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RESUMO 

Um novo olhar sobre os abatinados e suas funções educativas nos terrenos da 
maior colônia lusitana. Talvez uma pesquisa que perspective um caráter de 
educação nada comum. O olhar da época sobre a época. O sentido da história sob a 
ótica de uma arqueologia e uma genealogia dos discursos e das coisas. Transcreve-
se no presente trabalho, não uma visão malograda e moralista do que foi a 
inquisição em sua época. Dispensa-se uma alusão ao bem ou ao mal para tentar 
enxergar como, e a partir do que, essa instituição se baseou e tão bem se firmou 
sobre as terras de cá. Deve-se perceber que não se implantou apenas uma 
perseguição, mas uma educação específica por onde o tribunal do santo ofício 
passou. Uma educação que tomou dois rumos: estatal e individual. A inquisição 
como um aspecto da governamentalidade que começava a se formar no século XVI 
e como uma face dos micro-poderes emergentes que aparecem nos mecanismos de 
verdade/poder hodiernos das tão temidas confissões. Dois enfoques que traçam 
marcas profundas nos corpos dos habitantes brasileiros, visões diversificadas para 
se compreender a construção e a situação do indivíduo moderno. 

 

Palavras-chave: Inquisição; Educação; Brasil Colonial; saber/poder. 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

Quando se pensa no clero inquisitorial, logo vem à imaginação uma dada 

repressão. Sentimentos indignados perante um autoritarismo cego rondam as 

reflexões acerca das cadeiras do clero secular1. Há um comum pensamento dos 

bispos inquisidores deturpando a imagem e as palavras, se servindo do direito 

soberano de Deus perante os homens para satisfazerem os gostos e maus gostos 

da igreja durante séculos2. 

Os abatinados hoje, aparecem em cenas e estampas, quase enfeitados com 

chifres, rabos e garfos (Anexo I). Maldizem-se suas injúrias e profana-se sua 

história. O poder inquisitorial que subjugou tanta gente alude a uma atualidade 

quase apoteótica por seus excessos ditatoriais característicos de um poder unívoco 

e unilateral. 

Mas um outro prisma de leitura mostra de forma diferenciada os eventos e as 

ditas perversidades da época. Não retira os males nem os açoites, não esconde os 

poderes e nem torna menos dolorosos os castigos e as torturas que tal instituição 

cometeu, mas ela retira um traço característico da fé católica que os modernos 

conhecem bem: a culpa. Transferindo para seu próprio eu a responsabilidade 

daquilo que hoje é encarado como atrocidade. 

O trabalho, vasculhando nos bas-fonds3 da educação do Brasil colonial, 

perseguiu os regimes de verdades4 que rondavam a tão difamada inquisição e suas 

intrincadas relações com a constituição do indivíduo moderno. Instigou indagações 

sobre as peculiaridades que fizeram-na tão recorrentes e requisitadas em solo 

                                                 

1 O clero secular era composto pelos padres, cônegos, bispos, etc. que mantinham contato direto com 
a comunidade. A outra divisão do clero – regular – restringia suas vidas a mosteiros e ao retiro 
espiritual. 
2 Leonardo Boff, responsável pelo prefácio do Manual do Inquisidor de Nicolau EYMERICH (1993), 
por exemplo, compara o clero quinhentista aos ditadores modernos. 
3 Termo utilizado por DIEZ (2000) para designar os baixos fundos, aquilo que, mesmo estando à 
frente dos olhos e dos sentidos, não se vê ou não se sente até que sejam vasculhados. 
4 Dizer que existem regimes de verdade significa dizer que a verdade está inexoravelmente ligada às 
múltiplas relações a qual o individuo do saber está ligado, e logo que não existem verdades 
universais, mas sim fragmentos históricos de verdades possíveis (FOUCAULT, 1998). 
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brasileiro e as especificidades que a tornaram legítima, não só pelo poder com que 

se exercia, mas pelo reconhecimento que recebia. 

A pesquisa vasculha em tais pedaços de papel um movimento distinto. 

Objetivando um tempo em que as palavras e as coisas começavam a se separar e o 

saber desconstruía seu funil da semelhança totalitária; escavando um espaço em 

cuja soberania começava a dar lugar à disciplina na salvaguarda da vida como 

política de governo; lançando o olhar em terras onde a realidade da alma começava, 

pouco a pouco, a se pautar como uma constante afirmação/confissão de suas 

verdades e de seu sexo.  

Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivos, investigar imagens 

e bibliografias que mostrassem a situação do corpo do brasileiro quinhentista e 

seiscentista a partir dos trabalhos da inquisição e sua imbricada relação com a 

formação do indivíduo colonial. Procura por caminhos tortuosos, como a figura e a 

estrutura inquisitorial influenciaram na constituição dos corpos, na moldagem dos 

indivíduos, na construção da subjetividade e na formação social do Estado Nacional.  

Tem como embasamento teórico epistemológico o método da 

arquegenealogia desenvolvido por Michel FOUCAULT (1998; 2001; 2003) no qual as 

intrincadas relações de regimes de verdade e poder são expostas para uma possível 

elucidação do quadro das relações políticas, sociais, éticas, morais, etc. do foco de 

análise. 
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CAPÍTULO I:  
SOBRE A NATUREZA DA IMAGEM 

 

“As palavras, são assim, disfarçam muito, vão-se 
justando umas com as outras, parece que não sabem onde 

querem ir, e de repente, por causa de duas ou três, ou 
quatro que de repente saem, simples em si mesmas, um 

pronome pessoal, um advérbio, um verbo, um adjcetivo, e 
aí temos uma comoção a subir irresistível à superfície da 

pele e dos olhos, a estalar a compostura dos 
sentimentos...”. 

José SaramagoJosé SaramagoJosé SaramagoJosé Saramago    

 

O que se pode falar sobre imagens? Quantos discursos uma figura pode 

conter? Até que ponto as palavras e as coisas se inter-relacionam formando mundos 

mágicos que emergem aos olhos e aos sentidos?  

E quando a arte arrepia todo o corpo e calafrios descem pela espinha é que 

se sabe que imagens transformam sons, os sons transformam a pele e a pele 

perpassa a alma mais profunda? 

Desprevenido, a olhar paisagens antigas, despreocupado farejando por sobre 

ícones do passado, em devaneio espiritual que transcende a própria vontade da 

busca incessante pela verdade das coisas, percebe-se o quão ilustre podem se 

tornar as pequenas migalhas, os pequenos enredos, as minúsculas odisséias da 

vida humana. 

E quando se pretende pesquisar a fundo, florestas insurgem por todos os 

lados; lagos cristalinos de paixões se arremessam aos sentidos; todos os tipos de 

obras dantescas aparecem diante do eu que, apaixonado, se permite ignorar o 

presente e jubilar-se com as imagens do passado. 

O momento cujo presente trabalho se remete, contém algo de perplexo para 

os indivíduos modernos, uma injúria é causada na alma contemporânea, um ultraje 

de memórias remanescentes, dos negros, dos índios e dos poetas do Brasil 500 é 

demasiado dura e cruel. 
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Sabe-se que em toda trama que se escondia o viver desta época, distinguem-

se os amores por Deus, pela fé e pela ordem5, numa razão dividenda de águas e pó. 

E sobre cá, nos passos dos gentis6, nus, suaves em suas linhas, morava o pecado 

inexplicável, a imoralidade e a visível falta de organização dos povos, o que 

ressoava aos ouvidos da corte como uma razão infante, desconcertada. 

No limite de toda agrura sofrida pelo corpo dos não brancos – e também dos 

brancos –, escondida amiúde entre os véus das raparigas escandalosas e dos gajos 

profanos que por essas terras existiram e sempre hão de existir, fica a dúvida de 

quão distinta era sua vida, de quão dolorosa ou de quão infame aqueles – que com 

certeza não têm os olhos nem a pele nem os ouvidos dos modernos – se achavam. 

As imagens7, que ora se submetem às palavras e ora as excedem, não se 

devem mostrar aos contemporâneos, como facas afiadas que cortam ao meio o 

coração de crianças indefesas, mas sim como prováveis artifícios que revelam 

fragmentos de uma realidade única que não fere ao bandido nem ao mocinho, acabe 

talvez até mesmo o sublimando. 

Essas maestrias do tempo fazem aparecer em toda a sua extensão sentidos 

ao corpo de quem as lê e, como uma genealogia Nietzschena da própria família8, 

devem trazer consigo resquícios de pólvora ainda fresca que certamente alimentam 

a vida do hoje. Nesse sentido, outros tipos ainda são construídos, e ainda convive-

se irrisório e não perplexo com tamanho arsenal. 

Pois é sabido, a história atual, essa da qual tantos se orgulham, é tão 

maléfica e medonha, tão santa e inofensiva quanto os castigos, os suplícios, as 

senzalas, as malocas, as safadezas, e todo tipo de pecado da época colonial. 

Devem perguntar-se apenas, quais, aos olhos do tempo, serão os nossos pecados? 

                                                 

5 GÂNDAVO, citado por DIEZ (2000, p. 105), dizia, perplexo, que sobre a língua dos nativos 
brasileiros “convém saber, nam se acha nella F, nem L, nem R, cousa digna despanto porque assi 
nam têm Fé nem Lei, nem Rei, e desta maneira vivem desordenadamente sem terem alem disto 
conta, nem peso, nem medida”. 
6 Gentis é o nome corrente usado no Brasil Colônia para designar os Índios que habitavam as costas 
brasileiras e eram muito simpáticos aos viajantes, aprendendo rápido as coisas dos desconhecidos e 
curiosos colonizadores (DIEZ, 2000). 
7 O termo ‘Imagens’ é usado aqui para designar até mesmo um discurso que se torna, em certo ponto 
de análise, uma sólida imagem de uma época. Uma imagem pode ser um quadro, uma fotografia, 
uma frase, um livro, e todas as coisas que se possam materializar em idéias representativas. 
8 DIEZ, 2002, p. 67. 
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Introduzido ao tempo, deve-se remeter então àquilo que os olhos distinguem 

nas singularidades, similitudes, continuidades e rupturas da história quinhentista, 

olhos que, não obstante, ficam também surpresos e em júbilo quando sentem a 

razão grande9 da época. 

Dos bas-fonds da história do Brasil, retira-se mais que palavras, intrincadas 

com a realidade daquele povo, daqueles saberes, daquela gente. Retiram-se 

sentimentos que sobem ao céu por força mais do vento, do que da transcrição de 

autores que muito venham disso falar. Falar do corpo, da alma, do sentido original 

das coisas, dos incontestáveis desejos que se amasiavam por entre as hordas de 

além mar. 

Tudo isso é falar sobre a construção do humano que, ininterrupto o curso da 

história, fez-se presente em cada espaço ocupando e deixando suas distintas 

marcas. O cheiro humano que escorre por todas as obras que doravante tenha feito. 

O gosto que fica na superfície das coisas as quais ele toca. O calor que exala do 

mais simples objeto, quadro, discurso, palavras que um único ser tenha 

experimentado. 

Desses retratos – dessas imagens – o ‘carro de feno chefe’ de tal análise 

será uma belíssima obra de Yeronimus Bosch. Incrível representante alegórica da 

realidade na qual se tentou mergulhar – sentir. 

1.1 O CARRO DE FENO 

O painel de Hieronymus Bosch intitulada O carro de Feno (Anexo1 II) data de 

1490 e retrata um cenário mítico-real vivido no cotidiano do início do século XVI.  

                                                 

9 “Tu dizes “Eu” e orgulhas-te dessa palavra. No entanto, maior – coisa que tu não queres crer – é teu 
corpo e tua razão grande. Ele não diz Eu, mas procede como Eu. (...)  
Por detrás dos teus pensamentos e sentimentos, meu irmão, há um senhor mais poderoso, um guia 
desconhecido. Chama-se “eu sou”. Havia no teu corpo; é o teu corpo. Há mais razão no teu corpo do 
que na tua melhor sabedoria. E quem sabe para que necessitará o teu corpo precisamente da tua 
melhor sabedoria?” [grifo meu]. 
Trecho de Assim Falou Zaratustra de Friedrich NIETZSCHE (2003, p. 41) que aponta a visão do autor 
sobre a precariedade dos pensamentos em função da própria situação do corpo, uma vez que é este 
quem determina as coisas do sentir e do agirr. Tema que Michel Foucault mais tarde trabalhará em 
vários de seus textos, mostrando que o corpo e sua situação histórica é que fazem emergir o que hoje 
chamamos de sujeito (FOUCAULT: 2002; 1998; 2003). 
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A cena é conduzida em meio a uma trama agitada, imbricam-se episódios de 

desordem numa amplitude distributiva que espalha, no campo de representações da 

tela, multidões densas e pequenas figuras. 

...O centro é completamente dominado pelo grande monte de feno, sobre o qual uma 
multidão excitada, ávida, enfurecida até, se lança com escadas ou sem elas, com 
forcados ou a mãos nuas, para arrancar de qualquer maneira, um punhado daquele 
tesouro – pois ali o feno alude aos bens materiais terrenos, todos compreendidos 
nele. Um pontífice, um imperador (...), dignitários, sábios, magistrados, médicos, 
alquimistas, frades, monges, mercadores, mulheres do povo, crianças, todos 
assaltam o carro – a vida humana – para arrancar qualquer coisa, esmagando e 
sendo esmagado, pela prepotência consciente ou não, dos rivais, ou pelas próprias 
rodas do carro sob um destino impessoal. Todos chegam com fisionomia humana, 
mas quem se afasta já perdeu e transformou-se em homem monstro, assumindo o 
aspecto do animal que, na simbologia medieval (...) é particularmente representativo 
de um determinado vício, de uma dada paixão. Sobre o amarelo ofuscante do 
terreno, há o que luta violentamente, o que assassina, o que entontecido dorme. Em 
baixo, algumas personagens produzem notas idílicas, ou “de gênero”, ou 
humorísticas, como no detalhe das duas gentilíssimas damas conversando (...) 
(ULRICH, 1972. v2 p. 435 e 438). 

Brigas, desordens, confusões, falta de perspectiva invadem toda a cena 

primeira. O que mais se vê é o imenso amarelo representado pelo feno. 

Aparentemente apenas Deus escapa da total confusão que a cena causa aos olhos 

do espectador. Os homens se transformam em demônio pelo simples fato de 

roubarem o bem sagrado. Acima, e melhor traçados que todo o resto, se distingue o 

casal, os alcoviteiros e as faces deliciadas ante os anjos atentos. 

Quatro marcas são deveras importantes na figura citada acima: a) A não 

distinção dos personagens primários; b) O fundo magistral recortando como que um 

futuro à população que se perde ante o fervor da vida; c) o assassínio ao centro da 

tela; d) A sublimação dos casais extasiados. 

A imagem do povo imerso na realidade da época lembra, como por devaneio, 

à não distinção daquilo que em primeira instância se vê na tela, à não diferenciação 

das alocações e posições dos vários personagens – a figura não parece 

desordenada aos olhos modernos por acaso. Elas devem ser desordenadas! 

Homens lutam ao lado dos monges misericordiosos; Comerciantes ao canto 

conversam despreocupados; Senhoras cochicham sobre a vida alheia; Nobres 

chegam – pela esquerda – talvez de uma grande jornada. Todos se confundem 

todos se completam e, ao final, aquinhoada sua mística parte do feno central, os 

homens e mulheres tornam-se monstros perdidos – quimeras vivas. Isso tudo – da 
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confusão à fusão – pelo simples fato de que na grande extensão da figura onde as 

pessoas se amontoam, todos são apenas uma figura, a figura do mesmo, a eterna 

confusão do todo que tão bem pairava sobre as artes, e o saber da época. 

Quebrando com a primeira colocação, entretanto, aparece uma paisagem de 

fundo que se mostra ilustre. Rouba, em determinada medida, a cena do feno ao 

centro e prenuncia, quase prevê, 

...a lírica da paisagem seiscentista holandesa (...). Paisagem que, no primeiro plano, 
apenas sugere estriamentos amarelados e manchas esverdeadas, enquanto, nos 
segundos planos, se debruça em uma variação de azuis sobre azuis, todos 
esmaecidos, acinzentados e, à esquerda, frouxamente velados por uma névoa fulva 
que desce das nuvens (ULRICH, 1972. v2, p. 438), 

 Afirmando assim, em toda a sua extensão o porvir de uma vontade de 

clareza que na época específica só terá lugar à imagem vaga do fundo. Esse 

detalhe de relevo acaba ilustrando em toda sua espessura, em todo jogo de cores e 

perspectivas, um tipo de saber que, pouco a pouco, irá nascer poderoso para se 

contrapor à confusão que se presencia na face primária da pintura; Aos olhos do 

século XVI e XVII, esse lírico distanciamento, obstinado a quebrar o plano primário e 

roubar a cena que bagunça da mente e do espírito do humano, será a constante que 

moverá os pilares do mundo. 

O assassínio ao centro aparece ainda como o ponto que escapa à confusão. 

Os limites que são circundados pelas bordas amareladas desviam, por breve que 

seja, a atenção do espectador em relação ao todo. Ele alude, de forma rústica, uma  

lógica de que, no cenário da despreocupação global, pouco a pouco a morte se 

tornará uma das inquietações que os indivíduos mais se aterão. Circunda um medo 

por bordas amarelas e, talvez no íntimo esse detalhe de Bosch não represente 

realmente um assassinato ‘em si’, mas sim uma vontade de vida que será, dia a dia, 

um constante dever dar sustentação, olhar, se ater. 

E finalmente o casal que se deleita acima do feno, o qual Bosch trabalha 

“tecendo formas graciosas, cortantes como a sua atitude intransigente, gélida, 

mordaz irônica e sorridente, vívida como o faiscar de uma lâmina” (ULRICH, 1972, p. 

438), comenta aos sussurros a tenacidade com que a sexualidade, assim como o 

detalhe do casal, será conduzida pelos “tons mais acariciantes” (idem). Insinua um 

tempo em que bem se distinguia da multidão o sexo, o desejo, o prazer. Estes serão 
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tão trabalhosamente detalhados nas subjetividades de seus contemporâneos, que 

as linhas que o autor cultiva com afinco são o melhor reflexo dos traços que os 

indivíduos irão desenvolver enquanto revelação/confissão de suas verdades. 

Retratos de uma imagem, analogias de uma época. Nas mãos de um 

holandês, todo lirismo, astúcia e perversidade do humano renascentista. Curioso ou 

não, o mesmo humano que Bosch retrata na Holanda é o que, em solo tupiniquim, 

tenta se construir. 

 

 



CAPITULO II:  
OS TRABALHOS DOS ABATINADOS 
ou RETRATOS DE BOSCH 

“Não seu amor ao próximo, mas a impotência de seu amor 
ao próximo é o que impede os cristãos de hoje de nos – 

queimar”. 

Friedrich NietzscheFriedrich NietzscheFriedrich NietzscheFriedrich Nietzsche    

 

2.1 A INQUISIÇÃO NA TRANSIÇÃO DE DUAS ERAS 
ou A PAISAGEM. 

...No século XVI, a linguagem real não é um conjunto de signos independentes, 
uniforme e liso, em que as coisas viriam a refletir-se como num espelho, para aí 
enunciar, uma a uma sua verdade singular. É antes coisa opaca, misteriosa, cerrada 
sobre si mesma, massa fragmentada e ponto por ponto enigmática, que se mistura 
aqui e ali com as figuras do mundo e se imbrica com ela (FOUCAULT, 2002, p. 47). 

Esse é o cenário do saber contemporâneo aos trabalhos do Tribunal do Santo 

Ofício e da figura de Bosch (Anexo II). Ambos encontram-se num período transitório 

de sua ordem. Situam-se na passagem da era da semelhança para a era da 

representação. Esta, genericamente, datando de fins do século XVI e século XVII e 

aquela relativa ao século XV – e anteriores – e começo do XVI. 

A era da representação se caracteriza pela proximidade, ou melhor, pela 

inexistência de espaço entre as palavras e o que elas representavam. As coisas 

eram aquilo que se falava e a palavra não existia enquanto representação, mas 

enquanto similitude do significado – enquanto uma imagem refletida, o mesmo visto 

de outras formas. Os saberes estavam todos interligados sendo que aquilo que os 

unia eram formas de parentesco que FOUCAULT (2002) irá chamar de convenientia, 

aemulatio, analogia e simpatia10.  

O saber funcionava como uma releitura constante do todo nas partes e das 

partes no todo. A palavra – signo – que designava algo designava também toda sua 

                                                 

10 Esses conceitos designam as maneiras principais pelas quais os elementos do mundo serão 
assemelhados, refletidos, fundidos, aproximados (FOUCAULT, 2002, p. 23-35). 
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extensão e suas proximidades. O mundo era espaço de assinalações decifráveis 

cuja “...assinalação e o que ela designa são exatamente da mesma natureza” 

(FOUCACULT, 2002, p. 40). 

 Quando se falava então a palavra demônio, por exemplo, não se 

representava o demônio, mas apresentava-o, a palavra designava o próprio ser. O 

ser, por sua vez, acolhia todas as coisas que os ligavam numa cadeia infinita de 

semelhanças que fixavam círculos e extensões universais. Portanto falar demônio 

significava encarnar sua figura e trazer consigo todas as verdades relativas a ele. 

Sendo isso para a época as mazelas, as desgraças, os sentimentos ruins, etc. Essa 

relação signo-significado ocorria de forma tão poderosa que uma palavra designa 

“...em relação a todas as outras o papel de conteúdo ou de signo, de segredo ou de 

indicação” (FOUCAULT, 2002, p. 47). 

Nas leituras dos textos do Tribunal do Santo Ofício, essas relações ficam bem 

claras. Quando inquiridos sobre as maneiras de se prestar culto ao diabo, por 

exemplo, o manual do inquisidor afirma que o herege servia-se de rituais que 

transfiguravam os demônios propriamente ditos para o espaço em que ele estaria. 

Os demonólatras então 

...oferecem-lhes sacrifícios, os adoram, dirigem-lhes preces execráveis, se entregam 
aos demônios, prestam-lhes votos de obediência, prometem-lhes fazer qualquer 
coisa para se ligar a eles jurando por esse ou por aquele demônio, chamando-os 
através de invocações; cantam em seu louvor (...); pedem sua ajuda através de 
sinais, escrevendo letras ou pronunciando nomes (EYMERICH, 1993, p. 55). 

Outro exemplo dessa ordem de saberes imersa na realidade da 

representação diz respeito aos questionamentos sobre a heresia de um adivinho ou 

vidente. Disto os padres afirmavam que aqueles 

[...] que praticam apenas quiromancia, ou seja, os que prevêem, pela observação 
das linhas da mão, os efeitos naturais e as circunstâncias da vida humana; ou ainda 
os que mostram ou descobrem algo que está presente, mas oculto através da 
comparação do comprimento de dois fios de palha, e outros mais. Suas atividades 
não são da competência da Inquisição. (EYMERICH, 1993, p. 52) 

Isto porque as coisas são uma ordem sucessiva de semelhanças. No jogo 

dos saberes da época, é a simpatia desempenhando o papel de trazer para perto 

tudo que se assemelha; o aemulatio, espelhando as coisas retorcendo-as, 

ofuscando-as ou potencializando-as; e a convenientia, aproximando os objetos por 

ordens de parentesco espacial, fundindo-os na agonia do mesmo. 
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A quiromancia só não entra no hall das heresias justamente porque, em 

relação à razão da época 

[...] a simpatia faz comunicarem-se o corpo e o céu e transmite o movimento dos 
planetas às aventuras dos homens. Somente também porque a brevidade de uma 
linha reflete a imagem simples de uma vida curta, o cruzamento de duas pregas, o 
encontro de um obstáculo, o movimento ascendente de uma ruga, a escalada de um 
homem para o sucesso. A largura é sinal de riqueza e importância; a continuidade 
marca a fortuna, a descontinuidade o infortúnio (FOUCAULT, 2002, p. 38). 

Isso num jogo perpétuo que caracterizará a razão e a verdade desse período 

singular. 

 Mais tarde, com as mudanças históricas e a transição da ordem de saber – e 

poder – a era da representação nascerá para contrapor a idéia do todo e da 

proximidade das coisas. Os saberes que surgirão de um modo geral a partir do 

século XVI e XVII consolidarão a diferença entre as coisas em um distanciamento 

das palavras para com estas (FOUCAULT, 2002, p. 61). 

Os signos agora serão usados não mais para significar um objeto em si, mas 

para representá-lo. Para colocá-lo em quadros e desligá-los do observador. O 

grande trunfo dessa era é o distanciamento daquilo que estava separado para uma 

análise detalhada e bem direcionada do que se deseja. Entre as palavras e as 

coisas “[...] abriu-se o espaço de um saber onde, por uma ruptura essencial no muno 

ocidental, a questão não será mais a das similitudes, mas das identidades e das 

diferenças” (idem). 

Um dos autores que podem representar essa época é René DESCARTES 

(1983), que em seu livro O discurso do Método, defende que os pensamentos 

devem ser conduzidos por ordem 

[...] começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para subir, 
pouco a pouco, como por degraus, até o conhecimento do mais compostos, e 
supondo mesmo uma ordem entre os que não se precedem naturalmente uns aos 
outros. (DESCARTES, 1983, p. 38). 

Essa magnitude que será âncora de grande parte do saber moderno já estava 

presente de forma bem primária no manual do inquisidor de Nicolau EYMERICH 

(1993) onde a classificação dos hereges se dá de forma minuciosa, no qual 

quaisquer alterações na ordem dos saberes poderiam descaracterizar o julgamento 

e a punição dos possíveis envolvidos. 
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Tem-se imerso na obra uma divisão da seguinte forma: Hereges manifestos e 

disfarçados; afirmativos ou negativos; os heresiarcas; Os hereges impenitentes, 

penitentes e relapsos; os blasfemadores; videntes e adivinhos; demonólatras ou 

invocadores do diabo; cristãos que aderiram ao judaísmo e judeus convertidos 

rejudaizantes [que se tornaram novamente judeus]; cristãos que aderiram à seita dos 

sarracenos; os excomungados pertinazes, que ficam um ano sob excomunhão; os 

cismáticos; os apóstatas; os seguidores de hereges; quem dá asilo, hospeda ou 

acolhe os hereges; os protetores de hereges; os benfeitores de hereges; quem se 

opõe à inquisição; os suspeitos de heresia – que tem uma subdivisão especial dos 

“...dez casos de forte ou veemente suspeita” (EYMERICH,1993, p.78); os difamados 

de heresias; e finalmente os relapsos. 

Essa disposição correspondente à jurisdição relativa ao poder inquisitorial 

tem em seus pormenores cada caso detalhado e muito bem descrito nas formas em 

que acontece: seus rituais, suas ascendências e descendências, suas ramificações. 

Uma lista bem vasta que idealiza um imenso número de desvios, depravações, erros 

de comportamento, etc. 

Porém essa classificação não é toda característica da era da representação, 

pois o pensamento está demasiado ligado às semelhanças entre os vários tipos de 

heresias. Observa-se isso quando, por exemplo, um benfeitor de hereges pode ser, 

se provado adequadamente, um herege disfarçado ou negativo11 apenas por sua 

proximidade com aqueles que acolhia – mesmo ele mantendo todas as regras e 

normas da fé religiosa (EYMERICH, 1993, p. 52). Tudo provavelmente apenas pela 

força da simpatia12. 

DIEZ (2000), entretanto aponta que, no âmbito nacional já se proliferavam 

nuances do que seria o furor do saber clássico – metódico e analítico. Pois os 

                                                 

11 “Hereges negativos são aqueles que, convencidos de alguma heresia por testemunhas dignas de 
fé diante do juiz, não querem ou não podem se desapegar dela e sem confessarem o crime, 
continuam firmes em suas negações, confessando em palavras a fé católica e proclamando sua 
rejeição à perversidade herética” (EYMERICH, 1993, p. 39). 
12 “tal é seu poder [o da simpatia], que ela não se contenta em brotar de um único contato e em 
percorrer os espaços; suscita o movimento das coisas no mundo e provoca a aproximação das mais 
distantes” (FOUCAULT, 2002, p. 32). 
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discursos do Padre Vieira, que datam da mesma época dos escritos de Descartes, já 

continham elementos dessa épisteme13 comum aos dois pensadores. Quando Vieira 

propõe uma retórica perfeita divida e classificada em quadros que permitiam uma 

resposta mais profícua dos trabalhos sacerdotais ele desenvolvia o mesmo 

raciocínio que DESCARTES (1983) em O Discurso do Método. 

Deve-se frisar então que, no período colonial, além das características 

peculiares da similitude renascentista, já se proliferava nas lições do padre Vieira e 

em parte dos escritos da Inquisição – manual que data de 1.376, com uma revisão e 

ampliação posterior de 1578 – o germe de uma cultura que primará acima de tudo 

pela especificação detalhada, alocação das coisas em quadros bem definidos, 

ordenação dos saberes, etc. “Uma prática milenar do eu e do outro” (FOUCAULT14, 

apud DIEZ, 2000, p. 102). 

É o mundo em transição que como no despreocupado fundo de Hieronymus 

Bosch (Anexo II) apontam-se paisagens duma profundidade palpável cuja 

perspectiva e clareza demarcarão a abertura essencial pela qual o saber o indivíduo 

serão alocados e representados. 

 

2.2 INQUISIÇÃO, PODER E SABER 
ou SOBRE ASSASSINATOS E AMANTES. 

 

É sob o solo dessa nova organização – transição – de saberes que toda uma 

rede de poder irá se desenvolver a um nível mais elementar no que diz respeito à 

ordem das pessoas, das coisas, dos espaços e das instituições de um modo geral. 

Os saberes emergentes advindos da preocupação em preencher o espaço 

deixado entre o signo e o significado irão pouco a pouco penetrar no corpo e na 

                                                 

13 Ordem do saber 
14 FOUCAULT, Michel.  As Palavras e as Coisas: Uma arqueologia das ciências humanas. Trad. 
Salma Tannus Muchail. Rev. Roberto Cortes de Lacerda. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1985. 
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alma15 dos indivíduos. Serão criadas técnicas de saber-poder como a educação, a 

medicina, o militarismo moderno, entre outros. 

A gestão do estado então transitará de um saber exclusivo sobre o corpo de 

rei, sua proteção e manutenção, para o corpo da população, para a gestão das 

coisas relativas ao estado16. Será necessário se criar uma consciência de população 

uma consciência de uma população específica que podemos chamar de 

nacionalismo.  

Esse ideal de ‘povo’, de identidade nacional, culmina juntamente com o 

nascimento dos grandes estados da Europa onde o mercantilismo será, de uma 

maneira geral, o representante principal desse novo tipo de organização 

(FOUCAULT, 1998, p. 286). A figura estatal que então cabia somente ao rei perderá 

pouco a pouco o seu caráter soberano e passará a exercer uma função  mais 

administrativa. Uma função de manutenção das riquezas e da pátria que germina 

lentamente. 

A referência principal dessa nova arte de governar será a família. É centrado 

no papel da economia familiar que o rei dará manutenção ao Estado - ele não mais 

será o Estado. No sentido em que 

...aquele que quer poder governar o Estado deve primeiro saber se governar, governar sua 
família seus bens, seu patrimônio (...). [Sendo o sentido inverso também  verdadeiro, pois] 
quando o estado é bem governado os pais de família sabem como governar seus bens, seu 
patrimônio, e por sua vez os indivíduos se comportam como devem (FOUCAULT, 1998, p. 
281). 

 

A figura inquisitorial se faz presente nesse tipo de organização espacial, e  

genericamente, em uma frente com dois sentidos: Ao nível do estado e ao nível do 

                                                 

15 Não me refiro aqui ao conceito de alma católico ou platônico, mas sim como a expressão da 
subjetividade e dos anseios, o que não é redutível a um atomismo ou a um essencialismo, mas sim a 
um construto dependente das relações a que os indivíduos estão expostos. Com diria NIETZCHE 
(2003, p. 19) “ é preciso inicialmente liquidar aquele outro e mais funesto atomismo, que o 
cristianismo ensinou melhor e por mais longo tempo, o atomismo da alma. Permita-se designar com 
esse termo a crença que vê a alma como algo indestrutível, eterno, indivisível, como uma mônada, ou 
atomon: essa crença deve ser eliminada da ciência! Seja dito entre nós que não é necessário, 
absolutamente, livrar-se com isso da “alma” mesma, renunciando a uma das mais antigas e 
veneráveis hipóteses (...) está aberto o caminho para novas versões e refinamentos da hipótese da 
alma: e conceitos como “alma mortal”, “alma como pluralidade do sujeito” e “Alma como estrutura 
social dos impulsos e afetos”...”. 
16 FOUCAULT, 2003, p. 128-129. 
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indivíduo. O tipo de poder e de respaldo pelo qual se pautará então, por mais que 

possa parecer não é apenas o da soberania – o direito natural de Deus, o direito 

transcendental do criador. 

Quando EYMERICH (1993, p. 62) assegura que 

...o poder universal do Cristo é reafirmado no salmo 71(“Ó Deus, concede ao Rei 
Tua Equidade, ao filho do Rei tua justiça”). Cristo não teria apenas sido um bom 
pater família se não tivesse legado ao seu vigário na terra [o Santo Papa] o seu 
poder absoluto sobre os homens. 

Ele apresenta apenas uma face do poder apostólico romano. Esse poder que 

o legaliza não é o único pelo qual a igreja irá perseguir os hereges, os impuros e 

aqueles que maldizem da fé católica. A inquisição vai ser de grande serventia à 

população e ao rei enquanto aparelho de manutenção da ordem pública como 

instrumento de correção e dominação também a um nível mais elementar que os 

torna interdependentes dos indivíduos e vice-versa. 

E se “...por cauda da heresia, a verdade católica se enfraquece e se apaga 

nos corações; os corpos e os bens materiais se acabam, surgem tumultos e 

insurreições e há perturbações na paz e na ordem pública” (EYMERICH, 1993, p. 

32), os inquisidores não têm a premissa de trabalhar apenas para Deus, mas para o 

Estado enquanto corpo social. Isso numa reciprocidade mais que rentável, pois se a 

um nível básico a instituição da inquisição fornece positividades, se ao nível do 

indivíduo o poder exercido erige a força da sociedade, as respostas e as trocas entre 

indivíduo-inquisição serão extremamente profícuas17. Tal é o fato que não se trata 

apenas de um poder sobre a população, mas também a partir dela, podendo assim, 

de maneira nem um pouco dantesca ou execrável uma cena jurídica onde “...cabe 

aos bispos e inquisidores juntos, convocar, julgar e condenar. E aos civis, executar 

as sentenças da inquisição, principalmente quando há derramamento de sangue” 

(EYMERICH, 1993, p. 65). 

Os bas-fonds da história no Brasil colonial mostram que, tanto quanto 

preocupados com a manutenção da palavra de Deus, os inquisidores estavam 

                                                 

17 Pode-se deduzir então que o sistema de delação fortemente defendido pelos perseguidores de 
hereges não era uma questão moral, ou uma questão de caráter desviado daqueles que delatavam, 
mas sim uma questão de ordem nacional, de bem estar da população. Algo hoje equivalente aos ‘disk 
denúncias’ que vemos constantemente na televisão aberta. 
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empenhados em transformar o império português em um Estado grande e forte – o 

que acarreta marcas profundas também à maior colônia lusitana. 

 

2.2.1 A QUESTÃO JUDAICA  

OU DESTAQUE PARA A CENA DA MORTE 

Uma das principais preocupações dos inquisidores, e isso está expresso em 

grande parte do manual de EYMERICH (1993), estava em converter os povos não 

cristãos, dando uma grande importância ao povo judeu. 

As reflexões a respeito dos judeus permeavam as seguintes questões: 

...o antigo testamento contém todas as verdades que os judeus consideram de fé e 
que dizem respeitar. São verdades de ordem moral ou legal, judiciária ou litúrgica, 
profética ou simbólica. Podem se classificar em duas grandes categorias: a) as que 
são específicas dos judeus – e por isso mesmo, diferenciais – e em virtude das quais 
eles são diferentes de nós e nós os identificamos como judeus, e para dizer a 
verdade, como infiéis. Os judeus que transgridem essas verdades diferenciais, 
embora hereges na sua perfídia, não o seriam na perspectiva da fé cristã, pois, 
negando essas verdades, se uniriam a nós, na realidade. Portanto cabe a nós 
cristãos não pôr entraves, nesse caso, à sua heresia e desobediência, mas, ao 
contrário, esclarecê-los bastante e encorajá-los nesse tipo de infidelidade; b) Outras 
verdades do antigo testamento são comuns a nós e a eles. De acordo com elas, os 
judeus não são diferentes de nós, e não devemos considerá-los nem vê-los como 
judeus (...). 

Mas, justamente por concordarem conosco nesse tipo de verdades, atacam 
frontalmente a lei cristã os que as negam! Devem ser, portanto, obrigados pelos 
juizes da fé cristã – bispos e inquisidores – a respeitar essas verdades, que são suas 
também, e a segui-las escrupulosamente! (EYMERICH, 1993, p. 61-62). 

E ainda continua o raciocínio de que os pagãos e os judeus “...não têm de 

maneira alguma ser obrigados a tornarem-se cristãos: devem decidir de acordo com 

a sua vontade” (idem). 

Uma das maiores obsessões da inquisição portuguesa certamente dizia 

respeito aos rejudaizantes (VAINFAS, 1997, p. 08-09). Uma constante nas páginas 

inquisitoriais até metade do século XVIII. Isso fez com que muitos Judeus viessem, 

devido às perseguições na Europa e ao exílio da Inquisição, para as terras da costa 
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brasileira. Aqui poderiam praticar sua religião mais livremente visto que as 

perseguições demoraram a começar18.  

Tal acossamento, entretanto não se apaziguou por tempo longo e deve-se 

salientar que quando entram em cena então os cristãos-novos portugueses no 

território d’além mar, o bispado espanhol começou a perseguição aos judeus 

convertidos em suas terras. NOVINSKI (1972, p. 109) afirma que “...foram os 

cristãos-novos de origem portuguesa e não castelhana que constituíram objeto de 

perseguição para o Tribunal do Santo Ofício nos domínios espanhóis”. Demanda 

esta de ordem política que vinculava tal perseguição ao desenvolvimento econômico 

que os judeus estavam conseguindo instaurar no litoral brasileiro em fins do século 

XVI19.  

A questão judaica após ininterrupto e sistemático programa de perseguições 

acabou por desencadear uma cisão entre o povo que “...dividiu a sociedade em dois 

grupos: os limpos de sangue, e os impuros” (NOVINSKI, 1992, p. 104). Ou em duas 

classificações que estão sempre presentes nos inquéritos do Tribunal do Santo 

Ofício: os cristãos-velhos e os cristãos-novos.  

A prerrogativa de uma dissensão entre povos ocorre no sentido de construir 

para os estigmatizados uma noção de perigo para a população. Uma noção de ruína 

da ordem e, especificidade da época, dispersão da fé. Uma das máximas de 

EYMERICH (1993, p. 63-64) é que aqueles que não receberam o dom dão fé cristã 

“...devem ser afastados da igreja – se houver possibilidade de isolá-los – para que 

não sirvam de obstáculo à fé com suas blasfêmias, falsos argumentos, e até com 

verdadeiras perseguições”. Ou seja, não são eles – os inquisidores – que 

perseguem, mas sim os hereges, judeus, demonólatras, os ciganos, os sarracenos, 

entre outros milhares. 

É também declarando a desgraça da raça, a degenerescência do povo judeu 

que uma perseguição genocida conseguiu se sustentar com tanto afinco. 

Despontando-se ainda precariamente no período uma preocupação na qual, a 

                                                 

18 VAINFAS (1997, p. 8-9) relata que a primeira incursão da inquisição no Brasil data de 1591, mas 
“em meados de 1590 ensaiava-se no Brasil o que a inquisição espanhola executava na América a 
mais de 30 anos”. 
19 Desenvolvimento propiciado principalmente pelo cultivo da cana e expansão comercial portuguesa. 
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salvaguarda da vida do outro – cristãos de fé –, aponta-se o extermino daqueles que 

causam a desgraça. 

E justamente por isso, pela nascente vontade patriótica, pela necessidade de 

se ter um Estado forte e livre de mazelas e conflito internos – deve-se frisar –, é que 

caberá ao Tribunal do Santo Ofício o papel de corrigir os condenados, de livrá-lo do 

pecado e trazê-lo para a verdade de Deus. Sendo nesse sentido muito mais rentável 

ajustar os ricos judeus que matá-los todos de uma só vez. No extremo, talvez 

alegando nem tanto a enormidade do pecado, mas monstruosidade do pecador, sua 

incorrigibilidade e a salvaguarda da sociedade20, a justificativa de alguns dos casos 

de assassínio. 

Realmente a morte passará, paulatinamente, a ser um paradoxo e uma 

constante inconveniente nos pormenores do estado. Quando se inculca a 

consciência de população nacional de Estado nacional e com isso, se caracteriza 

toda uma consciência de ‘povo’, a morte jurídica – legal – do cidadão será cada vez 

mais deixada de lado. O poder de matar que o soberano tem, será pouco a pouco 

suplantado por esse crescente e manifesto apego à população. 

No âmbito nacional, em se tratando de assassinato, realmente nunca foi 

realizado um auto-de-fé (Anexo III) – que são as penas maiores que dão fim à vida 

do herege condenado em um ritual público de exibição de suplícios. Pode-se dizer 

que o tribunal não se empenhara tanto na perseguição dos hereges nas terras 

brasileiras, ou também validar a questão de que, nas coisas do Estado, cabia 

também ainda a figura de uma ‘ortopedização’ do marginal – da fé. A transição 

infante do poder de causar a morte, para o poder de gerir a vida (FOUCAULT, 2003, 

p. 128). 

Exemplo de que essa gestão – correção da degenerescência – era ponto 

importante para o Tribunal do Santo Ofício está no caso de Luiz Delgado, sodomita21 

                                                 

20 Comentário alusivo à passagem em que Foucault fala sobre a pena de morte na modernidade: “De 
que modo um poder viria a exercer suas mais altas prerrogativas e causar a morte se seu papel mais 
importante é o de garantir, sustentar, reforçar, multiplicar a vida e pô-la em ordem? (...) Daí o fato de 
que não se pode mantê-la a não ser invocando, nem tanto a enormidade do crime quanto a 
monstruosidade do criminoso, sua incorrigibilidade e salvaguarda da sociedade” (FOUCAULT, 2003, 
p. 130). 
21 Aquele que praticava a sodomia (penetração anal). 
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lusitano exilado na Bahia. Ele, sagaz perseguidor de efebos, adorava os prazeres 

sodomíticos. Viajou da Bahia para o Rio de Janeiro, e de lá de volta para a Bahia 

fugindo da inquisição; escondeu-se inclusive em terras alugadas dos Jesuítas22. 

Possuía uma vida monetária razoável, um escravo e uma esposa. 

Durante os anos de exibição desmedida, abertura pública de suas idéias e, 

uma conduta, um tanto exagerada para a época, teve sua vida encalçada pelo 

Tribunal do Santo Ofício que, nem tanto pelo ato nefando que cometia, mas mais 

pelas perturbações que provocava na população baiana e carioca, o perseguia com 

furor (MOTT, 1988, p. 121). 

Ele foi inclusive preso e torturado várias vezes. Acabou sendo exilado em 

Angola após anos de tentativas de ‘correção’ pelos poderes da Inquisição. Se o 

tribunal teve sucesso ou não em sua demanda, MOTT (1988) afirma que não 

encontrara registros sobre isso23, mas cogita a possibilidade de, mesmo após anos 

de acossamento, ter enfim realizado o seu sonho e encontrado um gajo com “três 

polegadas de pica” (1988, p. 128). 

São resíduos de uma nova configuração do poder que começa a agir 

vagarosamente no corpo da população, que começa a aparecer entre os indivíduos 

em suas singularidade e que tem por fim, gerir essa massa preocupante de forma 

harmônica e profícua. Isso só acontece a partir de determinado momento que se 

percebeu muito mais rentável no que diz respeito a uma economia política dominar 

através de mecanismos localizados, de correções e modelagens, do que através de 

sistemas de obrigações jurídicas (FOUCAULT, 1998, p. 187).  

Não é à toa que a figura da morte no centro inferior da obra de Bosch (Anexo 

II), a luta pela sobrevivência, aparece como que destaca da multidão, evidenciada 

em meio à confusão. É exatamente no espaço aberto em meio a essa balbúrdia que 

um grande apreço à vida germinará aos olhos da população, é na configuração dos 

novos poderes, da governamentalidade estatal e do cuidado com o indivíduo 

enquanto ‘unidade nacional’ que o direito de matar perderá sua tenacidade e o 

assassinato será circundado por tons que chamam a atenção. 

                                                 

22 Amigos, amigos; negócios à parte. 
23 Não foram encontrados por MOTT (1988) registros de Luiz Delgado após seu exílio para Angola. 
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2.2.2 CONFISSÕES 

OU O LUGAR DOS AMANTES ACIMA DO FENO 

Pelo fato de o solo epistemológico ainda estar transitando sobre os veredictos 

da era da semelhança, com dispersas profusões e apelos do saber no sentido da 

quebra das proximidades entre as palavras e aquilo que designam. Muitas das 

confissões e dos pecados revelados ao Tribunal do Santo Ofício pertencem aos 

retratos da similitude. 

Os erros e os desvios dos que se confessavam nas visitas inquisitoriais 

permeiam questões que muitas vezes unem todas as figuras do cenário cotidiano. 

Muito dos inquiridos dizem ter profanado Deus com palavras ou gestos, ou ter 

cometido pecados alarmantes. Todos temem, de uma maneira ou de outra, como 

punição ou castigo sobrenatural, um martírio em suas vidas e na vida pública de um 

modo geral. Afinal, esses confessores se encontram num espaço de irradiações, o 

qual 

...por todos os lados o homem é por ele envolvido; mas esse mesmo homem, 
inversamente, transmite [aquilo] que recebe do mundo. Ele é o grande fulcro das 
proporções – o centro de onde as relações vêm se apoiar, e de onde são novamente 
refletidas (FOCUAULT, 2002, p. 31). 

Assim uma quebra desse espaço, ou um desnorteamento do prórpio homem, 

poderia afetar o todo ou seus pares e até mesmo a natureza que os rodeava. 

O povo da época carregava “...as estrelas no interior de si mesmo (...) e o 

firmamento com todas as influências” (FOUCAULT, 2002, p. 28). O homem era a 

convergência de todas as coisas. No humano se encontrava o ponto a partir do qual 

o universo se dobrava em todos os seus limites. 

Um pecado relatado na primeira incursão inquisitorial, que data de 1591, e 

que podem parecer ingenuidade, confessado por Nicolau Faleiro de Vazconcelos, 

cristão-velho casado com uma cristã-nova, informa a perturbação das relações 

desse período. O relator, a propósito de seu depoimento24 afirmava 

                                                 

24 Que por curiosidade era resposta à denúncia de sua própria mulher. 
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...que falecendo-lhe em sua casa seu escravo, sua mulher dele denunciante lhe 
disse que era bom vazar fora a água dos cântaros, e que ele respondeu que isso 
eram agouros, que não cresse neles (...) 

E que, depois disso, haverá obra de sete ou oito meses que lhe faleceu em casa 
outro seu escravo e então, vindo ele de fora, perguntara à dita sua mulher se já 
lançara fora a água dos cântaros, e ela lhe respondeu que sim, e ele confessante 
nesta segunda vez consentiu e aprovou o dito derramamento de água dos cântaros, 
porém que ele não entendeu ser isto cerimônia dos judeus, nem consentiu com essa 
intenção, nem sabe com que intenção lançava fora a dita água e dita sua mulher 
(VAINFAS, 1997, p. 52). 

Numa época em que o fio de palha pode desvelar o oculto (EYMERICH, 

1993, p. 52), e uma tempestade causar uma borrasca (DIEZ, 2002, p. 23), jogar fora 

a água dos cântaros poderia acarretar o quê? Certamente poderia fazer com que 

seus escravos parassem de morrer, mas apenas sabendo que era tradição judaica, 

já havia a idéia de que, de alguma maneira isso afetaria também a ordem expressa 

nas leis – divinas e não divinas. Sua confissão era justa e passível de castigo e 

pena, pois Nicolau Faleiro de Vazconcelos provavelmente nunca desejaria estar ao 

lado direito dos pecadores no dia do juízo final (Anexo V). 

Muitos dos outros relatos apontam essas agitações (VAINFAS, 1997). MOTT 

(1988, p. 107) nos faz interessante depoimento quando afirma que era corrente na 

época o fato de Deus mandar raios e trovões e chuvas torrenciais nos lugares onde 

se encontravam os que praticavam a sodomia. 

Inclusive foi voz corrente na Bahia dos fins do século XVI que um surto de 

febre amarela – chamado de ‘bicha’ pelo povo da região – foi obra da devassidão 

advinda dos inúmeros sodomitas que lá habitavam. Fez-se uma perseguição 

acirrada dos heréticos e vários apelos públicos a Deus para que tal mal fosse 

exonerado da Bahia (MOTT, 1988, p. 119). Após tal perseguição o surto perdeu 

força e a febre se apaziguou25. 

O reino da confissão permeava uma curta camada que era indivisível para os 

contemporâneos da inquisição: o mais breves toques, as mais indescritíveis falas 

poderiam abrir buracos no solo e causar erupções na raiva divina-natural. E os 

                                                 

25 Provavelmente uma coincidência, mas que levava o povo a firmar as verdades oriundas da igreja 
da época. 
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homens santos, como porta-vozes do mundo sobrenatural de Deus, recebiam em 

seu estado de iluminação divina as respostas que reclamavam aos céus (Anexo IV). 

Essa preocupação com a ordem dos círculos de um pseudo-universo e a 

desmedida função de policiar, fiscalizar e dar vazão perfeita ao sistema divino-real, 

permeavam ainda outras preocupações. Há também uma proliferação de questões 

que afetam o cotidiano da vida de uma maneira geral. Dentre as quais deve-se 

destacar a entrada em cena da reforma protestante no final do século XVI que vai 

fervilhar os ânimos do clero apostólico romano de uma maneira geral. VAINFAS 

(1997, p. 9-10) afirma que com o advento do protestantismo, a igreja começou a se 

preocupar em defender os antigos dogmas católicos “...movendo fortíssima 

campanha moralizante, processo controlador e amestrador de condutas individuais”; 

entrando também, no hall de heresias, por exemplo, o mal da sodomia e da 

bestialidade26, antes adscritos à justiça secular. 

As práticas das confissões tomam dois rumos no cenário nacional. Sendo 

...as confissões da visitação inquisitorial eram completamente distintas da confissão 
sacramental que se fazia em confessionário. Nas ultimas tratava-se de um 
sacramento no qual o fiel narrava seus pecados em troca de penitência espiritual; 
nas primeiras tratava-se de contar erros de fé, enganos conscientes de doutrina ou 
de comportamentos que configuravam crimes, delitos passíveis de pena secular, 
inclusive a [tão temida] morte na fogueira VAINFAS, 1997, p. 23). 

Ambas certamente se correlacionavam, limitavam-se e complementavam-se. 

Até mesmo porque “...não raro aparecem relatos em que se percebe no confidente 

uma atitude típica de pecador diante de confessores sacramentais, narrando 

pecadinhos que nada tinham a ver com a inquisição” (VAINFAS, 1997, p. 25). 

Elas também seguiam um ritmo que emaranhava as relações de poder e 

saber nas mãos dos padres a partir dos indivíduos. Cabendo ao confessante 

detalhar tudo nos mínimos pormenores e ao padre ler assim os retratos da verdade 

denunciada por aquele27. 

                                                 

26 No cenário nacional não foram registrados casos, ou perseguições, em relação à bestialidade – 
que consistia em ter relações eróticas, sexuais e afins com animais. 
27 Coisa que mais tarde será abertamente usada pela psiquiatria e pelas ciências do homem. 
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As confissões entram nesse jogo de verdades lidas, como quando Catarina 

Mendes confessante afirma que “...é boa cristã e não fez as ditas coisas28 com 

intenção judia (...) e que se por fazer com a dita boa intenção ela caiu em alguma 

culpa, pede perdão e misericórdia com pena saldável” (VAINFAS, 1997, p. 90); a 

verdade não está presente nela, mas perpassa-a e se forma nas mãos do leitor da 

confissão, pelos atentos abatinados, que regozijados determinarão a pena (espiritual 

e/ou carnal). 

O relator do Santo Ofício, a propósito da confissão de Jerônimo Parada, 

adolescente soteropolitano, transcreve o seguinte caso: 

... disse que a dois ou três anos em dia de páscoa, foi ele confessante a casa de 
Frutuoso Álvares, clérigo de missa [... e o dito] o começou a apalpar, dizendo-lhe que 
estava gordo e outras palavras meigas, e lhe meteu a mão pelos calções29 e lhe 
apalpou a sua natura30, alvoroçando-a com a mão, e lhe tirou os calções fora e o 
levou à sua cama, e o dito clérigo ajuntou a sua natura com a dele confessante e 
com a mão solicitava ambas as naturas juntas por diante a ter polução31, porém 
daquela vez, não teve polução nenhum deles. 

E depois daquela vez a muito tempo (...) se foi agasalhar32 na casa de Frutuoso 
Álvares e se lançou na cama com ele, o qual começou a apalpa-lo também a 
provocar-lhe a fazer o mesmo como da outra vez, [e] ele confessante da mesma 
maneira apalpava com a mão a natura do dito clérigo, e desta segunda vez não 
houve também mais do que ajuntamentos por diante. 

E depois disso, muitos dias aconteceu que veio o dito Frutuoso Álvares a esta cidade 
e se agasalhou em casa da avó dele confessante, e por eles ficarem ambos sós, lhe 
disse Frutuoso Álvares que fizessem como das outras vezes, e que ele confessante 
respondeu que não queria, e ele então lhe deu um vintém, e por ele se não contentar 
com um vintém, lhe deu outro vintém, então ambos tiraram os calções e se deitaram 
em cima da cama, e depois de terem feito por diante como das outras vezes, o dito 
clérigo se deitou com a barriga para baixo e disse a ele confessante que se pusesse 
em cima dele, e assim o fez e dormiu com o dito clérigo carnalmente por detrás, 
consumando o pecado de sodomia, metendo seu membro desonesto pelo vaso 
traseiro33 do clérigo como um homem faz a uma mulher pelo vaso natural34 por 
diante, e este pecado consumou tendo polução como dito em uma só vez (...). 

E sendo perguntado se sabia ele confessante que aquilo era pecado, respondeu 
que sabia [grifo meu]. 

                                                 

28 Retirar a gordura dos quartos traseiros de rês (boi) miúda. 
29 Cuecas 
30 Pênis 
31 Ejaculação 
32 Abrigar, dar abrigo. 
33 Ânus 
34 Vagina 
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E sendo mais perguntado, disse que ouviu que o dito Frutuoso Álvares era amigo 
de fazer essas torpezas com moços e já por isso viera degredado do Reino (...) 
[Grifo meu] (VAINFAS, 1997, p. 87-89). 

Os dados presentes no depoimento devem ser precisos, respondendo e 

apontando às leituras cautelosas dos padres. Os desvios, os erros, e os acertos, os 

porquês e quaisquer dúvidas devem ser bem elucidados. Isso se dá, pois “...um dos 

pontos fundamentais na direção de consciência cristã, é justamente que o sujeito 

não conhece a verdade” (FOUCAULT, 1998, p. 264).  

A curiosidade desmedida dos inquisidores, não satisfeitos com a prolongada 

extensão da confissão, querendo sempre mais – como na situação negritada – 

assumem tal caráter que desembocam uma relação de poder que está além do 

padre, pois existirá apenas a partir do exercício da confissão em si. “...O que o 

sujeito não sabe, é algo muito diferente de saber se é pecado ou não” (idem) o que 

ele não sabe é o que será produzido no ato redentor da confissão sacramental e 

inquisitorial. 

O sistema se fecha de tal maneira que é imprescindível para a produção do 

discurso verdadeiro do pecado, da consciência, da normalidade, da espiritualidade, 

a presença do confessante e do confessor. Daquele que fala e daquele que escuta. 

A confissão irá se configurar como um dispositivo que, produzindo assim efeitos de 

verdade, acabará produzindo os próprios sujeitos (FOUCAUTL, 1998, p. 264). 

A sexualidade, na visão de FOUCAULT (2003), é o mecanismo pelo qual a 

confissão alastrada fornecerá a razão subjetiva do sujeito. Será através dela que a 

identidade será assegurada. A verdade mais íntima de si estará sempre naquilo que 

se diz a respeito de seu sexo. Nas práticas da inquisição mais arcaica não havia 

uma preocupação com os pudores, os cuidados para com as palavras, etc. A 

verdade era declarada falando-se abertamente – como no caso anteriormente 

citado. O sexo era apenas mais um fator nos processos jurídicos. Nem mais nem 

menos (FOCUAULT, 2003, p. 22). 

Ainda com o advento da contra-reforma todos os países católicos que irão se 

dedicar a intensificar o ritmo das confissões anuais, também criarão regras 

meticulosas de exame de si e atribuirão cada vez mais importância aos pecados 

carnais nos espaços das penitências. A partir dessa intensificação das 

preocupações e de uma dispersão dos discursos, o sexo acabará tornando-se aquilo 
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que, de mais profundo e indizível, estará presente nos pensamentos, nas atitudes, e 

até mesmo nos sonhos (Idem p. 23). 

Tal poder não se inculca deveras facilmente, e se é forte é porque produz 

positividades. A pastoral cristã, de uma maneira ou de outra “procurava produzir 

efeitos específicos sobre o desejo, pelo simples fato de colocá-los integral e 

aplicadamente em discurso: efeitos de domínio e de desinteresse, sem dúvida, mas 

também efeito de reconversão espiritual, de retorno a Deus” (FOUCAULT, 2003, p. 

26).  

A negação do sexo enquanto prática, mas colocado em discussão 

incessantemente nas reflexões de si, concedem àquele que quebras as regras, burla 

o sistema e assalta as delícias da carne, uma enorme dose de poder – que será 

inexoravelmente representado na forma de prazer.  As restrições, os pecados, o 

ilícito e o inconfessável; “tais apelos, esquivas, incitações circulares não 

organizaram, em torno dos sexos, dos corpos, fronteiras a não serem ultrapassadas, 

e sim, as perpétuas espirais de poder e prazer” (Idem p. 45) que dele são 

características. 

Isso numa lucratividade tão grande que 

... somos [hoje] a única civilização em que certos prepostos recebem retribuição para 
escutar cada qual fazer confidência sobre seu sexo: como se o desejo de falar e o 
interesse que disso se espera tivessem ultrapassado amplamente as possibilidades 
de escuta, alguns chegam até a colocar suas orelhas em locação (FOUCAULT, 
2003, p. 13) 

Talvez esse seja também o ponto nevrálgico na obra de Bosch quando este 

aloca, como que numa premonição extemporânea, acima da representação da vida 

– feno – a imagem do sexo, dos amantes em deleite, cercados de anjos e 

alcoviteiros. Essas imagens permanecem intocadas à atração fatal do resto. 

Posicionam-se estrategicamente acima do todo – com exceção de Deus – e 

transforma o carro em uma única vontade de ver, saber e poder sobre os amantes 

que usurpam o olhar do espectador. Isso justamente porque o próprio sexo será 

aquilo que irá ocupar o espaço que tecerá todas as verdades da existência – na obra 

de Hieronymus e na obra singular de cada indivíduo. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

ou O FARDO MODERNO 

Não se deve procurar com um trabalho de tal vertente, a verdade da 

inquisição ou dos recortes de poder da época. Não! Deve-se ver a mesma coisa que 

Bosch viu. Perspectivar a verdade do mundo. Jogar na tela – seja ela composta 

apenas de um papel branco e rabiscos negros ou da diversidade do mestre pintor  – 

aquilo que se observa. Bosch retratou belissimamente a sua própria época. 

Escavar as lentes do passado não é dar primazia ao que foi feito de modo a 

julgar, ponderar e avaliar. Deixe-se essa tarefa para os moralistas que não vêem 

além das relações que estipulam o bem e o mal como pólos opostos numa briga 

eterna. Não se trata de certo ou errado, justamente porque não se trata de culpar 

alguém. 

Todo trabalho é apenas uma imagem possível do Brasil colonial. Uma 

imagem que apresenta os abatinados, o Estado, o indivíduo e Deus em uma 

confusão dispersa. Mas uma confusão que aponta algumas rupturas: 

respectivamente na ordem em que a pesquisa foi sistematizada, no sentido do 

saber, da vida e da subjetividade – sexo. 

Os guardiões da fé só conseguiam enxergar a luz que emanava da figura do 

Deus filho; cegavam-lhes os olhos, os corpos. Lutavam e acotovelavam-se pela sua 

parte de feno ao mesmo tempo em que configuravam – ativa e passivamente – a 

composição de todo painel – na virtualidade da imagem ou na realidade do mundo; 

Lutavam às suas maneiras pelo feno que representa suas verdade. Cada época tem 

seu feno!  

Nos Bas-Fonds das imagens do Brasil colonial ante o denso saber da 

semelhança e o ordenado saber da representação nascente, pode-se enxergar a 

inquisição como uma forma única e plurifacetada de alocação, acomodação e 

sistematização dos corpos hodiernos dessa época através de técnicas bem 

rudimentares de uma Governamentalização dos corpos. Uma instituição perdida 
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entre os mundos soberanos e disciplinares, mundos estes que até hoje se contrapõe 

nas formas de organização política e estrutural do sistema capitalista ocidental. 

Não é por acaso que, através do vasto repertório deixado pelos arquivos 

inquisitoriais, um gama de saberes das ciências humanas – como a psiquiatria –

buscou sustentação. FOUCAULT (1998, p. 189-190) já alertava que 

...o processo que possibilitou fundamentalmente o discurso das ciências humanas foi 
a justaposição, o confronto de duas linhas, de dois mecanismos, de dois tipos de 
discurso absolutamente heterogêneos: de um lado, a organização do direito em 
torno da soberania, e de outro, o mecanismo das coerções exercidos pelas 
disciplinas. 

O Tribunal do Santo Ofício labutou para a formação de verdades 

meticulosamente sistematizadas; fomentou e traçou singularidades do poder sobre a 

vida – representado pelas questões de raça e fixação de nacionalidade estatal; e 

construiu a base o trono que erigiria o sexo como rei maior do ocidente moderno. 

Os corpos expostos transformados e transformadores resistiram, lutaram, 

cederam ou deram apoio a tais situações criadas entre eles mesmos. Através deles, 

apoiados neles e apoiando-se todos, os indivíduos configuravam a cena inabalável 

da vida cotidiana do Brasil colônia. Corpos não enquanto massas mensuráveis ou 

estatísticas, mas enquanto a razão maior do próprio sujeito. O corpo, o Eu 

inabalável. 

Aqueles homens e mulheres demônios que fugiam desolados da figura de 

Bosch, acompanhados de seu quinhão de feno – seu maior tesouro –, talvez hoje 

estejam perdidos na profunda desventura do vale longínquo, carregando 

eternamente, solitários e desgraçados, aquilo que os transformou em monstros e 

que ao mesmo tempo os prendeu em si. 

Talvez seja este o fardo moderno: Carregar, enquanto monstros desfigurados 

do passado que nunca mais voltará, cada vez mais longe o feno – a verdade, o 

poder, a vida – que, preso em nós mesmos, roubamos ha séculos quase 

imemoriáveis. 
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