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Alguns conceitos trabalhados pelo autor.  
 

“Formação Cultural Híbrida de compromisso” (Interlocução com Carlo Ginzburg) 

Aparece fortemente na segunda e terceira parte, mas é apresentado na introdução.  

 

“Alteridade e Identidade”. Dois conceitos distintos, mas que trato como um par, 

aparecem pela primeira vez no cap. I 

 

“Colonialismo” 

 

“processo Aculturador de Mão Dupla” aparece na página 110.  

 

“Identidade Híbrida”. Aparece pela primeira vez na página 114 

 

“Hibridismo”. Aparece pela primeira vez na página 114. Hibridismo Cultural aparece 

na página 124 ao comentar algumas misturas feitas pelos indígenas entre ritos católicos 

e da santidade.  

 

“Circularidade”. Aparece em todo o capítulo 6, porém, é no penúltimo parágrafo que o 

autor explicita que preferiu usar termos como CIRCULARIDADE e HIBRIDISMO 

CULTURAL ao invés de trabalhar com  o conceito de sincretismo.  

 

Documentação Utilizada 

 
Processos inquisitórias, cartas de jesuítas, relatos de viagem, documentos sobre 

administração colonial. 

 

 

Algumas interlocuções 

 
Mircea Eliade 

Carlo Ginzburg 

Laura de Mello e Souza 

Jean Delumeau  

Indicadas [estas e outras] ao longo do fichamento. 

 

Objetivo(s) que o autor apresenta 
 



 Livro se propõe na introdução a tratar de um tema que tem sido deixado de lado 

para ser trabalhado apenas por etnólogos, as idolatrias luso-brasileiras. (p.14) 

 Trabalhar a questão da Santidade sob a chave das Misturas e do Hibridismo e 

não pela chave do Sincretismo.  

 

 

Resumo de cada Capítulo (ou parte) 
 

Introdução 

O autor apresenta parte do seu tema, mas vai deixando suas hipóteses e objetivos para 

serem apresentados ao longo da obra. Apresenta a documentação e fala de um dos 

interlocutores mais presentes que é Carlo Ginzburg. Apresenta o livro e resumidamente 

comenta sobre as três partes da obra.  

 

Parte I 

A parte 1 se dedica a falar sobre a Santidade indígena e a questão do outro. Comenta 

sobre seus ritos e crenças. Fala um pouco de sua história até o momento em que é 

capturada e destruida nas terras de Fernão Cabral.  

 

Parte II 

Neste momento do livro Vainfas de dedica a dissecar e tecer fios de relação entre a 

santidade e o catolicismo, deixando em evidência as múltiplas facetas que identidades 

em contato e conflito podem assumir. Fala em hibridismo e circularidade, preferindo 

estes termos antes de sincretismo. Sobretudo trabalha em cima de sua tese principal que 

vê na Santidade um movimento de rebeldia e resistência ao colonialismo. 

 

Parte III 

Ao falar sobre a inquisição e as punições, Vainfas mostra a falta de preparo de Heitor 

Furtado, inquiridor do processo e também sua falta de conhecimento. Argumentando 

que o inquiridor parece mais preocupado em declarar a santidade como herética do que 

de fato compreendê-la.  

 

 

Fichamento da Obra. 

 
Obs. Comentários pessoais foram feitos em outra cor e em itálico.  

 

PARTE I 

Cap. I 

 

COMBATE COM A SOMBRA 

 

P. 23 – Justificando a escolha do subtítulo, Vainfas começa a obra relatando uma festa 

de 1550 que contou com a presença de Rei Henrique II, Catarina de Médicis e 

com a participação de 50 índios recém-capturados no Brasil. “a festa foi chamada 

de sciamachie, cujo significado é combate com a própria sombra, uma espécie de 

exercício, praticado pelos antigos, „que consistia em agitar os braços e as pernas 

cmo uma pessoa que lutasse com a sua sombra‟ (...) Combate com a sombra: a 

„descoberta‟ do Novo Mundo foi na realidade um processo de natureza dupla, pois 



o desvelamento de alteridade ameríndia  parece ter implicado a (re)construção da 

identidade cristã ocidental” 

 

P. 25 – Citação de Jean Delumeau que aqui reproduzo: 

 “Os espanhóis tiveram a convicção de tropeçar por toda parte, América, ao poder 

multiforme do Maligno, mas não desconfiaram de que era o seu próprio lúcifes 

que haviam levado do Velho Mundo nos porões de seus navios.” (Jean 

DELUMEAU. História do Medo no ocidente. São Paulo; Companhia das Letras, 

1989. P.262) 

 

IDOLATRIA E DEMONOLATRIA 

 

P. 26 – Embebida de elementos demoníacos, a noção judaico-cristã de idolatria 

encontraria na América, seu território privilegiado, orientando o registro 

etnográfico e as atitudes européias em face do Outro. No olhar dos colonizadores, 

a idolatria, como o diabo, estaria em toda parte: nos sacrifícios humanos, nas 

práticas antropofágicas, no culto de estátuas, na divinização de rochas ou 

fenômenos naturais, no canto, na dança, na música... Os missionários e 

eclesiásticos, em geral, em quase tudo veriam a idolatria diabólica com que 

estavam habituados a conviver no seu universo cultural.  

 

P. 27 – Vainfas coloca que Bartolomeu de las casa é um dos raríssimos que vê as 

idolatrias como expressão de devoção religiosa. Ele acredita, como Todorov, que 

esta aceitação se dá por causa de uma assimilação, pois construiu a imagem 

idealizada dos índios. Portanto, “não combateu a própria sombra porque não saiu 

de sua própria cultura”. Vainfas em diversos momentos demonstrará que acredita 

que o processo que ele chama de „aculturação de mão dupla‟ é envolto em 

diversos conflitos.  

 

IDOLATRIA COMO RESISTENCIA  

 

P. 31 – (...) falar em idolatria é usar a linguagem do colonizador, especialmente quando 

se utiliza o termo apenas o seu sentido estrito, associando idolatria a culto de 

ídolos. (...) No entanto, devo dizer que, considerada historicamente, a idolatria foi 

mais do que aquilo que nela viram os europeus. Fenômeno complexo, que 

ultrapassava o domínio meramente religioso que o epíteto ocidental sugeria, a 

idolatria pode também ser vista como expressão da resistência social e cultural 

dos ameríndios em faze do colonialismo. Concebida mais amplamente como 

fenômeno histórico-cultural de resistência indígena, a idolatria pode se referir a 

um domínio em que a persistência ou a renovação de antigos ritos e crenças se 

mesclava com a luta social, com a busca de uma identidade cada vez mais 

destroçada pelo colonialismo, com a reestruturação ou inovação das relações de 

poder e, inclusive, com certas estratégias de sobrevivência no plano da vida 

material dos índios.(...) 

 Dupla dimensão histórica da idolatria na situação colonial: exprimia de um lado, a 

rejeição do europeu pela religiosidade e a cultura indígena, justificando as ações 

persecutórias da igreja e do Estado; expressava, de outro, o obstinado apego dos 

povos ameríndios às suas tradições e crenças, quando não projetavam uma 

revanche contra o invasor estrangeiro. Tese de Vainfas 

 



TIPOLOGIA DAS IDOLATRIAS 

 

P. 33 – dois tipos de idolatrias: ajustadas e insurgentes. 

 “Numa palavra, a idolatria ajustada era praticada por índios cristãos submetidos 

ao sistema colonial e que, ao menos na aparência, vergavam-se diante da Igreja e 

de seus sacramentos. Falar em idolatrias insurgentes significa referir-se, antes de 

tudo, a movimentos sectários, animados por mensagens francamente hostis ao 

europeu, sobretudo à exploração colonial e ao cristianismo, não obstante algumas 

delas tenham assimilado, em maior ou menos grau do catolicismo que tanto 

rejeitavam.” Acredito que no encontro de diferentes culturas, a mistura é 

inevitável, pois as fronteiras são porosas. O contato traz a mistura, para a 

ausência de transformação seria necessário o completo afastamento. 

 

IDOLATRIAS E MILENARISMOS 

 

P. 36 – Nessa parte do capítulo vainfas elenca uma série de questões que nortearão sua 

análise dos documentos. Ao falar da questão milenarista vainfas utiliza diversos 

conceitos trabalhados por Mircea Eliade, seu maior interlocutor nesta parte do 

capítulo, e enumera algumas hipóteses com as quais trabalhará ao ler e 

interrogar as fontes. Movimentos milenaristas: podem ser considerados como um 

desenvolvimento do cenário mítico ritual da renovação do mundo. A influência, 

direta ou indireta, da escatologia cristã parece indubitável. Os membros dos 

movimentos milenaristas são antiocidentais. Os movimentos são suscitados por 

fortes personalidades religiosas do tipo profético. Para estes movimentos o 

milênio está iminente. 

 

Cap. 2 

PROFETISMO TUPI E COLONIALISMO 

 

P. 42  - (...) muito se tem escrito, entre os etnólogos, sobre a Terra sem Mal tupi-

guarani, assunto que não tem passado sem controvérsias. O essencial do debate 

gira em torno, basicamente, de duas questões: 1) se a terra sem mal, núcleo da 

mitologia tupi-guarani, constitui uma estrutura autêntica e originalmente indígena 

que permaneceu intocada por séculos ou se, pelo contrário, viu-se impregnada de 

elementos do catolicismo ibérico; 2) se os movimentos indígenas de busca da 

Terra sem Mal documentados desde o século XVI guardaram alguma relação com 

a expansão colonialista ou se, de outro modo, explicam-se unicamente por razões 

intrínsecas à cultura tupi-guarani.  

 

P. 45 – (...) seria demasiado imprudente reduzir as manifestações religiosas dos tupis 

relatadas na crônica quinhentista, à simples assimilação, à moda indígena, do 

cristianismo colonialista. Impossível negar as “origens indígenas” da busca da 

Terra sem Mal, embora também seja difícil desconhecer, como se demonstrará 

adiante, que diversos movimentos absorveram elementos ocidentais em sua 

mensagem e estrutura.  

 

P. 46 – A mitologia heróica dos tupi não desconheceu a história, embora lutasse contra 

ela. Deu sentido, pela boca de seus profetas e xamãs, e por meio de cerimônias 

que reforçavam as tradições ancestrais daquela cultura, a atitudes de franca 

resistência e hostilidade ao colonialismo nascente. Assumiu, portanto, função de 



mensagem anticolonialista típica das idolatrias, conforme expus no capítulo 

precedente, e idolatrias pensadas no sentido estrito de culto e cerimônia 

idolátricas. A busca da da Terra sem Mal mudaria, assim, de caráter, sem prejuízo 

de sua originalidade ou do sistema cognitivo indígena. Erigir-se-ia como barreira 

a sujeição dos ameríndios e ao processo de ocidentalização, alentando, quando 

menos, fugas em massa do que para os índios tornava-se „a terra dos males sem 

fim‟.  

 

TERRA DOS MALES SEM FIM 

 

P. 47 – Com a introdução da economia açucareira, desenvolveu-se a feroz e rendosa 

empresa de caça ao indígena, e com ela o tráfico de nativos „descidos‟ para o 

núcleo da colonização. 

 

P. 50 – O impacto da colonização acabaria, na realidade, por reforçar a busca da Terra 

sem Mal. Na pregação dos profetas encontra-se amiúde o ímpeto guerreiro com 

que várias tribos tupi enfrentaram os portugueses, ou deles fugiram, no rumo dos 

„sertões. Alterava-se a rota, mantinha-se o mito. O paraíso tupi se deslocaria 

lentamente do mar para o interior, pois era no litoral, sem dúvida, que se achavam 

os males e campeava a morte. Não havia de ser na costa, salvo por azares da 

história, que os tupi buscariam, doravante, a sua velha „morada dos ancestrais‟.  

 

A SANTIDADE COMO RITUAL 

 

Nesta parte do capítulo Vainfas se dedica a expor e a descrever o ritual da 

santidade a partir dos relatos que ele encontrou: Manoel da Nóbrega, André 

Thevet, Hans Staden e Jean de Lery. Sobre o emprego da palavra santidade, 

vainfas enumera quatro acepções de Nobrega: santidade é a virtude do feiticeiro, 

santidade é o espírito (santo e divino) que a cabaça mágica abriga, o qual se 

transfere ao próprio feiticeiro; santidade é a possessão coletiva que o „feiticeiro‟ 

transmite aos seus seguidores; santidade é também um engano, um embuste, uma 

falsa virtude de quem, parecendo ser profeta não passa de um agente do diabo. 

(p. 54-55)  

Páginas 55 e 56 – relato de Thevet 

Páginas 56 e 57 – Relato de Hans Staden 

Páginas 58 e 59 – Relato de Jean de Léry, considerado o mais completo e também 

o que mais demoniza a cerimônia.  

 

P. 63 – Santidade, cerimônia e baile diabólicos. O uso de semelhante expressão pelos 

jesuítas não é questão de somenos importância. Respondê-la não é fácil, mas o 

caminho talvez esteja no que escreveu Laura de Mello e Souza em seu recente 

Inferno Atlântico, justo título, aliás, para a matéria em debate. Refiro-me às suas 

considerações, exaustivamente demonstradas, sobre a fluidez das fronteiras entre 

Deus e o diabo na época moderna, entre o amor divino e o amor demoníaco, entre 

a contemplação e o erotismo. 

 

A SANTIDADE COMO MOVIMENTO 

 

P. 64 – Descrita pelos europeus como cerimônia especial dos índios, as ditas 

„santidades‟ também foram percebidas como movimento, isto é, como ações 



coletivas dos índios quer no sentido de migrações em massa rumo ao interior, quer 

no sentido de rebeliões e assaltos contra o colonizador. Não é de surpreender que, 

ainda no século XVII, santidade e revolta indígena permanecessem praticamente 

sinônimos no vocabulário dos moradores do Brasil.  

 

P. 68 – Convertida em baluarte da resistência indígena ao colonialismo, a busca da 

Terra sem Mal absorveria no entanto elementos do catolicismo, com o passar do 

tempo, afastando-se da autenticidade nativa que alguns nela vêem. (...) Santidade, 

ritual ameríndio que não pode evitar a assimilação ou integração de elementos 

cristãos. Santidade, movimento e migração ou de luta centrado na busca da Terra 

sem Mal que, cada vez mais, se tornaria a antítese do colonialismo. São essas as 

hipóteses que tentarei aprofundar nos capítulos seguintes.  

 

P. 69 – consideradas quer em suas crenças e rituais, quer enquanto movimentos de fuga 

de massa ou rebelião anticolonialista, as santidades expressam o que chamei de 

idolatrias insurgentes, atitudes coletivas de negação simbólica e social do 

colonialismo.  Assemelham-se nesse ponto, malgrado as especificidades culturais 

dos diversos povos ameríndios, aos milenarismos que espocaram em toda a 

América no tempo do encontro e da conquista. O significado maior das 

„santidades‟ deve ser relacionado, assim, ao contexto de expansão ibérica na 

época moderna e aos embates culturais dela resultantes na América – contextos 

que engloba e ultrapassa a „história noturna‟ do  profetismo tupi. 

 

Cap. 3 

FONTES E FILTROS 

 

P. 73 – A mais conhecida das santidades é a de jaguaripe – região localizada no sol do 

Recôncavo da Bahia. E a razão disso encontra-se na maior disponibilidade de 

fontes para o seu estudo, as quais ultrapassam, em número e qualidade, o registro 

pontual de jesuítas e viajantes ou a notícia burocrática das autoridades coloniais.  

P. 74 – Não obstante esta profusão documental, em vários aspectos preciosa, o estudo 

da santidade de jaguaripe possui fortes limitações, algumas intransponíveis. 

Relembre-se antes de tudo que no tempo em que a visitação chegou a Bahia, em 

1591, os índios que haviam estabelecido o seu culto no engenho de Fernão Cabral 

já lá não estavam, expulsos pela ação de Teles Barreto. (...) Além disso, não 

obstante os depoimentos nos forneçam detalhes sobre a história da santidade e 

suas cerimonias, as informações são (e serão sempre) discutíveis – e ninguém 

melhor do que Carlo Ginzburg advertiu sobre as potencialidade e filtros culturais 

desse tipo de documentação.  

 

SANTIDADE REBELDE 

 

COOPTAÇÃO DA SANTIDADE 

 

P. 83 – Esta segunda fase da santidade ameríndia tem por protagonista queira-se ou não, 

a figura de Fernão Cabral de Taíde, senhor de Jaguaripe, homem que, de certo 

modo, teve êxito em atrair a seita para os seus domínios 

 

SANTIDADE PROTEGIDA E DESTRUIDA 

 



P. 100 – No tocante aos índios, dos quais tratarei na parte seguinte deste livro, viram 

ruir num só momento, imóveis, sem esboçar reação alguma, o antigo sonho de 

encontrar a Terra sem Mal nas bandas do mar, sonho que tinha renunciado ao se 

embrenhar nas matas com a chegada dos portugueses. Sonhos que por vezes 

reabilitavam, ao ouvir colonos ardilosos lhes dizer que era no mar que ficava a 

terra do bem-viver. Na sua eterna luta contra história, o mito sairia, uma vez mais, 

derrotado.  

 

PARTE II 

Cap 4 

 

TERRA SEM MAL, NOVA JERUSALÉM 

 

P. 105 – Aos olhos dos ameríndios, a santidade era, antes de tudo, uma cerimônia 

particular – caraimonhaga ou acaraimonhang -, na qual, por meio de bailes, 

transes, cânticos e ingestão de tabaco, os índios encenavam e vivenciavam o mais 

caro de seus mitos: a busca da Terra sem Mal. O rito caraimonhaga e a 

peregrinação contínua que dela resultava permitiam aos tupi, liderados pelos 

caraíbas, sair do mundo dos homens e ingressar no mundo dos ancestrais; 

abandonar o tempo cotidiano e vivenciar o tempo eterno, o tempo dos deuses. O 

caraimonhaga tupi transformava, com efeito, os homens em deuses.  Forte 

interlocução com Mircea Eliade.  

 

 

P. 106-107 – A Santidade de Jaguaripe, se realmente desconheceu a história ao ancorar-

se no mito, por outro lado recusou a história, insurgindo-se contra ela. Incorporou-

a, enfim, para negá-la. O mito se faz história sem deixar de ser mito. No plano das 

crenças o que mais sobressai nos documentos sobre a referida santidade é a 

combinação entre os ingredientes da mitologia tupi e o sentido anticolonialista, 

antiescravista e anticristão que os caraíbas e sectários veiculavam em sua 

mensagem.  

 

P. 107 – Os índios zombavam dos padres e dos sacramentos por eles ministrados, 

alardeando que a verdadeira fé era a sua, assim como deus era o seu ídolo, e 

santos os seus caraíbas.  (...) Os adeptos da santidade escarneciam, pois, dos 

padres e do catolicismo, carnavalizando como diria Bakthin, as crenças e os ritos 

oficiais.  

 

P. 109 – (...) o que até aqui se expôs acerca das crenças da santidade confirma a 

transformação sofrida pelos mitos tupis sob impacto do colonialismo, ao contrário 

do que sugeriram Helene Clastrés e outros. Longe de permanecer intocado e de 

prosseguir estimulando migrações como se nada de novo tivesse ocorrido, o mito 

da Terra sem Mal adquiriu o nítido sentido de resistência cultural e social.  

Resistência capaz de identificar com clareza o inimigo dos índios, verdadeiros 

males que urgia extirpar: os portugueses, „a gente branca‟, o cativeiro, „a lei dos 

cristãos‟, a „igreja dos padres‟. A transformação dos mitos tupis seria, com efeito, 

ainda mais complexa. Além de adquirir esse novo sentido anticolonialista – e 

apesar de adquiri-lo - , a própria estrutura das crenças indígenas absorveria, 

paradoxalmente, ingredientes da cultura que os nativos almejavam destruir. (...) 

seria decerto prudente rejeitar semelhantes analogias – ou mesmo homologias – 



entre santidade e Paraiso no universo religioso dos sectários, atribuindo-as à 

confusão das fontes, aos filtros dos depoentes, do visitador ou do notário 

inquisitório. Ma isso seria desconhecer a complexidade do processo aculturador 

que se operava no Brasil quinhentista, especialmente no domínio da catequese, 

espaço onde diariamente se tecia menos a difusão da fé católica do que um 

amálgama cultural multifacetado.  

 

P. 110 – Refiro-me, portanto, a um processo aculturador de mão dupla, e não à simples 

assimilação dos valores ocidentais pelos nativos, tendência que Nathan Wachtel 

atribuiu a situações de aculturação imposta.  (...) Devo, no entanto, admitir que 

essa possibilidade de uma fusão de crenças não implica sugerir, de nenhum modo, 

qualquer espécie de paralelismo cultural ou smilitudes estruturais entre o universo 

religioso cristão e o tupi.  

 

CARAÍBA CATÓLICO E SUA CORTE CELESTE 

 

P. 114 – O caraíba da santidade, Antônio para os jesuítas, Tamandaré para os índios, 

dizia ter escapado do dilúvio como Noé, o patriarca bíblico, embora metido no 

alto da palmeira conforme rezava o mito tupinambá. Absorveu alguns fragmentos 

dos sermões que ouvira em tinharé, para construir enfim, uma identidade híbrida. 

(...) A  ambiguidade do caraíba, e da própria santidade que liderava, espelhava o 

hibridismo da catequese, e do seu método evangelizador, que traduzia o 

catolicismo para a língua tupi e moldava aos costumes nativos.  

 

P. 117 – Minha suspeição maior – pois trata-se mais de uma intuição que de certeza – é 

porém quase tão „herética‟ quanto a santidade: a maior parte das crenças e 

hibridismos culturais urdidos na santidade ameríndia foi gerada não Palmeiras 

Cumpridas, nem na fazenda de Fernão Cabral, mas nos aldeamentos da 

Companhia de Jesus. (...) jesuítas e tupinambá teceram, juntos, a teia da santidade. 

Promoveram, juntos, a metamorfose da mitologia tupi, transformando-a, para 

desespero dos colonizadores, em idolatria insurgente. Parece ter sido no interior 

da missão que se elaborou o exótico e surpreendente catolicismo tupinambá.  

 

Cap. 5 

 

BATISMO ÀS AVESSAS 

 

P. 121 – Empenhada em purificar os índios dos ales do colonialismo e prepará-los para 

a iminente regeneração, a santidade tinha no rebatismo o seu rito iniciático. 

Convém assinalar, a propósito, que embora sua mensagem anticolonialista 

possuísse forte conotação étnica e social – pois pregava a morte ou escravização 

da „gente branca‟ – era no domínio religioso que a rebelião afirmava a sua 

identidade, construindo-a por oposição a igreja católica. (...) Os pajés 

proclamavam, então, que o „batismo matava‟, ao constatarem que os índios 

morriam tão logo recebiam os „santos óleos‟. Aos olhos do índio, se o batismo dos 

padres lhes trazia morte – morte real e simbólica - , o rebatismo da santidade 

significava para eles a vida – vida eterna na terra da imortalidade.  

 

A IGREJA O ÍDOLO E A CRUZ 

 



GESTOS CRISTÃOS  

 

OS BAILES E A ERVA SANTA 

 

Cap. 6 

 

AMBIVALÊNCIAS: MAMELUCOS E INDIANIZADOS  

 

P. 141 - Mamelucos – homens culturalmentte híbridos, meio brancos, meio índios que 

com essa mistura demonstram uma multiplicidade de identidades que serão 

acionadas conforme interessa-lhes ou não. Ora usam seus conhecimentos e 

origens para comunicar-se com índios, ora o fazem para conseguir favores ou 

trabalhos dos colonos. 

 

P. 143 – indígena por parte de mãe, pelo nome e por falar tupi, Domingos Tomacaúna o 

seria no corpo, todo ele tatuado, sinal de que o mameluco se transformara em 

grande guerreiro nativo.  

 

P. 145-146 – Tomacaúna dominava, pois, a linguagem dos caraíbas, e a utilizava, se 

necessário, a serviço dos portugueses. (...) os mamelucos eram homens 

culturalmente ambíguos: meio índios, meio brancos. Um pouco tupi, um outro 

tanto cristãos, que em busca de identidade ameríndia, que em defesa do 

colonialismo que os havia gerado. Usavam dos saberes indígenas para servir os 

portugueses, mas não hesitavam em fazer o contrário. Tudo dependia das 

circunstâncias, do lugar por onde passavam, do chefe a que obedeciam.  

 

P. 150 – O certo, porém, é que a igreja e mamelucos falavam linguagens diferentes, 

promovendo um embate de „catequeses‟ que os índios, atordoados, esforçavam-se 

por compreender e filtrar.  

 

P. 151 – (...) os mamelucos entraram na luta pela „santidade‟ construindo uma versão 

que era o avesso da jesuítica, verdadeira anticatequese. Nem por isso zelaram 

pelas tradições e pela liberdade indígenas que diziam defender – embora fossem 

eles um pouco índios – senão para preservar os interesses do colonialismo 

escravocrata. Fernão Cabral parece ter intuído com argúcia os embates culturais 

que o rodeavam, intuiu as circularidades e sínteses culturais que então se 

operavam, e não por acaso, ultrapassando todos os limites, propôs ao papa 

indígena, via Tomacaúna, „juntar a igreja dos índios com a dos cristãos.‟ (...) a 

verdadeira guerra – simbólica e cruenta – travada no Brasil quinhentista pelo 

monopólio da santidade seria, de qualquer forma, uma batalha de mil faces.  

 

ADESÕES: CIRCULARIDADES E HIBRIDISMOS 

 

P. 157-158 – Não tenho dúvida de que, aos olhos dos índios, sobretudo dos que haviam 

passado pela catequese, operou-se uma autêntica fusão de símbolos e crenças 

religiosas. 

 

P. 158-159 – Ronaldo Vainfas acredita que o caso da Santidade e das misturas 

existentes nesse momento é  antes de sincretismo, disjunção cultural. “Eram 

homens que viviam em dois mundos distintos, espelhando sua ambivalência em 



todos os domínios (...) Eram homens dilacerados pelo colonialismo, e sua 

identidade era fluida com a própria colonização” (P.158) A fluidez de fronteiras 

entre identidades era algo „comum‟ neste momento.  vainfas destaca que até 

mesmo para os jesuítas as fronteiras entre Deus e o diabo eram fluídas. Por fim, 

em sua última frase, Vainfas retorna a uma idéia muito presente no livro todo, a 

idéia de que o hibridismo e a circularidade são também fruto de conflitos.  

 

PARTE III 

Cap. 7 

 

O VISITADOR PERPLEXO 

 

P. 165 – Foi a inquisição, portanto, ao descortinar o envolvimento de Fernão Cabral 

com a seita indígena, a responsável pela profusão do documentos que viabiliza a 

presente investigação.  

 

P. 168 – (...) o santo ofício se colocava acima de todos, dissolvendo as hierarquias e 

verticalizando as relações sociais em seu exclusivo benefício.  

 

DESCOBERTA DO COLONIZADO PELO SANTO OFÍCIO 

 

P. 169 – Heitor Furtado inquietou-se especialmente com o que lhe contavam os 

mamelucos, homens que se diziam cristãos mas pareciam índios.  

 

P. 170 – 171 – Ignorância do visitador com questões gentias.  

 

SANTIDADE DEVASSADA: IMAGENS E PALAVRAS 

 

P. 172 – (...) os relatos foram vertidos com linguagem inquisitorial – e já falei do 

obstáculo que isso representou para inúmeros tópicos examinados -, mas não foi 

pouco o que sobreviveu à sanha demonizadora do discurso inquisitorial. E o que 

digo é válido não apenas no tocante às crenças e ritos ameríndios analisados na 

„morfologia da aculturação‟, como em relação à imagem que os colonos fizeram 

da seita indígena. (...) A própria santidade, antes de tudo, foi identificada de 

maneiras muito diferentes pelos depoentes da visitação. (...) emergiu um certo 

juizo comum acerca da santidade o qual a situava entre a crendice popular e o erro 

de fé, entre superstição ignorante e a heresia consciente. 

 

P. 174 – estigmatização do templo indígena ligada a repulsa pelo infiel islâmico.  

 

SANTIDADE DEVASSADA: TENSÕES SOCIAIS. 

 

P. 175 – Não resta dúvida de que, no interior de grupo tão heterogêneo, pulsava um 

sem-número de conflitos já bem examinados por nossos historiadores: as tensões 

entre autoridades coloniais e os „homens bons‟ da terra, entre senhores de 

engenho e lavradores; entre mercadores e senhores rurais. (...) parece-me de 

grande relevância observar que,  na Mesa da Visitação, instalou-se verdadeiro 

conflito entre metrópole e colônia quando às acusações de envolvimento com 

„santidades e gentilidades‟ 

 



P. 176 – 177 – Nenhum índio, em contrapartida, compareceu à mesa do Santo Ofício 

para delatar a santidade, nem de moto próprio, nem por meio de intérpretes. O 

visitador, no entanto, não estava preocupado com os índios – que deles já havia 

cuidado o governador Teles Barreto com suas tropas -, e sim com os colonos, 

gente da banda supostamente cristã do Brasil. Aos olhos da Inquisição, a 

santidade era, pois, um problema de brancos, quando muito de mestiços filhos de 

brancos. A santidade ameríndia mudaria de sentido e de cor na mesa 

inquisitorial... 

 

P. 178 – tensões sociais 

 

PROCESSOS E CASTIGOS: OS MAMELUCOS 

 

P. 184 – Urdia-se, na mesa inquisitorial, uma teia infindável de enganos.  Os 

mamelucos diziam divinizar o caraíba no gesto, mas demonizá-lo em palavras, 

para o que usavam o português.  (...) E confundiam-no [ao inquisidor], ainda, ao 

dizer que não compreendiam bem a „língua nova‟ do gentio, embora dissessem 

que tencionavam convencê-lo, em língua geral, a migrar para costa. Português: 

língua de enganos, língua de cristãos. Tupi: língua mal compreendida, língua da 

persuasão. No desconcerto de línguas e gestos cruzados – matéria- prima da 

santidade -, os mamelucos iam construindo os seus álibis, tentando fazer do 

hibridismo uma alteridade radical.  

 

P. 187 – O visitador do Santo Ofício não compreendeu bem quer os mamelucos, quer a 

idolatria dos índios. Intuiu, no entanto, que gentilidades e idolatrias eram inerentes 

ao processo colonizatório, do mesmo modo que eram os mamelucos. Prisioneiro 

de vários dilemas, vítima de muitos enganos, Heitor Furtado pelo menos 

aprenderia, em dois anos de Brasil, que o Santo Ofício tinha mesmo que se curvar 

aos „interesses temporais‟ da colonização. 

PROCESSOS E CASTIGOS: FERNÃO CABRAL 

 

P. 193 – No afã de minorar suas culpas, Fernão Cabral agiria como os mamelucos, 

manipulando o significado das palavras para enganar o visitador. 

 

P. 196 -  Não resta dúvida de que Heitor Furtado derrotou, no teatro da inquisição, o 

poderoso e arrogante senhor de Jaguaripe, apesar de jamais ter entendido, 

realmente, o que fora a santidade. Bastava-lhe, porém, rotulá-la como idolatria e, 

por conseguinte, como heresia; (...) No teatro barroco da Inquisição mais valia a 

representação da heresia, creio eu, do que a vitória da fé.  

 

P. 197 – Quanto aos índios – convém não esquecê-los -, voltaram ao cativeiro, 

retornaram as missões, quando não estavam já mortos na estigmatizada, 

demonizada, animalizada e, finalmente, queimada. Lançada no fogo, como a índia 

que Fernão Cabral jogou em sua fornalha. Posta em chamas e reduzida a cinzas, 

como se fez a igreja por ordem do governador.  

 

Cap. 8 

RESSONÂNCIAS: DEMONÓLOGOS D‟APRÈS LA LETTRE 

 



P. 209  - Traduzia-se o cristianismo para língua geral, de um lado, mas traduzia-se 

também a idolatria ameríndia para a demonologia européia, de outro, conforme a 

conveniência do emissor e o presumido outillage mental do receptor da 

mensagem.   

 

ENTREATO: O TRIUNFO DOS CONDENADOS 

 

PERSISTENCIAS: SANTIDADE VIVA 

 

P. 221 – Enganando-se uns aos outros, os colonizadores também erraram ao julgar a 

santidade morta. Com ou sem Antônio, os índios continuaram rebeldes, apegados 

às suas idolatrias e causando pânico nos agentes do colonialismo. 

 

P. 223 – De nada valeria, portanto, a tentativa dos jesuítas em forjar o castigo exemplar 

de Antônio, o papa da santidade. De nada valeria a jactância de Teles Barreto, 

apregoado ter destruído a igreja de Jaguaripe e justiçado a aldeia de Santo 

Antônio. Quanto à intromissão do Santo ofício no tempo de Heitor Furtado, só 

fizera dilacerar o ânimo dos próprios colonos, sem deixar de se vergar aos 

interesses maiores do colonialismo. Nem a Inquisição extirpou a santidade, nem o 

governo colonial a destruiu de vez. A heresia do trópico se convertera, 

definitivamente, numa fonte de rebelião. Santidade viva: a triste Bahia não se 

aquietaria jamais, Bahia de Todos os Santos... 

 

Conclusão 

 

P. 227 – Santidade Ameríndia: síntese da máxima resistência do indígena ao 

colonialismo lusitano no século XVI.  

“Idolatria tupinambá, a santidade acabaria por se tornar, mais que isso, uma idolatria 

luso-brasileira, conforme a denominei certa vez, referindo-me especialmente ao 

caso de Jaguaripe. Decifrando suas crenças e ritos, pude recompor o que chamei, 

ancorado em Ginzburg, de formação cultural de compromisso. Formação Cultural 

Híbrida, resultado da „colonização da língua tupi‟ pelos jesuíticas, e da 

superposição de imagens cristãs aos heróis indígenas do dia-a-dia.  Formação 

cultural híbrida pela adesão interesseira e irrefreável dos mamelucos. Foram eles, 

sem dúvida, a ponte e o nexo entre o mundo dos índios e o dos brancos – além de 

serem exemplos privilegiados da disjunção cultural que o colonialismo era capaz 

de gerar.” 

 

P. 228 – Santidade, formação híbrida, que inscreveu o catolicismo na mitologia tupi a 

ponto de despertar a religiosidade popular dos lusitanos no trópico, religiosidade 

embebida de magia. (...) o estudo das santidades permitem perceber, com nitidez, 

a fluidez das fronteiras culturais de nossa primeiro século: os aldeamentos se 

misturavam com os engenhos; a floresta com a lavoura; os mamelucos com 

jesuítas e caraíbas, disputando todos o monopólio da santidade. 


