.
Nada os dintinguia do resrante dos homens, cada qual no seu
devi~o Iugar, senhor au escravo, govemador au pajem, branco au
mulato, exceto a pcltica da sodomia, que, repitamo-lo, tomava-os
inimigos capitais da Contra-Reforma no tr6pico.

Mulheres nefandas
Da sodomfa joemfnarnm nossa hist6ria colonial deixoli
poucos registros, praticameme reduzidos a ceno nUmero de confissOes, deniincias e processes da visita~o quinhentista, na qual
29 mulheres se viram implicadas par rela~Oes nefandas. 77 Nenhum
caso de travestismo, ao esrilo da alema Catharina Linck, nenhum
caso de lesbianismo convenrual, a exemplo de Benedetta Carlini,
abadessa de Pescia. Mas, afora o relativo desinteresse da Inquisir;ii..o em devassar na pcltica a sodomia entre mulheres, o exiguo
niimero de "nefandas" logo nos sugere, como na Europa, certa
discrit;ao dos amores femininos em compara~ilo aos dos fan-·
chonos.
De qualquer modo, as avenruras vivenciadas par essas 29
mulheres do s€:culo XVI nos permitem reconstiru!r numerosos
aspectos do cotidiano 'feminino no Brasil Colonial, Em mat€:ria de
homoerotismo, entendido em suas dimensOes colrural e social, o
nefando feminino foi segurameme mais inespecffico do que a
fanchonice dos homens. As rela~Oes entre mulheres adultas mal
se distinguiam do cotidiano peculiar que irrnanava senhoras,
escravas -e mulheres livres na troca de segredos, nos mexericos,
nas alcovitagens e, certameme, na pteparat;ao de mezinhas de
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vari.ada sane. E, par outro !ado, a exemplo do que ocorria entre
meninos e moleques, muitas nefandices femininas nao passavam
de experimentos de mo~oilas rec€:_m-saidas da puberdade, pertencemes aos mais variados segmentos da sociedade colonial.
A maioria das rela~Oes confessadas a Heitor Furtado de
Mendont;a ocorreu com meninas de nove ou dez anos e com
mot;a.S donzelas de 18 a 20. Varias mulheres, j:'i. casadas ou viiivas
na €:poca da visitacfto, confessaram os namoros e toques com
amigas de inf'ancia, como Madalena Pimentel, mulher de 46 anos,
viUva de fazendeiro, que admitiu ter vivido quando mdt;a
~amizade tala e de pouco saber com outras mo9as de sua mesma
kinde", induindo "cantatas camais". Ou como Guimar Pist;ara,
mulher de 38 anos casada com lavrador, que aos 12 ou 13 anos,
deleitava-se com M€:cia, "negra ladina da Guin€:" que servia na
casa. Ainda em 1592, ao confessar suas lubricidades infantis,
Guimar era amiga de M!:cia, que tambem se casara com urn negro
alfaiate, escravo dos jesultas. 78
Havia, portamo, rela~Oes entre mocinhas e tambem entre
raparigas celibatarias, jovens casadouras que par vezes nilo resistiam as meninas de terua idade, agarrando-as na primeira.
ocasiao. Assim foi a juvenrude de Catarina Baroa antes de casar-se
com o alfaiate Diogo Rodrigues, pais, tendo pouco mais de 15
anos, estava sempre a "namorar" meninas de dez ou menos,
segundo o relata de Isabel Marques, com quem Catarina folgara
na inf3.ncia.79 0 mesmo se havia passado com D. Catarina Quaresma, filha de urn rico fazendeiro, depois casada com importante
senhor de engenho da Bahia: ainda solteira, aos 19 anos, mantinha freqtientes rela~Oes sexuais com mocas de sua idade.80
As folgancas de Madalena Pimemel ou Catarina Baroa, ao
tempo em que eram meninas ou mocas, Ionge estavam de implicar uma op¢.io preferencial par indivlduos do mesmo sexo.
Pareciam ser, antes, brincadeiras pueris, ardor de crianca-s ou,
entao, no caso das mocas donzelas, formas de liberar os desejos
sem comprometer a "honea da virgindade". 0 que faziam, na
prtitica, era ja problematizado pelo escritor quinhentista Agnolo
Firenzuela que, nos Raglonarnenti Amorosi, colocou seus "personagens femininos debatendo par que nil.o seria melhor para
uma mulher amar outra mulher", evitando-se assim "as riscos :'1.
sua castidade".81 Especificamente no caso de mulheres brancas ou
de familias importames, a tirania dos pais, de que nos fala Gilberta Freyre, talvez fosse mesmo capaz de afastar meninas e
mocas do convlvio intima de rapazes, senclo a virgindade atributo
essencial para arranjar o -casamento das filhas. Folgando ou se
177
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deleitando umas com as outms na infiincia ou na adolescencia, o
fato e que o grande objetivo das mulheres era realmeme casar:
meninas se inclinando sexualmenre par meio de beijos e toques,
rna~ a namarar sem pejo au a perseguir raparigas para urn
breve deleite, nenhuma dessas atirudes era capaz de turvar as
Jntent;Oes casadouras das mulheres. Uma vez casadas, sabrevinha
a decept;iia, niio raro os maus-tratos e, com certeza, a descoberta
de que os maridos pouco ligavam para seus Intimas desejos. S6
lhes restava, entao, deix<i-los e divorci.ar-se - sempre uma opt;ao
extrema; ou, ainda, amans<i-los com orat;Oes amat6rias, conquistalos par meia de filrras, tral-los com ourros homens e, quem sabe,
retarnar aas nefandos deleites d'outrora. Nada disso faltou,
segurameme, ao cotidiano de nossas antigas mulheres.
Entre as mulheres casadas que preferiram o amor de ourras
mulheres ou, no minima, se abriram para aventuras nesse campo,
encontramos variada c6pia de rela¢es: chamegos com escravas,
romances epis6dicos entre mulheres livres au forras, amancebamentos e ate ~ranchonicesn ao estilo do sapateiro Lessa.ez Caso
singular parece ter sido a da mameluca Maria de Lucena, que,
tendo cerca de 25 anos, vivia na casa de uma parenra casada com
certo fazendeiro pemambucano. Apesar de ainda solteira nessa
epoca, pais se casaria depois na Paraiba, Maria j<i conhecia o
amor de homens, tendo inclusive parido antes de casar-se, segundo conrou uma de suas denunciantes. Mas o que mais llie
agu~va o desejo era o amor de mulheres, especialmeme o das
escravas Margayda e Vit6ria, Jndias a quem volra e meia cortejava
e agarra.va. Ao comcirio da imensa maioria das mulheres,
rarameme vistas em atos nefandos, Maria de Lucena era infamada
par qdonnir camalmente com as negras Cindias) da casah, e mais
de uma vez fora pega em flagrante deleite. Certa ocasiiio, surprendeu-a com a raJ Margayda uma outra india, a escrava MOnica,
que tao logo as viu ~uma sabre a outra fazendo movimentos e
sinais como se fossem homem com mulher~, lancou-lhes uma
cusparada e gritou "que niio faziam aquila par fal£a de homens"113
- afinna¢io incisiva, reveladora de preconceitos ou, quem sabe,
ciUmes par parte da testemunha ocular.
.
Outre caso notavel foi a de Paula de Siqueira, mulher de 38
a nos, esposa do comador da fazenda d'el Rei na Bahia. Paula era
uma mulher especial, sobretudo porque sabia ler, rara virtude
entre as mulheres daquele tempo. No emamo, sua leitura preferida era Diana, romance pastoril do espanhol Jorge de Montemayor, escrito em 1559 e logo incluldo no rol de livros proibidos
pela Inquisi~o. Considerado ulivro desonesto" pelos censores do

•

Santo Oficio, Diana narrava as amores de duas mo~as, sugerindo
uma ''sensibilidade homossexual ao mesmo tempo intensa e
cindida" - posslvel ratio niio apenas da censura inquisitorial
como do vivo interesse de Paula pelo livre. Tanto falava sabre
Diana, recitando-o para as amigas, que acabaria processada por
te-la consigo e,. revelando-se corajosa, Paula desafiaria o visi£ador
dizendo ~que m1o havia ratio de defenderem tallivro", ''que tinha
muito gosto" de Je-lo, e par sua vontade a leria sempre, nao fosse
par sabe-Jo ~quase todo de cor".
Par outre !ado; Paula era como as demais mulheres, muito
dada a sortilCgios, ora~Oes e,ourras quimeras, sempre a busca de
remc§-dios para amansar o marido e faze-Io querer-lhe bern. Andou
!he dizendo as palavras da consagra~ao para amansa-Jo, e ainda
pediu cartas de tocar e ora~Oes que nomeavam "estr!'!las e diabos"
com a mesmo fim de aquietar o esposo. Pediu-as a nossa conhecida "Boca Torta", usando-as v<irias vezes. Letrada, passional,
corajosa, Paula de Siqueira nfio tardaria a verificar, na pritica,
como eram os amores sugeridos em seu livro predileto. Inspirada
par Montemayor, cedeu encan£ada as press6es de uma tal Felipa
de Souza, mulher tambem singular que !he mandava "cartas de requebros e amores~, e vez par outra, dava-lhe beijos e abrat;os
com claras intent;Oes lascivas. Durante dais anos - tres anOs
antes da visita inquisitorial - , Paula e Felipa ficaram restritas a
afagos, beijos e canas, at€: que, num domingo ou dia santo, recebendo a visita da amiga, e sabedora de seus desejos, Paula convidou-a para seu quarto, onde mantiveram varies atos sexuais
confessadamente deleitosos durante o dia inteiro. E foi s6. Nur¥:a
mais esteve com Felipa ou qualquer nefanda da ColOnia, segundo
confessou ao visitador do Santo Oficio.84
Mas a principal romance envolvendo mulheres de que
temos noticia foi, sem dGvida, a comurbada hist6ria de Francisca
Luiz e Isabel AntOnia. Solteira, Isabel chegara a Bahia par volta de
1579, degredada do· Porto e, "ao que diziam", par pecar no
nefando com outras mulheres. "Jnfamada no Porto, seria-o ainda
na Bahia, a julgar por sua alcunha de "a do veludo", alusiva ao
falo aveludado que usava em suas rela~6es sexuais. Francisca,
negra forra abandonada pelo marido, viera antes, tamb€:m do
Porto, e abrigaria Isabel par algum tempo. Eram amigas au
amantes desde Portugal, e continuariam a se-lo em Salvador. Mas
a romance era dificil, motive de escindalo pUblico, sobretudo
depois que Isabel - justa "a do veludo" - resolveu sair com
certo homem, o ·que leva ria sua amante a interpel<i-la na porta de
casa ao 'gritos de ~velhaca! (. .. ) Quantos beijos das a seu coxo e
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ru'l.o me dis urn?! ( ... ) Niio sabes que quero mais a urn
cono (vagina} do que quamos caralhos aqui hi?r Disse rudo isso
aos berros, pegando-a pelos cabelos, trazendo-a porta a~entro
com a~oites e bofetOes a visra dos vizinhos. A brig<\ foi parar no
.Juizo Edesi3stico, que as pwtiu em 1580 com o desterro da
capitania - sentent;a alias nunca cumprida. Pouco depois, Francisca foi vista passando urn recado para Isabel a modo de
reconcilia~ao, dizendo que rudo faria para te-la de volta. 0 caso
niio prosseguiu, porem, e Isabel AntOnia morreria antes da chegada do visitador.ss
Mas .a grande fanchona da Bahia, se assim podemos cham3la, foi a tal Felipa de Souza, amame da ousada Paula Siqueira.
Felipa era mulher simples, que ~ganhava sua vida pela agulha",
fora viUva de urn pedreiro e vivia casada com urn modesto
lavrador. Apesar de duas vezes casada, adorava mulheres e sempre as procurava, conforme dizia, ~pelo grande amor e afei~o
carnal que sentia" quando as via. E, com efeito, nao perdia
oponunidade alguma de conejar, agarrar e deirar com todas as
que ofue atrnvessavam o caminho. Poi assim com Maria Peralta,
jovem donzela de 18 anos, com quem se abrigou certa vez na
casa de urn tal Gaspar da Vila Costa; com Paula de Siqueira, a
quem cortejou de todas as maneirns; com Ana Fernandes, casada
com urn ferreira, a quem agarrou e beijou nos muros do mosteiro
de sao Bento, convidando-a para dormirem juntas; com Maria
Louren~o, casada com urn caldeireiro, a quem abrigou certa noite,
ao tempo em que as ingleses saquearam Salvador. Neste U.Jtinlo
caso, confonne o relata de Maria, logo depois do jantar, Felipa
come~ou a falar "amores e palavras lascivas melhor do que se
fosse urn rufiao a sua barregii, e lhe deu muitos beijos e abra~os",
ames de leva-Ja para a cama. Na noite seguinte, Felipa chegou a
fazer-se de ~doeme da madre" para que Maria fosse a sua cama e
tomasse, para "cuci-la~, o Iugar do marido ... Pelo que confessaram suas parceiras, Felipa "se gabava" muito de ter mulheres e
sempre dizia !ls amantes que "namorava e tinha damas" e, na
descri~il.o do visitador, era "useira em cometer e namorar mulheres". Sem dUvida, Felipa de Souza era, de lange, a grande
nefanda da Bahia e receberia, entre as acusadtls, a mais dura pena
do visitador: a~oites e degredo perperuo para fora cia capirania.86 ·
0 universe feminine da ColOnia rambem induia, portamo, o
nefando. Praricavam-no as mocinhas em meio aos risos e as brincadeiras infantis, bern como as raparigas cheias de desejo, mas
que mi.o queriam ou nao podiam perder a honea de virgens.
Praticavam-no, ainda, algumas mulheres casadas, talvez em busca
180
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do prazer que seus maridos nao davam. E praticavam-no, enfun,
algumas mulheres por opc3:o homoer6tica: "p_or afei~Jo carnal",
como Felipa de Souza, ou por pairio, como Francisca Luiz.
Fanchonos ou mulheres nefandas, os individuos que vimos
transgredir o uso natural do corpo cairiam, a partir do seculo XVI,
na 3.lt;ada do Santo Oficio em todos os domlnios do imperio
lusitano. E, assim como eles, ta:mb€:m os que se casassem mais de
uma vez na igreja sendo vivo o primeiro cOnjuge, os defensores
da fomica~o, os questioJladores da primazia do celibate ede·
si3stico Ou da virgindade de Maria, as confessores mal afeitos a
seriedade de penitf:ncia, os amantes de palavras encantadas, os
btasfemos, as feiticeirasi muitos cairiam na teia do inquisidor. No
tempo cia Conrra-Refonna, ainda que no tr6pico, a imoralidade
confundir·se-ia com a descren~ ou, mais precisamente, com a
heresia: escolha consciente de urn caminho perigoso.
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V. Pagode ponugues ... , p. 125.
·
Id. Rela~Oes raciais entre homossexuais ... , p. 107-108.
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proc. 12894.
69. Salvador, Frei VIcente do. Hist6rla do Brasil (1500-1627). 6' edlr;fto.
Silo Paulo, Melhornmentos/INL, 1975, p. 287-288; 297.
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