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O novo livro de Ronaldo Vainfas é uma grata surpresa. Finalmente a 
historiografia se volta para um objeto que a maior parte dos pesquisado
res tem simplesmente ignorado: a história das práticas religiosas indíge
nas no Brasil. Infelizmente, perdura ainda em nosso meio acadêmico a 
opinião, inconfessa, de que o estudo das sociedades ditas primitivas "não 
é assunto de historiador". Vainfas tem amda o mérito de agregar à análise 
historiográfica as contribuições importantíssimas de autores como Flores
tan Fernandes, Maria lsaura Pereira de Oueiróz, Pierre Clastres, Hélêne 
Clastres e Mircea Eliade. Sua narrativa leve, bem articulada, e, antes de 
tudo. seu objeto e sua opção metodológica interdisciplinar, tornam esta 

obra tremendamente oportuna. Uma história religiosa científica e de 
caráter não-confessional ainda está por ser feita no Brasil. A Heresia dos 
Índios constitui-se, desde Já, num dos marcos deste esforço. 

O tema do livro é o estudo da Santidade de Jaguaripe, formada e 
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santidades eram "movimentos" religiosos onginalmente indígenas. Lide
radas por xamãs denominados caraíbas, as santidades representavam a 
promessa e a possível materialização daquilo que o imaginário tupi 
pretendia ser a "Terra sem Mal": a terra mítica onde os índios não 
precisariam trabalhar para comer, onde não haveria nem sofrimento e 
nem a própria morte. 

Mas, vistos como heréticos pela IgreJa e como fomentadores da 
desordem pelos fazendeiros, 1mpnmiu-se uma perseguição sem tréguas 
aos seus adeptos e líderes espirituais. O que há de surpreendente na 
Santidade de Jaguaripe é que ela teve JUStamente num dos mais ricos 
senhores de engenho da Bahia, Fernão Cabral, o seu maior patrocinador 
Por que um membro da voraz elite latifund1ána se1scentista se arnscaria 
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a tanto? Para desvendar este enigma, Vainfas empreende uma pesquisa 
de fôlego, a partir da qual entrevê-se não o mero estudo de caso, mas 
também um esforço de visualizar a interpenetração das culturas, bem 
como das relações de força às quais estão inevitavelmente conectadas. 

Há duas questões de fundo perpassando A Heresia dos Índios: (a) o 
enorme preço pago pelos indígenas ao iniciar-se o processo colonizador 
-escravidão, epidemias, aculturação imposta, genocídio- teria ou não 
desempenhado papel decisivo na eclosão do "milenarismo tupi"; e (b) as 
Santidades seriam - e até que ponto - ou não fruto de um sincretismo 
cristão/xamanista? Minhas discordâncias em relação a Vainfas giram em 
torno das respostas que ele apresenta a estas perguntas. 

Com relação à primeira questão, o autor advoga que o impacto da 
colonização sobre as populações indígenas foi o fator decisivo no surgi
mento das santidades (p. 45-46, 65). A maioria dos deslocamentos de 
índios, tendo à frente os caraíbas, dava-se em direção ao interior, justifica 
ele. O que pareceria comprovar que se havia uma "Terra sem Mal", esta 
estaria por certo longe da costa, onde estabelecera-se o europeu. O 
problema desta tese, ao meu ver, reside no próprio caso da Santidade de 
Jaguaripe. Se fosse tão decisivo o peso da exploração colonial, como 
entender que Fernão Cabral tenha convencido boa parte da santidade 
original a migrar rumo à sua fazenda- ou seja, rumo ao litoral? Vainfas 
subestima a força social do mito, pois, ao que tudo indica, a direção das 
migrações não interfere diretamente na estrutura deste mito. O que era 
essencial: chegar à "Terra sem Mal", mesmo porque (e precisamente 
porque) isso significaria ignorar riscos enormes. 

As santidades, sublinha Vainfas, teriam um nítido caráter "anti-colo
nialista". Contudo, em 1586, quando da destruição de Jaguaripe, o autor 
revela-nos que os índios assistem a tudo "sem esboçar reação alguma" 
(p. 1 00). Teria sido tão grande o peso da "exortação à guerra" feita pelos 
caraíbas? 

A análise seguinte, do sincretismo entre elementos da religiosidade 
cristã e tupi, também revela problemas. Vainfas dá provas de "hibridismo": 
similitudes entre a "Terra sem Mal" e o paraíso cristão, a santidade por 
alguns chamada "Nova Jerusalém", o caraíba Antônio a quem se referiam 
outros tantos por "papa" ou "Noé", o "rebatismo" dos novos adeptos, 
cruzes e rosários, etc. A partir destas homologias, entretanto, Vainfas 
sente-se autorizado a concluir que a maior parte das crenças de Jagua
ripe "foi gerada( ... ) nos aldeamentos da Companhia de Jesus" (p. 117), 
e mesmo que o "ídolo" venerado pelo índios era, "por origem, uma 
invenção cristã" (p. 132, grifo meu). 

Desta vez o historiador fluminense superestima o peso da tradição 
cristã nas crenças que moviam as santidades. Seria mais sensato ver no 
esforço dos jesuítas uma prática aculturadora relativamente limitada: no 
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Brasil colônia, como aliás na China deste mesmo período, os jesuítas só 
puderam introduzir com algum sucesso suas representações religiosas 
na medida em que elas tivessem algum homólogo, por distante que fosse, 
nas culturas autócones. Assim, o Tupanaçu dos jesuítas devia tanto ao 
Tupã indígena quanto a doutrina do Senhor do Céu de Matteo Ricci devia 
à noção de "Soberano do Alto" herdada da tradição chinesa. As (re)for
mulações jesuíticas não constituíam realidade inteiramente nova, como 
parece crer Vainfas. Estavam, para usarmos os termos de Johan Huizinga, 
ainda "impregnadas de passado". O modus agendi jesuíta parece ter 
sido basicamente este em situações históricas ou contextos nos quais a 
"conversão" não pôde ser garantida, antecipadamente, (de fora para 
dentro) pela força ou (de cima para baixo) pela adesão da chefia em 
sociedades de tipo "heróico" (Sahlins). 

Ademais, não convém esquecer que determinados aspectos-chave 
do ritual das santidades pouco ou nada tinham de cristãs. Tinham, isso 
sim, origens distantes. Juan Schobinger mostra-nos que as sociedades 
Diaguitas do noroeste da Argentina utilizavam-se do fumo como alucinó
geno religioso seis séculos antes da chegada do europeu. Da mesma 
maneira, o tugipar ("templo" da santidade) tupi, as estacas fincadas no 
seu centro e os "ídolos" de pedra também Já existiam entre os Diaguitas. 
Como ver, então, nas práticas religiosas das santidades uma "invenção 
cristã"? 

Problemática é, igualmente, a hipótese de que teria havido sincretis
mo religioso ao nível dos adeptos indígenas da santidade, mas nem tanto 
por parte dos vários mamelucos e mesmo brancos que, segundo a 
Inquisição, a eles teriam se juntado (p. 158). De fato, muitos destes últimos 
apenas simularam crer nos caraíbas para atraí-los ao litoral, ansiosos pela 
mão-de-obra proporcionada pelos "bugres" de Jaguaripe. A existência 
de tal diferenciação interna seria perfeitamente possível de sustentar, mas 
somente na condição de confundirmos nível de adesão (ou de conformi
dade) religiosa com sincretismo propriamente d1to. O ser "mais" adepto 
ou "menos" adepto não interfere na natureza das crenças e representa
ções em questão. 

Duas últimas observações. Vamfas utiliza, ao longo de todo seu livro, 
a categoria "seita" para se referir às santidades. Não foi uma boa escolha. 
Revela, neste particular, absorção acrítica (em que pesem todos os 
cuidados tomados) da linguagem inquisitorial. Nesta, como nos meios 
cristãos em geral, "seita" assume um significado diverso do sociológico. 
Onde o senso comum eclesiástico vê "heresia", "desvio", "erro" (e daí a 
sua repressão), a soc1olog1a da religião vê um tipo de comunidade 
religiosa com um padrão configuracional próprio. Vale d1zer: a inflexibili
dade e ngorismo das seitas (Wach), sua ênfase na "obediência literal e 
no radicalismo" em relação a uma dada tradição religiosa (Troeltsch) são, 
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em certo sentido, pouco compatíveis com quaisquer sincretismos (ou 
hibridismos). O que permite concluir que as santidades, muito provavel
mente, não eram seitas. 

Creio ainda que não tenha sido devidamente formulada ou explicita
da a noção de "juízo etnodemonológico" (p. 53). Em que tal manifestação 
constitui um caso à parte de etnocentrismo, é algo que não se chega a 
compreender claramente. 

• • • 
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DANIEL VALLE RIBEIRO 

A Editora da USP acaba de lançar estudo acerca da mitologia 
medieval. Trata-se da coletânea de trabalhos antigos e novos ensaios 
com que Hilário Franco Júnior se apresentou ao concurso para a livre-do
cência na Universidade de São Paulo. Autor de inúmeros estudos na área 
de História Medieval, Franco Júnior busca neste livro captar o inconscien
te da psicologia coletiva através da análise do imaginário da sociedade. 
Para tanto, selecionou com sensibilidade o essencial e colheu com 
argúcia o importante no soc1al. 

O emprego da palavra mitologia no contexto da cultura medieval 
pode parecer inadequado, já que a tradição cristã da época sempre opôs 
aos mitos a verdade da Revelação, como nota com pertinência Jean
Ciaude Schmit no prefácio. Assim, mito e cristianismo aparentam incom
patibilidade insanável. Franco Júnior, entretanto, sobrepõe-se às dificul
dades e desempenha com brilho a tarefa a que se propôs. História 
Medieval no Brasil é uma fatalidade a que estão condenados heróis 
ensandecidos. Ora, em país pouco voltado para o estudo do medievo, 
de historiografia quantitativamente pobre na área, é meritório um trabalho 
de alto nível como o de Franco Júnior, que alarga o horizonte de pesquisa 
quase sempre voltado para temas nacionais. 

O livro reúne doze ensaios bem articulados, distribuídos em capítulos 
com subdivisões, tendo o mito como tema central. Há, pois, sólida 
unidade temática. Alguns deles resultam de longa pesquisa em arquivos 
da França, e de trabalho ao lado de Jacques Le Goff e Jean-Ciaude 
Schmitt, da É cola des Hautes Études en Sciences Socialies. Franco Júnior 
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