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“NÃO SABIA QUE ERA COISA DE JUDEO” 
OS CRISTÃOS-NOVOS, SUA HISTÓRIA, SEUS ESPAÇOS, SUAS 

RESISTÊNCIAS/ PERMANÊNCIAS 
                               
                              AUTOR: GENEBALDO PINTO RIBEIRO 
 
                           ORIENTADORA: Profa. Dra. JANETE RUIZ DE MACEDO 
                                CO-ORIENTADORA: Profa. Dra. MARIA HILDA B. PARAÍSO 
 
 

RESUMO 
 
 
Este trabalho trata da história, dos espaços de habitar e viver e das resistências/ 
permanências dos cristãos-novos da Capitania da Bahia, tipo social forjado em razão 
dos decretos do rei de Portugal d. Manuel I, nos anos de 1496 e 1497, século XV. 
Outrossim, busca fazer conhecer todos estes elementos, bem como demonstrar que 
são patrimônios culturais nacional consumíveis através do segmento turismo 
cultural. Foram utilizados para trabalhar e compreender este contexto, os Livros das 
Confissões e Denunciações da Primeira Visitação do Santo Ofício às Partes do 
Brasil, Capitania da Bahia, 1591–1593 como fonte primária. À luz deste material e da 
bibliografia complementar, as fontes secundárias, os discursos silenciados (falares e 
fazeres) e as heranças dos cristãos-novos, antigos judeus portugueses convertidos à 
força ao cristianismo, e de seus descendentes, foram analisados. Para desenvolver 
o trabalho, foram usados direta ou indiretamente conceitos teóricos sobre 
identidade, identidade cultural, cultura, circularidade cultural, memória étnica, 
representação cultural, assimilação, acomodação, resistência/ permanência, 
patrimônio, patrimônio cultural, turismo e turismo cultural. O método qualitativo, 
aquele que trata com os comportamentos, com os sentimentos, as motivações, as 
afetividades, o cotidiano, as relações, as inter-relações, os fazeres, os dizeres, 
aliado à técnica de análise de conteúdo, foi o utilizado na construção do texto na sua 
totalidade. Foram aplicados no desenvolvimento dos capítulos que compõem este 
estudo, a análise, a decodificação e a interpretação da teia de significados, 
imanentes das manifestações culturais dos cristãos-novos, permitindo visualizar o 
conceito de circularidade cultural entre dominadores e dominados, conforme as 
condições de vida, valores, signos e significados, devidamente filtrados. Foi 
apontado no decorrer do estudo, que a assimilação, ou na melhor das hipóteses, a 
acomodação, leva à incorporação, se não ao “esquecimento” dos costumes, hábitos, 
tradições e crenças antigas de um povo. Esta história “silenciada e /ou esquecida” 
de nossas origens, na conclusão, foi apontada como patrimônio cultural nacional e 
sinalizada como passível de ser consumido através do turismo cultural. 
 
 
Palavras-chave: Cristãos-Novos; Patrimônio Cultural; Turismo Cultural    
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SUMMARY  
 
 
This work treats of the history, of the spaces of to inhabit and to live and of the 
resistances / permanencies of the Christian-new of the Captaincy of Bahia, wrought 
social type in reason of the king's of Portugal d. ordinances Manuel I, in the years of 
1496 and 1497, century XV. Likewise, search to do to know all these elements, as 
well as to demonstrate that are national cultural patrimonies consumable through the 
segment cultural tourism. They were used to work and to understand this context, the 
Books of the Confessions and Denunciations of the First Visitation of Santo Ofício to 
the Parts of Brazil, Captaincy of Bahia, 1591–1593 as primary source. To the light of 
this material and of the complemented bibliography, the secondary sources, the 
silenced speeches (you speak and you do) and the inheritances of the Christian-new, 
old Portuguese Jews converted to the force to the Christianity, and of your 
descendants, they were analyzed. To develop the work, they were used direct or 
indirectly theoretical concepts about identity, cultural identity, culture, cultural 
circularidade, ethnic memory, cultural representation, assimilation, accommodation, 
resistance / permanence, patrimony, cultural patrimony, tourism and cultural tourism. 
The qualitative method, that that treats with the behaviors, with the feelings, the 
motivations, the affectivities, the daily, the relationships, the interrelations, you make 
them, the sayings, ally to the technique of content analysis, was it used in the 
construction of the text in your totality. They were applied in the development of the 
chapters that you/they compose this study, the analysis, the decoding and the 
interpretation of the tissue of meanings, immanent of the cultural manifestations of 
the Christian-new ones, allowing to visualize the concept of cultural circularidade 
among rulers and dominated, according to the life conditions, values, signs and 
meanings, properly filtrates. It was pointed in elapsing of the study, that the 
assimilation, or in the best of the hypotheses, the accommodation, takes to the 
incorporation, if not to the “forgetfulness” of the habits, habits, traditions and old faiths 
of a people. This history “silenced and forgotten /or” of our origins, in the conclusion, 
it was pointed as national cultural patrimony and signaled as susceptible to be 
consumed through the cultural tourism.  
 
 
 
Word-key: Christian-New; Cultural Patrimony; Cultural Tourism  
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EL RESUMEN  
 
Este trabajo trata de la historia, de los espacios de habitar y vivir y de las 
resistencias / las durabilidades del cristianos nuevos de la Capitanía de Bahia, tipo 
social forjado en la razón del rey de Portugal las ordenanzas de d. Manuel yo, en los 
años de 1496 y 1497, siglo XV. Igualmente, investigue a del para saber todos estos 
elementos, el bien el demostrar eso ara los patrimonios culturales nacionales 
consumible a través del segmento el turismo cultural. Ellos fueron usados trabajar y 
entender este contexto, los Libros de las Confesiones y Denuncias de la Primera 
Visita de Santa Inquisición a las Partes de Brasil, la Capitanía de Bahia, 1591-1593 
la fuente primaria. A la luz de este material y de la bibliografía complementad, las 
fuentes secundarias, los discursos impuestos silencio (usted habla y usted del) y las 
herencias de los cristianos nuevos, viejos judíos portugueses convirtieron a la fuerza 
a la Cristiandad, y de sus descendientes, ellos se analizaron. Para desarrollar el 
trabajo, ellos se usaron los conceptos directos o indirectamente teóricos sobre la 
identidad, la identidad cultural, cultive, el circularidade cultural, memoria étnica, la 
representación cultural, la asimilación, el alojamiento, la resistencia / la durabilidad, 
patrimonio, patrimonio cultural, turismo y turismo cultural. El método cualitativo que 
eso trata con las conductas, con los sentimientos, las motivaciones, las 
afectividades, que el periódico, las relaciones, las interrelaciones, que usted les 
hace, los refranes, aliarse a la técnica de análisis satisfecho, era que usó en la 
construcción del texto en su totalidad. Ellos eran aplicados en el desarrollo de los 
capítulos que los componen este estudio, el análisis, la decodificación y la 
interpretación del tejido de significados, inmanente de las manifestaciones culturales 
del cristianos nuevos, permitiendo visualizar el concepto de circularidade cultural 
entre gobernantes y dominó, según las condiciones de vida, valores, señales y 
significados, propiamente los filtrados. Era puntiagudo pasando del estudio que la 
asimilación, o en el mejor de las hipótesis, el alojamiento, toma a la incorporación, si 
no al "olvido" de los hábitos, hábitos, tradiciones y viejas fe de las personas. Esta 
historia "impuso silencio y sé olvidado" de nuestros orígenes, en la conclusión, era 
puntiagudo el patrimonio cultural nacional y sígnales el susceptible para ser 
consumido a través del turismo cultural. 
 
Palabras-importante: Cristianos Nuevos; Patrimonio Cultural; Turismo Cultural  
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INTRODUÇÃO 

 

    Segundo Salvador (1976), aos cristãos-novos, tipo social resultado das decisões 

tomadas pelo rei de Portugal na última década do século XV, fugidos ou não da 

Inquisição para a América Portuguesa, estava reservado papel dos mais 

importantes no povoamento e colonização das terras novas. Assim, pode-se 

perceber o quão íntimos estão eles ligados à construção da História do Brasil e sua 

cultura. 

         Fazer conhecer a história dos cristãos-novos no Brasil, história esta silenciada 

em razão dos mecanismos de manipulação da memória coletiva, e, portanto, com 

divulgação restrita ainda em pleno século XXI a determinados círculos da academia, 

decerto foi a motivação e a primeira preocupação diretiva para o desenvolvimento 

deste trabalho. Agregada a essa inquietação, vinha à curiosidade de ampliar, 

através da pesquisa, o saber a respeito dos condutores do processo de viabilização, 

preservação e manutenção da identidade, memória e representações culturais dos 

judeus, ancestrais dos cristãos-novos, processo aquele manifestado através das 

práticas de resistências/permanências.  



 13 

          Num outro momento, atendendo ao mestrado de Cultura & Turismo, buscou-

se fazer um link entre as suas linhas de pesquisa Cultura e Turismo.  

          Às preocupações anteriores, foram acrescidas mais duas que seriam também 

problemas condutores do desenvolvimento da dissertação. São elas: a história, os 

espaços de habitar e viver, as práticas de resistências/ permanências dos cristãos-

novos da Capitania da Bahia nos séculos XVI e XVII são elementos a serem 

tomados por patrimônios cultural e nacional? Caso sim, são eles consumíveis 

através do segmento denominado como turismo cultural? Estava problematizado o 

objeto de estudo. 

         Atender as problematizações implicou na elaboração de objetivos. Deste 

modo, o objetivo geral procura identificar, estudar, analisar e explicar a história dos 

cristãos-novos enquanto viabilizadores, preservadores e mantenedores da memória, 

identidade e representações culturais judaicas, apresentando-os como patrimônios 

culturais nacional. De forma específica, os objetivos são, identificar e estudar quem 

foram os cristãos-novos, notadamente na América Portuguesa, evidenciando o seu 

perfil e delineando o judaísmo por eles praticado ocultamente ou não, no espaço 

geográfico da Capitania da Bahia. A outra especificidade dos objetivos é analisar e 

explicar o comportamento dos cristãos-novos, pontuadamente de suas mulheres, no 

que tange ao cotidiano público e privado daquele tipo social. Observe-se que isto 

implica na compreensão da apropriação por parte dos cristãos-novos das práticas 

majoritariamente públicas do judaísmo para o âmbito privado. Neste contexto, um 

dos objetivos específicos a ser trabalhado é demonstrar que a história, os espaços 

de habitar e viver, e as práticas ocultas ou não dos cristãos-novos, são Patrimônios 

Culturais Nacionais e sinalizar seu possível consumo através do Turismo Cultural.     
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          A problematização e os objetivos levam à construção de hipóteses. Uma, era 

que a história dos cristãos-novos, seus lugares de habitar e viver e suas práticas de 

resistências/permanências são patrimônios cultural e nacional a serem 

reconhecidos, divulgados e trabalhados. A outra, a de que o segmento turismo 

cultural poderia se beneficiar, através do consumo do conhecimento desses 

acontecimentos e movimentos dos séculos XVI e XVII ocorridos na Capitania da 

Bahia.  

          A certeza de que não há pesquisa ou trabalho, seja ele em qualquer área, 

sem o apoio implícito ou explicito da teoria, permitiu o texto da dissertação ser 

trabalhado utilizando os seguintes elementos conceituais teóricos: identidade, 

cultura, identidade cultural, memória étnica, representação cultural, 

resistência/permanência, assimilação, acomodação, patrimônio, patrimônio cultural, 

turismo, turismo cultural e espaço/ lugar, conceituações trabalhadas a seguir. 

          Identidade, que através de suas estratégias pode modificar uma cultura e ser 

múltiplo, será entendida como uma seqüência de significados com base em um ou 

mais (conjunto) de atributos culturais inter-relacionados, que prepondera(m) sobre 

outras fontes de significados. (CASTELLS, 1999). 

          Cultura, termo de conceituação ampla e preocupação da contemporaneidade, 

uma vez que “o desenvolvimento da humanidade está marcado por contatos e 

conflitos entre modos diferentes de organizar a vida social”, (SANTOS, 2002, p. 7), 

será percebido neste trabalho de forma desprovida de idéias restritivas. Isto 

possibilita combinações de manifestações culturais a determinação absoluta de uma 

ordem social, mas integram essas manifestações num vasto e intricado sistema de 
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códigos e/ou símbolos. Sendo assim, cultura é um conjunto de códigos, segundo 

Magnani (apud Kersten), ou então,  

pode ser considerada como um conjunto de sistemas simbólicos. No 
primeiro plano destes sistemas colocam-se a linguagem, as regras 
matrimoniais, as relações econômicas, a arte, a ciência, a religião. Todos 
estes sistemas buscam exprimir certos aspectos da realidade física e da 
realidade social, e mais ainda, as relações que estes dois tipos de realidade 
estabelecem entre si e que os próprios sistemas simbólicos estabelecem 
uns com os outros. (LÉVI-STRAUSS apud CUCHE, 2002, p. 95). 

          Por identidade cultural, que é um conceito polissêmico e fluido, de recente 

construção e com diversas definições e reinterpretações, foi concebido, na 

elaboração desta dissertação, segundo a ótica de Coelho (1999). Para ele a 

identidade cultural é o resultado da simbolização de elementos, cujos procederes de 

encenação destes resulta num sistema de representação das relações entre os 

homens e os grupos e destes com a terra onde procria e produz, seu ambiente, sua 

área e sua época. 

          O conceito de memória étnica, empregado no desenrolar do trabalho foi 

tomado a partir dos dizeres de Leroi-Gourhan e Jacques Le Goff. Para ambos, ela é 

o mecanismo que assegura a reprodução dos comportamentos engendrados e 

adotados pelos membros das sociedades, facilitando assim a reprodução social dos 

grupos étnicos como tal. 

         O que está presente ao espírito, o que forma o conteúdo concreto de um ato 

de pensamento, ou seja, o ato de representar concreta ou imaginariamente alguma 

coisa resultado da faculdade de pensar, organizando-o sob categorias como: fatos 

exteriores, internos, presentes, passados, futuros, particulares, gerais, simples e/ou 
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complexos, (LALANDE, 1999), é a noção que conduziu a aplicação no trabalho do 

conceito de representação cultural. 

          Termos como assimilação, acomodação, resistência, permanência, espaço e 

lugar são empregados ao longo do trabalho. Esclarecer o sentido dos seus usos é 

indispensável. Por assimilação, entende-se como o processo de interpretação e 

fusão de culturas (tradições, sentimentos, estilos de vida) em um tipo de cultura 

comum. Um outro significado, mais abrangente, pode ser tomado ao Dicionário de 

Sociologia (1974). Nele está dito que assimilação pode ser a transferência de uma 

pessoa ou pessoas, de uma determinada sociedade para outra culturalmente 

diversa, de livre e espontânea vontade ou não. Vai além, que essas pessoas ao 

sofrerem tal processo, sofrem um conjunto de alterações de ordem psíquica. Tais 

alterações podem ser a oblitração, a modificação e/ou a substituição de modos de 

agir, pensar e sentir, de seu modus vivendi anterior por novos hábitos que 

exteriorizarão através de movimentos totalizantes ou parciais. Visível fica que os 

movimentos novos estão condicionados aos antigos que serão os definidores do 

que e de como serão absorvidos e reordenados os novos elementos e conceitos. O 

sentido a ser trabalhado com o termo acomodação é o de adaptar-se, conformar-se, 

adequar-se a uma outra realidade, no que tange principalmente à cultura imposta ou 

não ao indivíduo ou a um grupo étnico. 

         No que se refere ao uso do conceito resistência, entenda-se resistência 

cultural, está sendo considerado “os modos culturais de populações subjugadas 

politicamente, culturalmente ou pela força, e por intermédio das quais essas 

comunidades cultuam suas tradições e sua identidade”. (COELHO, 1999, p. 337). 

As permanências neste trabalho tomadas como resistências, têm à sua definição de 
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estado ou qualidade de permanente, apensados o caráter de perseverança, 

continuidade e constância às ações dos cristãos-novos, objeto deste estudo. Daí, o 

uso quase que constante das duas palavras na forma resistência/permanência. 

         As definições de patrimônio e patrimônio cultural, constantes no segundo 

capítulo, se basearem em Kersten (2000) e Barretto (2000) e estão ligadas ao 

conceito antropológico. Certamente atendem as exigências deste estudo e estão 

distantes do sentido estrito atribuído a estes conceitos até boa parte do século 

passado. Sentidos que restringiam os conceitos, de patrimônio, ao conjunto de bens 

que pertencem a uma pessoa, a uma entidade e de patrimônio cultural ao conjunto 

de obras monumentais de arte consagradas, propriedades de grandes luxos, 

aparceirados às classes dominantes, fossem elas civis ou políticas. Compactuando 

com as autoras acima mencionadas e afastando-me do discurso, ainda hegemônico 

e anacrônico, entendo que os seres humanos não produzem apenas monumentos 

ou obras de arte, mas outros fazeres e dizeres. Dos fazeres - a história, os 

espaços/lugares de viver e habitar, o cotidiano, a sabedoria, as formas de 

relacionamento, os hábitos, costumes, usos e, notadamente, a religiosidade - dos 

cristãos-novos, percebidos nos seus dizeres através das confissões e denunciações 

feitas à Visitação inquisitorial de 1591-1593, foram tomadas para efeito de análise, 

objetivando atender a problematização desta dissertação que é incluir estas 

memórias na contemporaneidade, enquanto patrimônio cultural nacional.    

          No que se refere ao elemento turismo, no quarto capítulo, por sua diversidade 

de definições, Cooper, McIntoshe, a OMT dentre outros foram tomados como 

referenciais. Apensado aos conceitos de turismo está o de cultura, tornando-o 

turismo cultural, este, baseado na prática cultural, ou seja, a prática do freqüentar 
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museus, sítios históricos, eventos culturais, exposições de arte ou artesanato, 

cinemas, parques e jardins públicos ou privados, bairros populares, enfim, ver, sentir 

e viver, nem que seja por um curto espaço de tempo, os modos populares e de elite 

da cultura. 

          Por espaço/lugar deve ser entendido como uma área mais ou menos 

delimitada que pode conter algo, alguém e/ou alguma coisa, ocupada ou não, com 

um fim definido ou não.   

         Apresentado os conceitos teóricos, pode-se partir para a explicitação do 

método e da técnica utilizados no decorrer do texto. Na construção deste trabalho o 

método aplicado foi o qualitativo. Método este, que toma os comportamentos, os 

sentimentos, as motivações, as afetividades, o cotidiano, as relações, as inter-

relações, os fazeres e dizeres como bases para a análise, decodificação e 

interpretação da complexa teia de significados imanentes das manifestações 

culturais. Os dados colhidos para atender a esse metodo tiveram seu tratamento 

calcado na interpretação analítica e crítica, ou seja, foi aplicada a técnica de análise 

de conteúdo.  

          As fontes primárias que permitiram a construção do projeto e o conseqüente 

desenvolvimento do trabalho foram estudadas de forma rigorosa, sistemática e 

crítica, buscando descrever e interpretar a história, os comportamentos e o viver, no 

caso desta dissertação, dos cristãos-novos. Os Livros das Confissões e 

Denunciações da Primeira Visitação do Santo Ofício às Partes do Brasil, Capitania 

da Bahia, no período de 1591-93, obras raríssimas e valiosas, foram tomadas como 

base para a produção desta dissertação. Quem as lê, prazerosamente viverá o 
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cotidiano da Capitania da Bahia. Nelas estão os fuzuês, os amores lícitos e ilícitos, 

as palavras de ofensa, as indiscrições, intromissões nas casas, os traçados das 

ruas e vielas referendados pelos velhos nomes, lá está “a Praça”, hoje Praça da Sé, 

um dos espaços principais da antiga e contemporânea Salvador. Recorreu-se 

também a Inquisição em Portugal e no Brasil: subsídios para sua História de Antonio 

Baião, enquanto fonte primeva. 

         Enfim, a memória e a identidade culturais, individual e coletiva; as palavras, 

estas de todos os matizes- portuguesas, castelhanas, galegas, dos negros da terra 

ou vindos da África- são os suportes facilitadores que possibilitaram inferências que 

posteriormente conduziram a construção do texto. Sem dúvida esta documentação, 

é uma verdadeira viagem no sentido lato para quem se decide a acolhê-las.  Estas, 

complementadas com as fontes secundárias, dão uma percepção do material 

basilar da maior acuidade. No universo de textos que atendem ao desenvolvimento 

do tema, pontue-se os que estão abaixo.  

          A intolerância, de Françoise Barret-Ducrocq, é uma coletânea de textos, que 

resumidamente examina este fenômeno tão comum em escala mundial. De Leon 

Poliakov, foi tomado o livro De Cristo aos judeus da corte, que estuda as relações 

judaico-cristãs no período compreendido entre a Antiguidade e a Idade Média. A 

História dos Judeus em Portugal, de Meyer Kayserling, História dos Cristãos-Novos 

Portugueses, de J. Lúcio de Azevedo e Inquisição e Cristãos-Novos, um ensaio de 

António José Saraiva, trabalhos clássicos, cobrem um período da maior importância 

para portugueses, judeus e brasileiros, pois narram os antecedentes que levaram ao 

surgimento dos cristãos-novos.  
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          Com a História das Inquisições. Portugal, Espanha e Itália. Séculos XV-XIX, 

de Francisco Bethencourt, vê-se com profundidade as estruturas mentais da Europa 

latina a apropriação da Inquisição por todas as classes sociais. 

          Obras referenciais, Cristãos-Novos, Jesuítas e Inquisição e Os Cristãos-

Novos, Povoamento e Conquista do Solo Brasileiro (1530-1680), de José Gonçalves 

Salvador e Os Judeus no Brasil Colonial, de Arnold Wiznitzer, abordam aspectos 

negligenciados pela historiografia brasileira, que é a presença dos cristãos-novos na 

construção do Brasil. 

         Em se tratando do Nordeste, o texto Cristãos-novos na Bahia: A Inquisição, de 

Anita Waingort Novinsky, possibilita perceber a envergadura social das questões 

relacionadas com a presença e as práticas dos cristãos-novos do século XVI e XVII. 

Temos também, escrito por Wanderley Pinho, a História de um engenho do 

Recôncavo, trabalho que trata do engenho baiano Matoim/Novo Caboto/Freguesia. 

Nele cinco séculos de história são relatados e fartamente documentados. Adentra 

ao cotidiano das famílias senhorias e principais daquelas terras como os Antunes-

Rõiz (cristãos-novos) e os Faria (cristãos-velhos). Em Segredos Internos. Engenhos 

e escravos na sociedade colonia Stuart Schwartz, toma como um de seus temas a 

influência marcante do ciclo da cana-de-açúcar na Bahia, em todos os níveis 

sociais. 

         A recorrência ao trabalho Antologia, que reúne os melhores poemas de 

Gregório de Matos, o “Boca do Inferno”, primeiro poeta brasileiro debochado e 

crítico,  retrata as mazelas da sociedade baiana, já àquele tempo cheia de vícios e 

comportamentos “pitorescos”. Este autor e certamente outros que a lerem, 
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constatarão que em tempos de globalização, políticas neoliberais, escândalos 

políticos e econômicos, de comportamentos éticos e morais raros, de cultos à 

personalidade e de mudanças aceleradas, assemelham-se bem aos anos 

seiscentos vividos na Bahia dos primeiros séculos do Brasil. 

         Mouros, Franceses e Judeus, de Luís da Câmara Cascudo, trata do 

levantamento de algumas raízes culturais do povo brasileiro, nela o etnólogo traz os 

vieses da formação e peculiaridades da cultura brasileira, dando a oportunidade de 

compreensão da vida brasileira, notadamente no Nordeste. 

          Com Vacas, Porcos, Guerras e Bruxas: Os Enigmas da Cultura se obtêm 

resposta a uma seqüência de questionamentos do comportamento humano, que 

àqueles que são inquiridores perturbaram. No caso deste trabalho os preceitos 

alimentares dos judeus e dos cristãos-novos, no título de autoria de Marvin Harris, 

encontram-se as explicações, longe do que a fé e a teologia determinam. História e 

Memória, de Jacques Le Goff, possibilita através da leitura de seus capítulos, uma 

orientação diferente no que tange ao processo de pesquisa e construção de 

trabalhos onde o homem sujeito, consciência e produtor da história é tornado objeto, 

inconsciência e produto da história. A utilização desta obra nesta dissertação 

permitiu desenvolver, teoricamente, um misto dessas percepções no que tange à 

posição dos judeus e cristãos-novos. O desenvolvimento de uma crítica à 

dificuldade dos que trabalham a e com a História, no que se refere à pressão 

exercida pelos preconceitos, ideologias ou vaidades nacionais, que lhes impõe a “lei 

do silêncio”, está em A História Vigiada de Marc Ferro. Suas teorias permitem 

trabalhar tirando do esquecimento o passado que foi voluntariamente e 

violentamente foi apagado da memória coletiva. 
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          A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, de Stuart Hall, trabalha a 

exploração de questões voltadas para a identidade cultural, bem como, se propõe a 

avaliar a possibilidade da existência de crises identitárias. Os Índios e a Civilização, 

livro do antropólogo Darcy Ribeiro, permite estudar as questões relacionadas com 

identidade e memória, suas construções, vivências e desconstruções. 

         Patrimônio Histórico e Cultural, de Haroldo Leitão Camargo e Os Rituais do 

Tombamento e a Escrita da História, escrito por Márcia Scholz de Andrade Kersten 

fixam conceitos e discutem as diferentes interfaces teóricas e políticas que definem 

o espaço de estudo do patrimônio histórico e cultural. No segundo trabalho a 

manipulação do bem patrimonial é pontuada como simbólica. 

        Pedro Paulo Funari e Jaime Pinsky, no seu trabalho Turismo e Patrimônio 

Cultural, discutem reflexivamente a cultura como fator essencial da prática do 

turismo, temas como cidadania, patrimônio cultural, turismo e lugares da memória, 

são abordados. Turismo: Teoria e Prática, produção organizada por Beatriz Helena 

Gelas Lage e Paulo César Milone, passa aos interessados em turismo, informações 

que possibilitarão a estes lidarem com essa “indústria” própria do mundo globalizado 

e da sociedade do século XXI. A segunda edição do título Turismo: princípios e 

prática, organizada por Chris Cooper et al., reúne em seu conteúdo teorias e 

exemplos que atendem a tópicos como: demanda, destinação, marketing, a 

atividade em si e o futuro do turismo. Com A noção de cultura nas ciências sociais, 

temos um Denys Cuche debatendo os empregos diversos da noção de cultura.    

         A presente dissertação está trabalhada em quatro capítulos, além desta 

Introdução, da Conclusão e do Anexo Único.  
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         O primeiro capítulo, Os judeus e os cristãos-novos: um tipo social em 

Portugal e na América Portuguesa, sucintamente apresenta a história dos judeus 

na Península Ibérica, pontuando os acontecimentos que no final do século XV e 

princípios do XVI, em Portugal, sua conversão forçada ao cristianismo, que deu 

origem ao tipo social conhecido como cristãos-novos. Suas presenças nos primeiros 

momentos do processo de posse e colonização da nova terra são relatadas. A 

absorção do contexto histórico em que os acontecimentos se desenrolaram e seus 

desdobramentos imediatos e futuros para os portugueses cristãos-novos e cristãos-

velhos, estão nesta primeira parte. 

         O segundo capítulo Os engenhos: espaços de cristãos-novos, 

permanências judaicas, trata do espaço/lugar onde uma parcela dos cristãos-

novos que aportou na América Portuguesa, mais especificamente, na Capitania da 

Bahia, viveu, fez fortuna e tornou-se membro proeminente da sociedade colonial, 

onde de forma cripto ou não, praticou as suas resistências/permanências, 

apontadas pela Inquisição como “coisas de judeos”. As explicações sobre essas 

resistências/permanências, que a princípio evitarem a assimilação e “esquecimento” 

de suas origens, sob a ótica judaica, aqui são apresentas e discutidas. 

          Memória e Identidade: as contribuições dos cristãos-novos para a 

formação do patrimônio cultural brasileiro, o terceiro momento, trata de 

conceitos como memória étnica, cultura, identidade, identidade cultural, foram 

discutidos com as fontes primárias e as leituras complementares. Nele, teoria e 

evidências mantêm diálogos que permitirão as abordagens do quarto capítulo. É um 

texto que enseja a percepção e compreensão da herança deixada pelos cristãos-

novos da América Portuguesa e suas acomodações aos viveres da nova terra. 
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           Em Viveres, dizeres e fazeres dos cristãos-novos: um patrimônio 

viabilizador do Turismo Cultural, quarto capítulo, a herança cristã-nova enquanto 

patrimônios culturais são alcançados, e sua utilidade na atividade turística é 

sinalizada. Diz-se sinalizada, haja vista, não ser pertinente no momento, o 

desenvolvimento de um trabalho mais aprofundado no que tange ao aproveitamento 

desse manancial pelo turismo cultural. 

 Problematizações, objetivos e hipóteses atendidas, não significam que as 

questões aqui apresentadas foram encerradas. As discussões são momentâneas, 

passíveis de concordância ou não. O certo é que nada construído pelo 

conhecimento acadêmico é totalizante, verdade única ou obra definitiva. Portanto, o 

presente trabalho fica aberto à continuidade. 
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CAPITULO I 

 

OS CRISTÃOS-NOVOS, UM TIPO SOCIAL EM 
PORTUGAL E  NO BRASIL COLONIAL 

 

      Alegavam os judeus que sua existência na Península Ibérica era mais antiga 

que a presença dos romanos, gôdos, visigodos e mouros. Se tal história é 

verdadeira, não há fundamentação histórica que a comprove. No entanto, para 

alicerçar tal alegação, os judeus apelavam e ainda apelam para o Antigo 

Testamento, especificamente, para o primeiro Livro dos Reis, capítulo 10, versículo 

22. No texto referenciado está escrito que no tempo de Salomão, “o rei tinha no 

mar os navios de Tarshish1, que navegavam com os de Hirâm [rei de Tiro, cidade 

da vizinha Fenícia] e, a cada três anos, voltavam carregados de ouro, prata, 

macacos e pavões” (TEB, 1994, p. 518), o que, segundo seus sábios e dirigentes 

comunitários, comprovava a argumentação do seu povo. O certo é que nada 

contradiz que antes das ações de 586 a. C, perpetradas pelo rei babilônio 

                                                
1 Tarshish, lugar geográfico mal determinado, talvez na Espanha ou no mar negro, o que significava 
estar na extremidade do mundo conhecido. (TEB, 1994, p. 518) 
Tarshish ou Társis, identificado com Tartessos, colônia fenícia na Espanha. (RAMALHO, apud 
MACÊDO, 1999, p. 245) 
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Nabucodonosor, conquistador do reino de Judá e destruidor do Templo de 

Salomão, símbolo maior de sua religião identidade e unidade enquanto povo, eles, 

à época hebréia, tenham vindo do Oriente Médio com as primeiras frotas marítimas 

dos fenícios, povo fronteiriço e se fixado e prosperado em Sefarad, i. é, nome dado 

pelos hebreus à Península Ibérica, e em outras terras que ficavam no entorno da 

bacia do Mediterrâneo.   

      Com o aparecimento de Roma no cenário mundial, tem-se uma outra vertente 

para explicar a presença inicial dos hebreus na Península Ibérica. Centro civilizador 

e de comércio do mundo antigo, o fascínio que emanava sobre os praticantes da fé 

mosaica foi imediato. A perspectiva de que a fortuna, sob todos os aspectos, lhes 

fosse propícia, os animava a buscarem nas distantes terras que formavam o 

império, uma vida melhor. Procuravam, os hebreus, já naqueles tempos, uma vida 

diferente daquela que levavam na “terra prometida” por seu Deus nacional, através 

de Moisés, aos seus pais, pouco tinha de uma  

boa terra: terra cheia de ribeiros de água e de fontes profundas que jorram 
no vale e na montanha; terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e 
romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel; terra onde vais comer pão 
sem escassez- nela nada te faltará! - , terra cujas pedras são de ferro e de 
cujas montanhas extrairá. Comerá e ficarás saciado [...]. (Dt. 8; 7-10), 

      Assim, no império latino eles vislumbraram a oportunidade de agirem e viverem 

livremente exercendo os seus ofícios, o que decerto geraria a prosperidade 

constante tão procurada, contexto esse bem diverso de sua terra de origem.  

      A confirmar tal juízo, a história registra, que a fuga da população hebréia e o 

conseqüente “esvaziamento” dos reinos de Judá e Israel, por razões biológicas e 

econômicas, começou 600 anos antes do Cativeiro na Babilônia e ao tempo do 
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estabelecimento da cidade de Alexandria no Egito, a movimentação imigratória era 

contínua. Meio século antes da Grande Dispersão, Estrabão, descontando-se o 

seu anti-semitismo, registrou que nos espaços habitáveis da Terra, era difícil não 

encontrá-los ou que eles não estivessem a influenciá-los. Filo, filósofo de origem 

hebréia, que viveu no Egito, registrou esse imemorial costume do seu povo de 

origem contido em seus inconscientes em razão do nomadismo do período 

patriarca. Disse ele que à sua época os continentes e a Babilônia estavam cheios 

de colônias judaicas (DURANT, s/data). ”Juster [, por sua vez,] levantou quase 

quinhentas vilas e burgos do Império Romano, onde a presença de uma população 

judia é atestada; [...]”. (FONTETTE, 1988, p. 19). 

       Percebe-se, então, que a questão da dispersão dos hebreus no mundo antigo 

era bem anterior à guerra ocorrida entre 66 e 73 d. C.. Esta, a principal rebelião 

dos judeus contra a dominação de Roma e vencida pelos legionários romanos da X 

Fretensis, comandos por Tito, resultou na grande Diáspora (do grego diasporá, que 

significa dispersão), momento de novo êxodo para os judeus, também tidos como 

explicação para a presença dos judeus na Ibéria. Quando ocorreu esse desastre, já 

havia milhares de judeus na  Selêucia e em outras cidades da Partia; 
também eram numerosos na Arábia, donde se passaram para a Etiópia, e 
abundavam na Síria e na Fenícia; tinham grandes colônias em Tarso, 
Antioquia, Mileto, Éfeso, Sardes, Esmirna; eram bem menos numerosos em 
Delos, Corinto, Atenas, Filipos, Patras, Tessalônica, No Ocidente havia 
comunidades judaicas em Cartago, Siracusa, Putéolos, Cápua, Pompéia, 
Roma [...]. No todo podemos admitir a existência de sete milhões de judeus 
no Império [...]. (DURANT, [ca. 1980], p.427-28). 

      Em anos posteriores,mais duas revoltas: uma no período de 132 a 135, a de 

Simão Bar Kokhba vencida pelo imperador Adriano, e outra de menor proporção, 
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nos tempos de Trajano, quando foram novamente derrotados, completaram a 

diáspora judaica de sua terra, agora já renomeada como Palestina. 

      Mais uma vez sem os referenciais maiores de sua identidade religiosa e 

cultural- o segundo Templo e a cidade sagrada de Jerusalém -os judeus dispersos, 

cumpriram o oráculo do Senhor registrado em Zacarias 2:10, que dizia: “porque Eu 

vos dispersei aos quatro ventos do céu”.   

      Nas novas terras que passaram a viver, após os acontecimentos trágicos da 

segunda metade do século I e primeira do século II, os judeus, viram-se 

estranhados. Os contrastes no aspecto físico, nos costumes, nos hábitos, nas 

crenças, nos trajes, o apego as suas tradições, ou seja, a sua herança cultural e 

religiosa transmitida de uma geração à outra, propiciaram surgimento de 

antagonismos marcantes, de ordem moral, ética e religiosa, entre eles e os antigos 

habitantes das terras recém ocupadas. Bastava alguma coisa disso para criar 

suspeitas e animadversão contra os judeus e a atenção pública.  

      O comércio, que exerciam com zelo excessivo, pois as condições econômicas 

da época facilitavam suas ações, concorria para lhes suscitar invejas e acordar 

queixumes contra eles. Nada porém que justificasse manifestações passionais 

coletivas ou um possível “preconceito de Estado”. O antagonismo como os demais 

povos, inclusive os peninsulares, a princípio era acentuadamente de caráter 

meramente comercial-financeiro. Com a decadência do domínio romano e a 

chegada do cristianismo, à questão comercial-financeira foi agregada à intolerância 

religiosa, isto é, uma polêmica antijudaica de cunho acentuadamente cristológico, o 

que não deixava de ser uma questão profunda e perigosa.  Intolerância que 
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tem sua origem em uma predisposição comum a todos os humanos, a de 
impor suas próprias crenças, suas próprias convicções, desde que 
disponham, ao mesmo tempo, do poder de impor e da crença da legitimidade 
desse poder. Dois componentes são necessários à intolerância: a 
desaprovação das crenças e das convicções do outro e o poder de 
impedir que esse outro leve sua vida como bem entenda. (RICCEUR, 
2000, p.20, grifo nosso). 

      Foi o que aconteceu no Império Romano a partir dos primeiros séculos cristãos. 

A intolerância àqueles tempos era um tipo de preconceito teológico que grassava 

sobretudo na parte oriental, onde os judeus eram mais numerosos, o que levava os 

pregadores da nova doutrina a lançarem contra eles violentas diatribes, tais como:  

[...] Lupanar e teatro, a sinagoga é também antro de salteadores e covil de 
bestas [...] Vivendo para o ventre, a boca sempre escancarada, os judeus 
não se conduzem melhor que os porcos e os bodes, na sua lúbrica grosseria 
e no excesso de sua glutoneria. Só sabem fazer uma coisa: empanturrar-se 
e embriagar-se [...]. (SÃO JOÃO CRISÓSTOMO apud POLIAKOV, 1979, p. 
22). 

       A chegada da Idade Média vai encontrar um clima de intolerância generalizado 

e extremamente acentuado contra todos e tudo que não era cristão. Os judeus 

(aqueles “’mentirosos para com Deus’; espírito duro, raça sempre incrédula; ‘nação 

perversa e pérfida’”, Ibid., p.24) eram  alvos preferenciais, porém, não eram a 

exceção naquele universo. Seja observado que na Alta Idade Média, como na 

Antigüidade, o antagonismo contra os judeus ainda era predominantemente 

comercial-financeiro, tanto que, diferenças à parte, segundo alguns cronistas, uma 

grande parcela das populações tinha um “excelente” convívio e misturava-se 

livremente. Aos religiosos, relevadamente os do baixo clero, secundados pela 

aristocracia, cabia o incentivo à prática de ações preconceituosas de cunho 

teológico. 
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      Outros também fatores contribuíram para a intensificação do preconceito contra 

os judeus por parte dos europeus, notadamente entre os povos da Península 

Ibérica. Foram eles: a perca do monopólio do comércio internacional, 

principalmente com o Oriente, o possuir dinheiro, numa economia quase que 

exclusiva de produção de uso e trocas, era algo raro, o que os fazia fornecedores 

quase exclusivos em caso de necessidade financeira, comportamento este 

totalmente liberado por suas leis religiosas. Aliás, havia uma exceção, era quando 

emprestassem dinheiro à gente de seu povo (Ex 22,24; Lv 25, 35-37; Dt 23, 20-21; 

Sl 15,5; Ne 5, 1-13). Note-se que aos cristãos de então, era proibida pela Igreja 

Católica e príncipes, ao menos teoricamente,a prática da usura, também justificada 

pelo Deuteronômio 20, 20-21. Além do texto sagrado, a Igreja sustentava 

teoricamente a usura como pecado em razão do seguinte: a práxis do comércio era 

ínfima, alguém ao tomar dinheiro de outrem, visava a sobrevivência e não o 

enriquecimento. Sobreviver significava provavelmente livrar-se ou a sua família ou 

a alguém próximo, de uma aflição financeira que pudesse transtornar os vários 

setores da vida humana. Nessas circunstâncias, as ajudas dadas não deviam ser 

motivas de obtenção de lucros: o bom cristão ajudava ao próximo sem dele obter 

vantagem sobre o seu sofrimento.   

      A baixa Idade Média, verá a intolerância contra os judeus acentuar-se, a 

Inglaterra expulsa-os e os readmite em ondas sucessivas, escorraçando-os em 

definitivo no século XIII. A França praticou o mesmo jogo inglês contra os judeus. 

Idas e vindas, confiscos, pagamentos de resgates e tributos especiais fizeram de 

uma grande parcela deles, homens empobrecidos e mais relegados. Com o pouco 

que lhes sobrara, passaram a exerciam a usura, aquela que faz do penhor uma 

recorrência. A Península, governada pelos descendentes dos visigodos, e sob a 
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tutela do cristianismo, vivia a ditar leis contra os judeus, a partir dos Concílios da 

Igreja, que tinham efeito secular. Então, quem participava dos negócios? A plebe, 

os camponeses, os artesãos, aqueles que nos momentos de descontrole e 

capitaneados pelas classes dominantes investiam furiosamente contra seus 

credores. 

      No curso do século XIV os ódios antijudeus aumentaram e afirmaram-se. 

Memoráveis foram às agitações antijudaicas em 1331. A Peste Negra de 1348, 

quando os judeus foram responsabilizados e trucidados em grande número. O ano 

de 1391 presenciou uma explosão de ódio contra os da Casa de Israel. O resultado 

foi a conversão em massa ao cristianismo. Como efeito, o século XV viu a 

apostasia grassar de forma significativa entre os judeus “convertidos”, em razão da 

[...] ambição e avidez de gozar todos os bens terrenos. 
[Do] ceticismo filosófico em relação às verdades do judaísmo e de toda a 
religião revelada, daí a preferência concedida à religião mais confortável do 
momento. 
[Da] convicção do iminente desaparecimento do judaísmo, por causa das 
perseguições e do desespero.     
[Da] revelação da veracidade do cristianismo. (POLIAKOV, 1982, p.135).     

      A reconquista dos reinos peninsulares aos mouros, completada com a tomada 

de Granada em 1492, levou, os reis Fernando e Izabel de Aragão e Castela, em 31 

de março a decretar a expulsão dos judeus de seus domínios.  Alegaram que: 

[...] fomos informados pelos inquisidores e por outras pessoas que o 
comércio dos judeus com os cristãos acarreta os piores males. Os judeus 
esforçam-se ao máximo para seduzir os novos cristãos e seus filhos, fazendo 
com que tenham os livros de orações judaicas, avisando-os dos dias de festa 
judeus, fornecendo-lhes pão ázimo na Páscoa, instruindo-os sobre as 
comidas proibidas e persuadindo-as  a seguir a Lei de Moisés. Como 
conseqüência, nossa santa fé católica encontra-se envilecida e rebaixada. 
Chegamos, portanto, à conclusão de que o único meio eficaz para pôr fim a 
esses males consiste na ruptura definitiva de toda relação entre judeus e 
cristãos e isso só pode ser alcançado com a expulsão daqueles de nosso 
reino. (BAER apud POLIAKOV, 1982, p. 166).        
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      Usando a religião como fundamento primeiro para a expulsão dos judeus, os 

"reis católicos", na verdade, tentaram encobrir as razões reais de seu ato de 

intolerância. A priori, tinham que enfrentar as dificuldades por que passava o 

tesouro real em razão das guerras de reconquista findadas recentemente. Ao 

proibir àqueles judeus que não se submeteram a um batismo de última hora de 

exportarem e/ou levarem, ao saírem do país, bens como: dinheiro, pedras e metais 

preciosos; estavam na verdade confiscando dos judeus, em benefício da Coroa, o 

produto do seu trabalho de muitos séculos. Também o édito buscava atender aos 

anseios da nova burguesia comercial cristã nascente que, a qualquer custo, queria 

as posições comerciais há muito conseguidas, trabalhadas e consolidadas pela 

burguesia judaica. Finalmente, os reis da Espanha atendiam, com o seu édito, a 

hierarquia católica que ansiava pela conversão dos judeus ao seu conceito de 

Deus trino, considerado o único verdadeiro. Com isso eliminariam a teologia que 

deu origem ao cristianismo. Em troca, a Igreja, daria apoio ao projeto unificador 

daquela Espanha tão diversa em etnias, hábitos, costumes e tradições bem como 

seria o instrumento condutor daquele processo que unificaria a Espanha e a  

transformaria em uma grande potência européia e mundial. 

       A intolerância não tardou a atingir os judeus do vizinho reino de Portugal que lá 

viviam desde antes dos tempos de D. Afonso Henriques, seu fundador e primeiro 

rei.  

      Vivendo nos campos, como agricultores, nos centros urbanos, como 

comerciantes, mercadores, financistas, intelectuais, em postos do governo e da 

administração pública, artesãos, enfim, como homens livres, os judeus, coabitaram 

aquele espaço geográfico da Península, tendo, durante a sua história, momentos 



 33 

de turbulências e/ou de “tranqüilidade”.  O certo é que junto à maioria dos 

monarcas,  os judeus gozavam de grande prestígio, amizade e por longos e 

significativos períodos de proteção e benevolência. Exemplos, não faltam. Vejam-

se os casos de d. Jachia ibn Jaicsh, que segundo Meyer Kayserling (1971) era 

favorito do primeiro rei português, e Isaac Abravanel, homem rico, educado, 

agradável no trato, ministro das finanças, tesoureiro e de absoluta confiança de d. 

Afonso V, portanto seu favorito e de “toda” a Corte. Um texto deste judeu famoso e 

de memória abençoada entre os seus, os  “Comentários de Josué”,  demonstra a 

colocação anterior.  

Satisfeito encontrava-me em minha terra, usufruindo magnífica herança 
paterna, num lar abençoado por Deus, em Lisboa, a célebre capital do Reino 
de Portugal. O Senhor havia-me concedido prosperidade, abundância, honra 
e amigos. Construíra eu residências e faustosos balcões; era minha casa o 
ponto de reunião dos sábios [...]. Via-me benquisto no palácio de D. Afonso 
[...], sob cujo governo também os judeus obtiveram liberdade e salvação. A 
sua sombra aprazia-me ficar, eu era chegado a ele, que sobre mim se 
apoiava e, enquanto viveu, freqüentei seu palácio. (KAYSERLING, 1971, 
p.67). 

      O cenário apresentado por Isaac Abravanel perdurou, com poucos momentos 

de inquietação, até perto dos últimos dias do reinado de D. João II. O interesse 

deste monarca em ter nos seus territórios sábios e dinheiro, que facilitassem a 

concretização de seus planos de expansão ultramarina, ajudou muito na 

manutenção dos judeus portugueses num ambiente de certa paz, assim como, na  

permissão e aceitação daqueles que conseguiam atravessar, fugidos ou expulsos 

dos reinos vizinhos de Castela e Aragão em razão do pavor provocado pelo início 

das atividades inquisitoriais em Sevilha em 1480 e pelos acontecimentos de 1492.                                            

      Neste contexto, há um detalhe a ser observado. Os judeus espanhóis de 

posses, mediante o pagamento de vultosas somas à Coroa, conseguiram sua 
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permanência definitiva nos país. Os menos favorecidos e de pouca sapiência, a 

permissão para se estabelecerem no reino só foi concedida por um prazo de oito 

meses, tempo considerado pela administração real suficiente para que eles 

conseguissem transporte para leva-los a outros destinos. Os que detinham o saber 

sistematizado e de utilidade na construção de barcos, na prática da medicina, nos 

trabalhos relacionados com os metais, os fazedores de armas, astrônomos, 

astrólogos e grandes marinheiros, além da permissão sem custos para viverem por 

tempo indeterminado em Portugal, ocuparam funções elevadas nas áreas mais 

diversas do reino.  Homens considerados de saber eminente passaram, segundo 

informa Kayserling (1971), a ser empregados por D. João II. Assim são citados: 

Mestre Leão, médico, José ou Diego Mendes Vecinho, médico pessoal do 

monarca, mecânico, matemático e geógrafo, que ajudou na elaboração do globo 

terrestre para uso nas navegações, Mestre Antônio, cirurgião-mor e que se 

converteu ao cristianismo. Também são mencionados Pedro de Covilhã e Martim 

Behaim, navegadores, sendo o último, cosmógrafo e nascido na cidade de 

Nuremberg; um certo Moisés, excelente matemático, José Sapateiro de Lamego e 

o Rabino Abraham de Beja, viajantes e informantes reais que andaram pela Ásia 

recolhendo dados geográficos que muito contribuíram para a realização das 

campanhas em África e dos ”descobrimento” portugueses dos séculos XV.   

      As esperanças dos judeus não demoraram em se tornar dissabores. 

Pressionado pelos reinos vizinhos, d. João II não cumpriu o acordado com os 

judeus espanhóis de menos posse. Os que não conseguiram sair do reino no prazo 

estabelecido de oito meses, foram tornados propriedades reais e vendidos no 

mercado de escravos. Famílias foram destruídas e dado mais grave, os filhos 

daqueles judeus foram retirados de seus pais e enviados para a ilha de São Tomé 
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para serem criados e educados por e como cristãos.  Os tempos difíceis  estavam 

se aproximando dos judeus que viviam em Portugal.   

      Em 1495, ano que d. Manuel I ascendeu ao trono, certa “tranqüilidade” bafejou 

as comunidades judias que viram as decisões do monarca anterior serem 

revogadas, principalmente a que os tornavam escravos reais. A Corte e o palácio 

voltaram a ser freqüentados pelos judeus. Abraão Zucato, matemático, astrônomo 

e conselheiro científico para a expedição de Vasco da Gama, foi um dos 

privilegiados. Com uma população judia que pode ter atingido a cifras entre 

sessenta e cem mil pessoas, principalmente em razão das fugas da vizinha 

Espanha, a nascente burguesia cristã portuguesa e a população desfavorecida e 

pobre começaram a protestar contra a presença daqueles que consideravam 

intrusos. Tanto que, “ao ver afluir tão grande número de ‘estrangeiros’” 

(NOVINSKY, 1992, p.  30), a população da cidade do Porto, norte de Portugal, 

expressou o seu descontentamento, que foi registrado no Livro 5º das Vereações 

(Arquivo Municipal do Porto):  

parecia a todos a uma voz disseram que pois que eles vinham lançados ou 
corridos dos reinos de Castela e vendo como os não queriam colher ou nem 
agazalhar em nenhum logar destes reinos e isso mesmo vendo como eles 
são estrangeiros e daquela casta de que aqui há suspeita acordaram que 
não os consentissem na cidade e esses que já aqui estão que os juízes e 
oficiais os lancem logo fora. (NOVINSKY, 1992, p. 30) . 

      Em 5 de dezembro de 1496, em Muge, o novo monarca promulgou o Édito de 

Expulsão dos Mouros e Judeus de todos os seus domínios.  

      Oficialmente, tal atitude para com os “seus judeus” que já viviam, como já foi 

dito anteriormente no texto, em seu reino desde antes da fundação, (quando da 
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tomada de Santarém aos mouros, na guerra de reconquista, foi registrado nela a 

existência uma sinagoga e grande número deles ali residindo, assim como a 

presença deles na batalha como guerreiros (Azevedo, 1989)) foi justificada nos 

termos seguintes: "os judeus se obstinavam em seu ódio contra a santa religião 

católica, perpetram crimes contra a religião e apartam cristãos do caminho da 

verdade". (KELLER, 1997, p.322).   

      Formalmente a decisão do sucessor de D. João II atendia às pressões internas 

e externas ao reino, às razões de Estado, religiosas, sociais, econômicas e 

alianças com os reinos de Aragão e Castela, para uma futura união ibérica. Tudo 

isto referenciava o difícil problema porque passavam os governantes peninsulares 

ao término do século XV, quando a unidade do poder, na pessoa do soberano, 

estava se afirmando e não podia dispensar a unidade nacional. Isto implicava, 

diante da diversidade de religiões, etnias e povos que compunham aquelas terras, 

a aplicação do conceito monolítico de governar para forjar a identidade nacional.  

      No que se refere às pressões externas e renhidas vindas de seus vizinhos, os 

reis de Aragão e Castela, Fernando e Isabel, ditos “os Católicos”, oficialmente, 

queriam ver o reino vizinho, como o seu, limpo dos “malditos judeus”, para que sua 

filha, a viúva do príncipe D. Afonso, pudesse se casar e coabitar com o monarca 

português foram acatadas. 

      Recolhidos em seus bairros -as judiarias- com magistrados próprios, privilégios, 

obrigações e próprios, especialmente ciosos de sua prerrogativa diante de Deus, 

não desenvolviam o ânimo essencial à integração ao tecido social do qual eram 

hóspedes. Iam mais além, buscavam, naqueles espaços de viver e habitar, manter 
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e perpetuar através de suas escolas seculares e sagradas, literatura e ritos; uma 

feição nacional perdida a séculos. Todos e cada um de per si, julgavam-se 

separados daqueles que eram da terra. Decerto que os judeus, com sua acentuada 

diversidade cultural e religiosa, não cabiam no projeto manuelino. 

       A medida atingiu indistintamente a todos os judeus, tanto aos que estavam 

estabelecidos a longos séculos nas terras lusitanas, como aos emigrados de 

Castela e Aragão, oriundos principalmente da expulsão de 1492. Os judeus, que 

gozavam no reino de uma convivência “tolerante” nos seus bairros, conhecidos 

como aljamas ou judiarias, nomes portugueses para ghetto2 e governados pelo 

Arrabi-mor, uma espécie de ministro para assuntos judaicos, sentiram mais uma 

vez em suas vidas o trágico. Trágico que era resultado do “conflito [que] se dá 

entre bens diferentes, valores heterogêneos entre os quais a escolha é dolorosa e 

sempre implica sacrifício”. (ABBAGNANO, 1999, p. 969). Trágico que ao longo da 

permanência judaica no palco do mundo, parece ser uma afinidade maior de sua 

cultura nacional em certos períodos de sua história. 

      A medida tomada por D. Manuel I foi do agrado de uma parcela da população 

do reino que contra os judeus tinham lá suas queixas tão antigas que remontavam 

ao tempo dos gôdos, segundo Azevedo (1989). Pontualmente, as queixas voltadas 

conta os que exerciam as funções públicas de arrematador de tributos. Uma outra 

parcela dessa mesma população juntamente com o próprio soberano intimamente 

não  
                                                
2 Ghetto- Área  urbana separada e restrita aos judeus, onde eram isolados de seus vizinhos gentios. 
O termo deriva de palavra italiana para uma fundição de ferro e foi usada primeiramente para se 
referir ao quarteirão veneziano, perto de uma fundição, onde os judeus foram confinados em 1516 
(UNTERMANN, 1992, p.110). Além disso, o agrupamento nas judiarias era conveniente aos judeus 
que nelas se defendiam melhor das agressões que a sanha popular constantemente perpetravam 
contra eles periodicamente. (N. A.) 
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estava[m] interessado[s] na partida desta minoria social, econômica, e 
culturalmente importante. De fato, os cerca de cinco milhões de reais que 
entravam nos cofres dos nobres por pagamento de serviços e impostos 
diversos à coroa e que esta concedera aos membros da nobreza em tença3 
eram, por si só, economicamente significativos para o reino e para o 
monarca. (TAVARES, 1997, p.13). 

Essa ambivalência existente entre os menos favorecidos e as classes dominantes 

de Portugal pode ser constatada recorrendo a um exemplo, nas Cortes de 1490, 

realizadas em Évora, os procuradores do povo requereram ao rei que os judeus 

fossem excluídos da função de arrematador dos tributos, o que foi negado pelo rei 

D. João II, sob a alegação de que não havia cristãos competentes para tal função 

pública. A negativa do rei ressalta a posição da outra parte da população, que se 

não conviviam às maravilhas com os judeus, tolerava-os e não os queriam 

distantes de sua convivência, por razões diversas, principalmente as econômicas. 

      Saliente-se que ao monarca português a incorporação dos judeus ao reino, era 

sua preocupação maior. Para isso, se necessário, ele os forçaria a se converterem 

ao cristianismo mesmo que tal atitude fosse "contra toda a lei natural e canônica". 

(TAVARES, 1997, p.13).  

      Assim, pouco tempo após a promulgação do édito de expulsão, a saída dos 

judeus portugueses que não queriam mudar de fé foi dificultada pelo governo 

português: a fronteira com a Castela e Aragão foi fechada e a má vontade em 

pagar as passagens marítimas ou preparar navios que os transportassem para fora 

do país eram uma realidade. Tudo isso atestou que o monarca não queria 

absolutamente a saída dos descendentes da Casa de Israel de seus domínios.  

                                                
3 Tença- pensão dada em remuneração de serviços. (AULETE, 1964, p. 3924) 
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      Uma considerável parcela do povo que não queria abjurar a fé mosaica, após 

varias tentativas de conversão voluntária, foi forçado a aceitar o batismo. Essa 

ação aconteceu às vésperas da Páscoa de 1497. De nada adiantaram os apelos 

do Bispo Coutinho. D. Manuel I ordenou que todas as crianças e adolescentes 

fossem batizadas à força. Os funcionários reais, que tiveram ao seu lado o 

populacho e o baixo clero, o mais ferrenho nessa questão, cumpriu as ordens, 

certamente que às vezes, aliás, quase sempre, ultrapassando os limites do desejo 

do monarca. Começou o calvário daquela parcela de judeus de Portugal que 

queriam permanecer adeptos de sua fé Torá no domingo, dito de Ramos para os 

cristãos. Os funcionários do rei e a gentalha assaltaram a Casa do Estaus, onde 

alguns estavam alojados, as judiarias e as casas de judeus fora delas onde a maior 

parcela aguardava a saída do reino, que só podia ser feita via Lisboa. Suas vítimas 

foram arrastadas para as igrejas e batizadas, feitas filhas do cristianismo. 

Houve cenas de horror indescritível, quando muitos meninos eram 
arrancados dos braços dos pais e levados a força a pia batismal. Os algozes 
foram ainda além de suas instruções, agarrando muitos jovens [...]. Em 
vários casos, os pais sufocaram os filhos no abraço de despedida, Outros os 
jogaram em poços para salvá-los da vergonha da apostasia, e depois se 
suicidaram. Até mesmo os velhos, foram arrastados às igrejas e batizados 
por fanáticos zelosos, cientes de que se havia decretado uma "conversão" 
geral dos judeus [...]. Mas, na maioria dos casos, os neófitos relutantes, 
alguns bem pequenos, foram distribuídos pelo país, para serem educados 
em casas cristãs.  (ROTH apud MORAIS, 1972, p. 217-218). 

      Outro testemunho cristão, desse dia trágico para os judeus de Portugal, vem do 

Bispo D. Fernando Coutinho, da Sé de Lisboa. Ele nos relata: 

eu vi como muitos foram arrastadas as pias batismais, arrastados pelos 
cabelos; vi também como um pai, abatido pela dor, adiantando-se ao lado do 
filho expressou em voz alta a sua indignação e tomou a Deus como 
testemunha de que tanto o seu filho como ele queriam morrer na fé de 
Moisés. E todavia tive que ser testemunha de outros atos de violência que 
não posso descrever. (KELLER, 1994, p.322). 
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      Foi um dia triste e inesquecível para os judeus, vergonhoso para o governo 

português e lamentável para cristianismo, pois, era aquela uma data em que as 

religiões e o reino, que adoravam o mesmo Deus, embora conceituados 

diferentemente, comemoravam uma festa de liberdade, a Páscoa. Páscoa ou 

Pessach, uma das três festas de peregrinação ou de colheita para os judeus, 

significou e significa “passar por sobre”, isto é, atingir a liberdade. No caso dos 

judeus, passar por sobre uma condição material, uma submissão física, mas que 

lhes permitiu o sonho de esperar a chegada de um libertador e a conseqüente 

liberdade, o que aconteceu com a chegada e as ações do legislador Moisés. Festa 

que comemorava e ainda comemora a redenção dos escravos israelitas do Egito, 

apontando adiante para a redenção do mundo na vinda da Idade do Messias. Para 

os cristãos, a data também significa “passar por sobre”, no sentido de libertação. 

Libertação da morte. Morte que por seu mistério, por lidar com o incógnito, sempre 

foi uma temeridade e o pavor do ser humano. Mas com a ressurreição de Jesus 

Cristo, fundamento da teologia cristã, esta se viu vencida e conseqüentemente 

desvelada, libertando os fiéis do medo e dando-lhe uma esperança de vida melhor 

em outra dimensão. Isto justificava e justifica a prática de uma ética e moral 

elevadas na vida cotidiana e sua comemoração. 

      Os filhos, razão e objeto de atenção especial para os judeus, pois expressavam 

a esperança de continuidade religiosa e étnica do povo engendrado por Moisés, foi 

o estratagema que a monarquia portuguesa usou para forçar a conversão de 1497 

e para a retenção dos pais, peças importantes nos mecanismos econômicos dos 

domínios reais metropolitanos e de ultramar. Ao vê-los cristianizados e, portanto, 

passíveis de serem entregues a famílias cristãs, caso não se convertessem, pois 

não poderiam mais permanecer entre os infiéis, eles para não se afastarem 
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daqueles que eram a garantia da continuidade étnica e religiosa, se deixavam 

batizar também. 

      O grupo que resistiu e não se subordinou, fugiu, tentou fugir ou cometeu, em 

última instância, um ato tido por abominável diante dos olhos do Deus judeu, o 

suicídio, que é justificável praticar, mesmo contra sua vontade, quando se vissem 

na  eminência de praticar  apostasia e esta acompanhada do crime maior , a 

idolatria. 

       Foi tão escandalosa a atitude régia, que algumas comunidades judaicas de 

outros países, onde se vivia um momento de "paz e tolerância", recearam que 

houvesse em Portugal um processo absoluto de assimilação, segundo nos fala 

Anita Novinsky (1992).  

      Realizado o ato da conversão, em Portugal, teoricamente, judeus e mouros já 

não mais existiam: todos estavam sob as bênçãos da Igreja Católica.  

      O cotidiano era unânime, pelo menos no que se refere à religião, todos iam às 

muitas missas tão comuns ao espírito altamente religioso dos lusitanos. Aos 

domingos, os antigos mouros e notadamente os judeus, massivamente 

freqüentavam os templos, e lá estavam a tomar todos os sacramentos, a rezar as 

ladainhas em honra dos santos do dia, a confessarem-se e rezarem tantos pais-

nossos, ave-marias, Salves Rainhas e outras orações que fossem necessárias à 

sua salvação e remissão dos seus pecados, bem como a atestarem sua verdadeira 

e única fé.  O cronista Samuel Usque, no seu trabalho “Conçolaçam ás Tribulações 

de Israel”, ressalta aparência do comportamento de seus irmãos, mas que “no 
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secreto de suas almas nunca [...] mudaram [ou] lhes tocou mácula, antes sempre 

tiveram imprimido o selo da antiga lei”. (Apud AZEVEDO, 1989, p. 58). 

      Em maio de 1497, os judeus convertidos voluntária ou forçadamente, agora  

conhecidos por cristãos-novos, nome dado para os diferenciar dos cristãos “ditos 

de quatro costados”, antigos, velhos, aqueles que descendiam da população dos 

primeiros cristãos portugueses, estavam novamente protegidos. Determinou o rei 

D. Manuel I que, por um período de vinte anos, os cristãos-novos não fossem 

molestados com inquirições sobre suas vidas passadas, ato social e religioso, por 

parte dos poderes constituídos fosse temporal ou espiritual. Queria assim o 

monarca, que os novos conversos se permitissem assimilar à nova fé, o que 

evidencia mais uma vez a pouca vontade do soberano em afastar a presença 

hebréia do reino e de suas possessões de ultramar. Mas isso não foi suficiente 

para inspirar confiança em ambos os lados.  

      O povo, que no passado recente não aceitava os judeus, passou a não aceita-

los como iguais. Viam-nos como hereges ou apóstatas que no seu íntimo 

desprezavam e tinham a convicção que estes rejeitavam a “verdadeira fé”. Assim, 

procuravam infernizar o cotidiano desse novo tipo social. Recusavam-lhes o 

convívio social mínimo, recusando os seus serviços como médicos, boticários, 

professores, mercadores, no exercício das funções religiosas nos altares das 

igrejas e impedindo-os de freqüentar as mesmas instituições de ensino dos 

cristãos-velhos e de adquirir livros escritos em hebraico. Com referência a esta 

situação vexatória, tem-se, por exemplo, a obra de Antônio Nunes Ribeiro 

Sanches, “Christãos novos e Christãos Velhos em Portugal”, de 1956, que nos 

relata, 
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tanto que hum Menino Christão novo he capaz de brincar com os seus 
iguaes, logo começa a sentir a desgraça de seu nascimento, porque nas 
disputas que nascem dos brincos daquelle idade, já começa a ser insultado 
com o nome de Judeo e de Christão novo. Entra na Escola, e como he 
costume Louvável, que estes Meninos vão, não só os dias de preceito, mas 
ainda de trabalho a Igreja já com seu Mestre ouvir Missa, e ajudar a ella, 
accompanhar o Santíssimo Sacramento, e outras procissões, o mesmo 
Mestre o Clérigo ignorante, o irmão de Confraria, o peor he mesmo Parocho, 
já fazem distinção deste Menino e daquelles que são Christãos velhos; 
porque estes são preferidos para ajudarem a Missa, para levarem o Castiçal, 
ou a vela branca, ou tomar a vara do Pálio. Esta preferência he bem notada 
daquelle Menino, ou Rapaz Christão novo; agasta-se, peleja e chorta por se 
ver tratado com tanto desprezo. Entra este Rapaz no Commercio do mundo, 
e a cada passo observa que os Christãos velhos por trinta modos o insultão 
e desprezam: quanto mais vil é o nascimento e o officio do Christão velho, 
tanto mais fortemente insulta o Christão novo; porque como he honra ser 
Christão velho, quem insulta e despreza a hum da Nação, honra-se e 
distingui-se [...]. (NOVINSKY, 1992, p.61). 

      Nessas circunstâncias, percebendo que a sua sobrevivência sóciocultural era 

negada nas mínimas ações, os cristãos-novos mais abastados e os que 

consideravam a religião mais do que um passatempo social, mesmo contando com 

poucos recursos, tomaram providências para se evadirem dos domínios de 

Portugal, principalmente do reino. A fuga contínua de cristãos-novos, fez com que 

D. Manuel I, que não os queria perder, promulgasse em 1499 duas disposições, 

conhecidas como Ordenações Manuelinas, onde tentava evitar aquelas evasões do 

reino,  aos 

cristão nativos e estrangeiros [estava proibido] negociar compra ou troca com 
cristãos novos, exigindo que as efetuadas, por dinheiro ou mercadoria, 
fossem levadas ao conhecimento das autoridades no prazo de oito dias; que 
sem licença régia nenhum cristão comprasse imóveis de cristão novo, e, 
finalmente, que nenhum criptojudeu emigrasse com sua família, 
principalmente para o domínio dos mouros, sem autorização expressa da 
Coroa. (KAYSERLING, 1971, p.124).  

A complementar tais disposições, por punição, a majestade real determinou a 

apreensão dos haveres dos fugitivos e as embarcações, juntamente com seus 

capitães e tripulação, que se dispusessem a conduzir os neoconversos. J. Lúcio  

Azevedo (1989) notifica que o legislador tomou por razões para aquele proceder, 
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dois motivos: primeiro, que os cristãos-novos, ao se evadirem, principalmente para 

as terras dos mouros no norte d’África e a Turquia, tornavam ao judaísmo; 

segundo, que levassem consigo não só os seus haveres mais os de outros, e que 

se eximissem dos pagamentos de dívidas e obrigações contraídas antes mesmo 

da próxima viagem. 

       Sem poderem se movimentar livremente, fosse em questões religiosas ou 

temporais, pois tinham obrigatoriamente que permanecer em território lusitano, um 

quinhão da população de cristãos-novos se valeu de um mecanismo conhecido 

seu, para poder continuar conservando a religião de Moisés, dos Rabinos4 

Maimônides, Akiva, Gamaliel e Hilel; de Fílon de Alexandria e de tantos outros que 

contribuíram para a glória da Espanha e de Portugal- o criptojudaísmo, ou seja, a 

prática oculta da religião, ritos e tradições judaicas. Desse modo, já que não mais 

se podia praticar e declarar abertamente ser um adepto de Moisés, às escondidas, 

   eles se abstinham de comer carne de porco, sopravam, nos campos o 
shofar5 em Rosh-há-shaná6 e comemoravam o Shabat7 e Pessach na 
intimidade dos seus lares. [...] usavam matsá8 durante o ano todo, [...]. 
Mesmo a circuncisão, que implicava perigo para a vida inteira, era 
praticada Mantiveram práticas residuais como acender velas na noite de 

                                                
4 Rabino- (do hebraico “rabi”, significa “meu mestre”) Erudito que recebe ordenação e pela tradição 
está licenciado para decidir em questões de ritual judaico, geralmente ligadas às leis DIETÉTICAS. 
[...] O rabino é também chamado rav (mestre) ou Chacham (sábio). Como era proibido de receber 
pagamento por ensinar ou emitir regras de Halachá, os rabinos antigamente não eram pagos por 
suas atividades e tinham de se sustentar eles mesmos. Atualmente são funcionários assalariados de 
sinagogas com amplos deveres de pregador e pastor. (UNTERMAN, 1992, p. 216). 
5 Shofar- Significa em hebraico “trompa” e é um instrumento de sopro que se toca em Hosh há-Shaná 
para despertar as pessoas de sua letargia espiritual e convoca-las ao arrependimento. (N.A) 
6 Rosh- há-Shaná- Em hebraico significa “cabeça de ano”, i. é, a festa de Ano Novo É também 
conhecido como o “dia do julgamento”. (N.A.) 
7 Shabat- É o sábado, dia de descanso obrigatório para todos os judeus e que dura do anoitecer da 
sexta-feira à noite de sábado. (N.A.) 
8 Matsá- É o pão não levedado ou “pão ázimo”, feito só com farinha e água, comido durante a 
Páscoa, especialmente na refeição do Seder. Lembra o pão comido pelos pobres e escravos durante 
a escravidão egípcia e seu Êxodo. (N.A.) 
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sexta-feira e jejuar na época do Iom Kipur9, e até conservavam a tradição 
de ter um mezuzá10 na ombreira da porta [...]. (UNTERMAN, 1992, p.166).  

      Na metrópole e nas terras de ultramar, ser cristão-novo passou a ter uma 

conotação deprimente e ofensiva, o que bem foi observado pelo Bispo D. Frei 

Amador Arrais, de Porto Alegre, em sua obra Diálogos, p. 147: 

não pode ser maior desavêntura da cegueira judaica, q vivedo os mesmos 
Judeus nella, fingindo-se Christãos, nem sejã Judeus, nem Christãos. Nam 
sam Judeus porq nã guardão a ley de Moyses, & se a guardam, nam a 
confessão publicamente, sendo a isso obrigados pela mesma ley. Nam sam 
Christãos, porq ainda que algus o pareçam nas obras exteriores, nam sam 
em o coração, ne no entendimento como elles mesmos confessão. E porq 
quere mostrar no exterior sere Christãos sendo Judeus no interior, nem ficam 
Judeus ne Christãos. (SALVADOR, 1969, p.XX).    

       As anotações do Bispo de Arrais, leva a uma outra inferência, ou pelo menos a 

uma suposição quanto ao proceder de D. Manuel, naqueles anos finais do século 

XV e princípios do XVI. Ao pretender solucionar uma questão que há séculos era 

um estorvo mais ou menos tolerável, mesmo assim um estorvo, no cotidiano do 

reino, a questão judaica - ele criou um período de inquietações e ruínas, ao 

possibilitar a distinção de seu povo em duas classes, a dos cristão-velhos e a dos 

cristãos-novos.  Enfim, ao invés de eliminar a fé mosaica e a etnia como eram as 

pretensões reais, através dos cristãos-novos, ambas foram multiplicadas, tanto que 

fora do país, os portugueses eram identificados como sinônimo de judeus.  

      Por certo que o descontentamento e o ciúme, ou seja, a rejeição, continuou 

entre os povos da Península contra os novos conversos ao cristianismo, motivados  

                                                
9 Iom-Kipur- O “dia da expiação”. No calendário judaico é o dia mais sagrado, marca o fim de dez dias 
de penitências feitas objetivando expiar os pecados. Na Antigüidade, era o único dia em que o sumo 
sacerdote entrava no Santo dos Santos, e no qual um bode expiatório, carregando todos os pecados 
de Israel, era enviado a Azazel, no deserto. (N.A.) 
10 Mezuzá- (pl. Mezuzot), literalmente em hebraico significa “batente da porta”, rolo de pergaminho 
feito por um escriba contendo o texto manuscrito dos dois promeiros parágrafos da Shemá, credo da 
fé mosaica, e posto num estojo fixado no batente direito das portas da casa. (N.A.) 
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pelos fatores econômico-financeiro e religioso. Este último, que muitos 

historiadores tomam como causa primeira do enjeitamento existente contra os 

cristãos-novos, na verdade, para uma parcela dos cristãos-velhos era motivo de 

preocupações secundárias. A dar crédito a J. Lúcio Azevedo (1985), a razão para a 

continuidade dos vexames e o trágico na vida daqueles que descendiam da nação 

dos Hebreus, foi, 

baldada ilusão, porque ainda nas adesões sinceras permanecia o vinco da lei 
antiga, o cristão-novo continuava o mesmo açambarcador da riqueza, o 
mesmo impiedoso usurário, o mesmo especulador da miséria pública, que 
por espaços de séculos, e muito antes de constituídas as presentes 
nacionalidades [da Península], sempre havia demonstrado. (p.39). 

       Naquele Portugal do final do século XV e princípios do XVI a busca pela 

integração entre o novo tipo social e a velha sociedade era um desejo do rei e de 

uma fração de sua corte, (vista a ação de 1497). O batismo forçado dos judeus, 

levado à concretização por razões econômicas, visava evitar a evasão deles e um 

desastre significativo. Travestidos de cristãos-novos mantinham-se nos meandros 

da administração pública, da mercancia em nível nacional e internacional, nas 

funções intelectuais, cultivando a astronomia e a astrologia, bases científicas da 

navegação atlântica portuguesa, na área da medicina, das ciências exatas e da 

natureza; nas tripulações que singravam o Atlântico em busca das especiarias das 

Índias.  

É bem possível que entre os companheiros e a tripulação de Pedro Álvares 
Cabral se encontrassem alguns “Cristãos-Novos”. Entretanto, testemunhos 
históricos revelam a presença de um único cristão-novo na descoberta do 
Brasil; um homem chamado Gaspar de Gama. (WIZNITZER, 1966, p. 2). 

      No  período que vai de 1501 a 1516, quando os portugueses só utilizavam as 

terras da América Portuguesa como escala para abastecer suas naus, que iam e 
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vinham do oriente, os cristãos-novos já eram presenças por aqui. O mais 

conhecido nesse período foi Fernão de Noronha ou Loronha que “talvez fosse 

cristão-novo – sobre isso há controvérsia” (VAINFAS, 1999, p. 1), à frente de um 

grupo de cristãos-novos, recebeu um lote de terras e a concessão para explorar e 

comercializar o “único” bem rentável que a terra de Pindorama  possuía– o  pau-

brasil. Em contra partida deveria enviar  ao rei de Portugal alguns navios com 

carga da madeira usada na obtenção de um corante natural para a tinturaria e 

construir fortificações e feitorias, objetivando a defesa da nova possessão lusitana. 

Primeiro cristão-novo a obter privilégios do monarca com relação às “novas” terras, 

os acordos deste com Fernão de Noronha e o grupo que ele capitaneava foi uma 

tentativa de solucionar a carência de capitais financeiros e humanos para viabilizar 

com a urgência necessária a conquista e colonização da América, por parte do 

governo de Portugal . 

      A empreitada não rendeu os frutos tão esperados pelo monarca, continuando 

as terras por um bom tempo a ter um tratamento secundário por parte da Coroa, 

preocupada essencialmente com manter atividades policiadoras realizadas através 

de pequenas frotas ou de navios isolados, que buscavam proteger os direitos de 

Portugal sobre o território e a extração e exportação das diversas madeiras 

existentes. “A fase é quase totalmente de iniciativa privada dos mercadores”. 

(Sodré, 1990, p. 49). 

      Mas, não eram só os portugueses, que naquelas três décadas procuravam tirar 

bons rendimentos destas terras. As “visitas” espanholas, inglesas e francesas eram 

coisa corriqueira e contavam com o apoio da população indígena na obtenção de 

escravos, gatos, sagüis, papagaios e, principalmente, o pau-brasil. 
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      As atividades contínuas daqueles navios de bandeiras estrangeiras na costa, 

preocupavam os governantes de Portugal e as perspectivas de existência de 

riquezas minerais fizeram Lisboa, chegar a um consenso: era primordial colonizar 

as ”novas” terras. Era importante manter a integridade territorial e os possíveis 

lucros advindos de sua exploração econômica, e garantir que estes fossem 

unicamente dos portugueses. Os cristãos-novos também foram incluídos nesse 

primeiro momento no projeto dos portugueses com relação às terras do Brasil, 

tendo, também, vindo para cá e se fixado na nova terra. 

      Com a morte de d. Manuel I, ascendeu em 1521 ao trono português, d. João III, 

seu filho e sucessor. O antigo e persistente problema da integração/assimilação da 

antiga comunidade hebraica à sociedade portuguesa, já cristãos-novos, regada de 

preconceitos que constituía ameaça surda às estruturas sociais arcaicas e as 

questões econômicas, determinaram definitivamente a presença cristã-nova na 

América Portuguesa e no processo de sua colonização.  

      Ora, o desaparecimento do judeu como personalidade jurídica, étnica e 

religiosa não implicou na ausência automática do velho preconceito. O judeu, já 

cristão-novo, nunca foi a causa, mas o pretexto, a motivação ilusória para o 

acirramento preventivo contra os da lei de Moisés e seus descendentes.  

Ou melhor: as comunidades hebraicas dentro das sociedades cristãs eram a 
ocasião e o ponto de aplicação de um conjunto de tendências e sentimentos 
coletivos que tomaram a forma de anti-semitismo. O hábito generalizado de 
odiar e humilhar o judeu [e também o cristão-novo] fazia parte de um sistema 
social de tensões afetivas que o simples fato da conversão em massa dos 
hebreus portugueses não podia por si só abolir. (SARAIVA,1994, p. 39). 
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      A gente miúda e oprimida, aqueles que nasciam e viviam cotidianamente a 

pobreza e a miséria, viam nos judeus e, após a conversão, nos cristãos-novos, 

todas as razões para os seus dissabores, descontentamentos e frustrações. Afinal, 

formavam eles, os judeus, um grupo social à parte, pouco afeitos às relações e 

solidarizações com os cristãos, e por mais miseráveis que estes fossem, eram 

pouco privilegiados o que era justificado pela religião praticada. Eram parias às 

vistas dos cristãos, passíveis de serem depreciados, principalmente por aqueles 

que se encontravam na mais baixa hierarquia social. 

      A assimilação, posta em curso por decreto de d. Manuel I, faz do cristão-novo 

do reino e das possessões de Portugal, o elemento indispensável ao sistema de 

tensões que regiam e davam  movimento à sociedade lusitana.  

      Sujeitos e vitimas, eram os cristãos-novos, repetidamente, postos diante do 

ódio e da violência da gente baixa do povo e da hierarquia eclesial. A fidalguia, não 

os perseguia muito. O certo é que não faltou quem promovesse a transferência dos 

ódios tributados aos judeus para os cristãos-novos. Destaque deve ser dado aos 

pequenos clérigos, mais precisamente aos frades dominicanos que afeitos ao 

fundamentalismo teológico e à demagogia clerical, eram, por natureza e convicção 

provocadores e incitadores da gente rude a iniciarem os “progroms”.   

São eles que [estavam] à frente da matança iniciada em [Lisboa, a] 19 de 
abril de 1506. No decorrer de uma cerimônia religiosa na Igreja de 
S.Domingos [situada no Rossio], um homem que participava do culto, no 
momento em que o povo gritava “milagre” à vista de um resplendorque saia 
de um crucifixo, teve a idéia inoperante de argumentar que se tratava apenas 
do reflexo de uma vela. Foi logo taxado de “cristão-novo”, morto e queimado 
in loco. Dois frades dominicanos brandindo crucifixos excitaram os fiéis aos 
gritos de “heresia, heresia”. Durante três dias a cidade esteve nas mãos dos 
amotinados, que pilhavam as casas, atiravam mulhres e crianças da janela à 
rua e acendiam por toda parte fogueiras onde ardiam vivos e mortos. Bandos 
de embarcadiços nórdicos de passagem em Lisboa participaram da pilhagem 
e do massacre. 
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Houve perto de dois mil mortos na cidade, segundo Damião de Góis, entre 
eles João Rodrigues Mascarenhas, cobrador de impostos reais, um dos 
homens mais ricos de Lisboa. (SARAIVA, 1994, p. 40). 

      Outra ação perpetrada por membros do baixo clero, ainda segundo o 

historiador António Saraiva (1994), aconteceu na cidade de Santarém em 1531. 

Depois de um terremoto lá estavam os frades dominicanos pregando à população 

que aquele fenômeno da natureza se tratava de um castigo divino por consentirem 

na presença de praticantes do judaísmo, no caso os cristãos-novos, no reino 

português e suas outras terras d’além mar.  Contra tal absurdo,  

o poeta Gil Vicente, que se encontrava em Santarém, levantou-se contra os 
frades, e fazendo-os reunir no claustro do convento de S. Francisco pregou-
lhes, ele, outro sermão, explicando que um terremoto é um fenômeno da 
natureza e que os hereges devem ser convertidos pela persuasão. 
(SARAIVA, 1994, p.41). 

      De novo, a plebe eclesiástica constitui-se em problema, agora para os cristãos-

novos no tocante às ações de assimilação/integração à sociedade portuguesa. A 

conversão de 1497 e a subseqüente decisão de maio do mesmo ano, que 

determinou um prazo de vinte anos, para que não houvesse inquirições sobre o 

procedimento religioso dos conversos, introduziu no seio da cristandade 

portuguesa um número avultado de médicos/físicos, farmacêuticos, negociantes 

alfabetizados, escribas e letrados não-cléricais, o que foi visto como uma ameaça 

pelos médicos  e intelectuais leigos que já atuavam em Portugal. Os novos 

profissionais colocavam em risco o monopólio daqueles homens, que por séculos, 

eram os intermediários diretos entre menos favorecidos e Deus, entre a 

aristocracia e o povo, ou seja os formadores de opinião. A conversão dos judeus 

ao cristianismo e  possibilitou outras maneiras de ver e viver no mundo, tornando 

os antigos intermediários entre relações povo versus aristocracia e Igreja, 
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inofensivos. Segundo Nicolau Rodrigues de Oliveira, em sua obra “Livros das 

Grandezas de Lisboa”, publicada no século XV, os “inofensivos” chegavam a 

somar, somente no reino, um total de: três mil, cento e oitenta e nove entre freiras 

e frades para um total de 121 médicos, boticários, cirurgiões, mestres de ler e 

tabeliões (SARAIVA, 1994). 

      A intelectualidade laicizada ampliada com a conversão dos judeus, facilmente 

exposta às acusações de heterodoxia, influenciada pela tradição judaica de 

trabalhar distinguindo o temporal do religioso, cética e inquieta, pontuadamente no 

que tange às coisas de Deus, se tornou incomoda e objeto de raivas e ódios dos 

pequenos servos da Igreja. Nos cristãos-novos, para eles judeus disfarçados, 

contumazes na hipocrisia, percebiam o seu novo objeto de escárnio. Afinal 

estavam eles e os que eles influenciavam, tirando o seu ganha-pão. 

      Para a governança, a nobreza e o alto clero, com exceções, o preconceito tinha 

uma força menor. Por terem convivido com os judeus ricos, provavelmente 

percebiam também a importância dos cristãos-novos para o equilíbrio social, bem 

como a superação das tensões daquela época. 

      Esboçaram-se, assim, marcantes rivalidades que marcaram a história de 

Portugal, particularmente com o crescente enriquecimento do país. 

       “Senhor do comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e da Índia” era um dos títulos, 

pomposo, a si atribuído pelo rei de Portugal, o restante da Europa o alcunhava de 

“Rei da Pimenta”. Isto indica que a empresa ultramarina, fruto da expansão dos 

séculos XIV e XV, dava bons frutos financeiros. Por outro, a prazo longo, 
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possibilitava horizontes ilimitados à burguesia mercantil do reino, fosse ela cristã-

velha ou cristã-nova, o que era um perigo para a sociedade tradicional.  

      O grosso dessa mercância era monopolizado pela Coroa, o que explica para 

tanto o Palácio Real estar situado na Praça do Comércio da cidade de Lisboa junto 

ao cais. Na sua parte baixa, estavam instalados os armazéns e o escritório da 

empresa conhecida como a Casa da Índia, esta, encarregada de receber, controlar 

e reexpedir as mercadorias provenientes das feitorias de ultramar. Os lucros 

advindos dos negócios eram, sob a forma de ordenados e prêmios, distribuídos 

entre os funcionários civis e militares do rei, os quais também partilhavam os lucros 

através das pilhagens feitas durante as guerras. A nobreza tradicional, a principal 

beneficiada, enriqueceu desta forma e não através do exercício diretos das 

atividades comerciais ou industriais.  

      O Estado português do século XVI, era moderno exteriormente, afinal, se 

desenvolvia como uma grande empresa econômica, porém, arcaico, enquanto 

mantenedor de uma sociedade dominada pelas antigas classes dominantes, 

antípodas do que era burguês. Exemplo maior de este agir, foi o aumento dos bens 

da Igreja naquele período. 

      Nesse contexto, foi inevitável a afirmação da burguesia. As possibilidades de 

negociar, pois nem tudo era monopólio real, eram infinitas e em escala nunca 

imaginada por aquela gente que sempre viveu espremida, amedrontada e 

ameaçada pelo reino vizinho (Espanha) numa pequena faixa de terra da Península 

Ibérica. O comércio do açúcar, as operações bancárias e de câmbio, o comércio de 

escravos, o contrabando inveterado de tudo e com todos e por vezes a própria 
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pimenta, especiaria preciosa, eram negócios privados tidos por marginais e feitos 

através do sistema de arrendamentos. No entanto, davam altíssimos lucros, tanto 

quanto, senão maiores, dos que os geridos pela res pública, esta identificada com 

a mentalidade arcaicizante. 

       Assim, o Estado português, no segundo quarto do século XVI, de acordo com 

as informações do Núncio Apostólico Lippomano, encontrava-se reduzido a 

pouquíssimas forças e seu rei “é pobríssimo com grandíssimas dívidas dentro e 

fora do reino, oneradas por pesadíssimos juros” (SARAIVA, 1994, p.44). Os 

desastres se sucederam. Em 1542, ocorreu a evacuação das praças d’África, em 

1549 se retiraram de Flandres, em 1560 os juros devidos à Casa da Índia é 

suspenso, em 1578, a batalha de Alcácer-Quibir é um tremendo desastre. Foram-

se as esperanças de refazimento das finanças reais, do Estado e as privadas, 

pondo Portugal sob a mercê das benesses de d. Felipe II de Habsburgo, rei da 

vizinha Espanha. O Estado e a nobreza que o compunham e pensavam ser seu 

sustentáculo, falidos, contrapõem-se ao “setor privado” próspero e pujante no 

Oriente, na colônia da América e nas praças do reino: Évora, Coimbra, Lamego, 

Porto, Braga, destacando-se Lisboa, que, no final do seiscentos, era um respeitado 

centro comercial e financeiro. 

      Nesse quadro, havia burgueses tanto de origem cristã-velha quanto cristã-

nova. A paridade existente a partir do processo assimilatório detonado por d. 

Manoel I, possibilitou o acesso dos cristãos-novos a uma posição jurídica, onde 

antigas fórmulas de servidão foram abolidas, portanto, o que ainda os tolhia nas 

diversas áreas do viver e agir cotidiano, deixou de existir, fazendo-os fortes. No 

conjunto, houve uma fusão dos vários segmentos tanto que ser “homem de 
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negócio”, “gente da nação” e cristão-novo eram sinônimos. A assimilação deu 

alicerce para a transformação das estruturas sociais de Portugal. Por decreto, foi 

extirpada aquela velha casta de parias, então, a sociedade hierarquicamente 

constituída viu-se, como que “momentaneamente”, espoliada de seus privilégios 

matérias, pois agora os antigos judeus/cristãos-novos, eram concorrentes na 

mercancia, por estarem em par de igualdade com os velhos cristãos, e ideológicos, 

porque viam destruídos os pilares de suas hierarquias. 

      Há de ser considerado a força e a atuação da Igreja e seus membros em 

Portugal. Era, a igreja, a maior detentora de terras e rendimentos feudais, a 

acolhedora das mulheres da nobreza em seus conventos e a maior empregadora 

dos filhos segundos desta mesma nobreza, notadamente dos membros da Casa 

Real, o que a colocava no topo da hierarquia. Veja-se o caso de D. Henrique, irmão 

de D. João III, que era Arcebispo de Braga e Évora, prior de Santa Cruz, abade de 

Alcobaça e Inquisidor-Mor e rei português.  

      Um rei pobre e devedor, um estado falido e altamente endividado, uma nobreza 

em ruínas e vendo as estruturas de sua sustentação sendo alteradas, necessárias 

se fazia buscar recursos que satisfizesse àquela multidão de gente que, segundo 

dizia o poeta Gil Vicente através de um personagem seu, viviam num espaço 

geográfico onde havia “mais frades que terra”. (SARAIVA, 1994, p. 45). Os 

cristãos-novos seriam a fonte dos recursos necessários à manutenção do controle 

social e econômico da velha nobreza e candidatos naturais a serem eliminados do 

acesso aos bens, “já tão escassos”, da sociedade.    
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      Nos parece serem estes, os aspectos reais que levaram d. João III, sucessor 

de d. Manuel I, sob a alegação aparente de que no reino e em suas possessões de 

ultramar os desvios praticados contra a  “verdadeira fé” - o judaísmo dos cristãos-

novos, o luteranismo, o islamismo, os sortilégios e proposições heréticas - 

ameaçavam a integridade e a unidade da Igreja. Pressionado pela vizinha 

Espanha, que constantemente lhe pedia que tomasse posição quanto à eliminação 

da questão judaica naquela nação da Península, solicitou ao papado a instalação 

da Inquisição em Portugal.  

      O processo para introduzi-la nas terras governada pelo neto de Isabel e Fernão 

de Castela e Aragão, dito os “Reis Católicos”, durou vinte anos de perseverança, 

negociações e embates contra Roma  que o monarca português venceu, mediante 

o oferecimento “ao papa [de] uma enorme fortuna em troca da permissão para agir 

sem interferência de Roma”. (NOVINSKY, 1982, p. 35). 

      Em 23 de maio de 1536, a bula Cum ad nihil magis estabeleceu a atuação dos 

Tribunais do Santo Ofício em solo lusitano. A autorização definitiva para a 

instalação da Inquisição veio em 1547 com a bula Meditatio Cordis Nostri, de Paulo 

III, nos moldes desejados por D. João III. A primeira bula  

reproduzia os argumentos régios sobre a difusão das crenças e dos ritos 
mosaicos entre os judeus convertidos ao cristianismo [...], atribuía o 
desenvolvimento dessa heresia à tolerância dos bispos[...] nomeava três 
bispos (de Ceuta, de Coimbra e de Lamego) como inquisidores-gerais, 
concedendo ao rei d. João III a possibilidade de nomear um quarto 
inquisidor-geral entre os bispos, religiosos ou clérigos seculares formados 
em teologia ou direito canônico. [...] A bula designava o judaísmo dos 
cristãos-novos, acrescentando o luteranismo, o islamismo, as proposições 
heréticas e os sortilégios [como delitos passíveis de punição]. 
(BETHENCOURT, 2000, p.24-25). 
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Ia mais além este documento. Determinava que o período de três anos 

subseqüente à sua publicação as testemunhas arrolados nos processos tivessem 

os seus nomes conhecidos publicamente, que por dez anos os bens dos 

processados não sofressem confisco, que os bispos fossem iguais aos inquisidores 

quanto aos poderes exercidos e que o Núncio Apostólico, representante do Papa 

em Portugal tivesse o direito de fiscalizar e fazer cumprir a bula, de tomar ciência 

dos processos e ser a última instância a decidir.  

      Como já ocorrera na Espanha, esta bula papal destinada a Portugal, concedia 

ao príncipe o direito inédito de: nomear, revogar e substituir inquisidores caso o 

poder temporal achasse necessário e/ou conveniente aos seus interesses. Isto 

sobrepunha e imbricava as ambições de centralização do poder às questões de 

ordem religiosa, uma característica dos governantes do início da Idade Moderna 

que intervinham, notadamente no caso português, de forma ativa na nova 

instituição: sua palavra era ouvida e obedecida nos menores detalhes.  

       Instalado o Tribunal, que presupostamente daria conta de conservar a fé 

contra a heresia, as perseguições foram notadamente direcionadas aos cristãos-

novos, descendentes e herdeiros daqueles judeus detentores da habilidade de 

comerciar, que no imaginário do português cristão-velho de então, como já foi 

mencionado, com poucas exceções, eram “sinônimo de homem de negócios 

[portanto todos] eram  comerciantes”. (NOVINSKY, 1982, p. 38). Óbvio que, a 

Inquisição, sob o verniz religioso, buscou atender aos interesses econômicos da 

recente burguesia cristã, resultado das viagens de “descobrimentos” portugueses.   
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      Tal conceito, guardando as devidas proporções, era pertinente. Afinal, durante 

os séculos XV, XVI e XVII, os da grei de Israel que praticavam a mercancia, 

adquiriram proeminência como grandes financiadores e controladores do comércio 

interno e externo do reino, o que os levava ao monopólio do tráfico de escravos e 

do comércio de açúcar, especiarias, metais e pedras preciosas, bens que 

significavam riqueza e poder. Os imensos lucros advindos das novas descobertas 

ultramarinas aguçaram as ambições econômicas dos portugueses cristãos-velhos, 

que procuraram de imediato eliminar os rivais antigos e muito mais qualificados na 

velha arte de comerciar para assim usufruírem o que já estava consolidado em 

termos de negócios econômico-financeiros. 

      Tendo um tribunal que funcionava sob o seu absoluto controle, o rei de 

Portugal, de moto próprio, pressionado pela nova burguesia cristã comercial e 

ajudado pela secular indisposição pública contra os que tinham sua origem na 

gente de Israel, sentimento que, cada vez, mais se ampliava no reino, utilizou-se 

da pressão da burguesia e da indisposição pública tão eficazes e eficientes, para 

incomodar os descendentes daqueles que se converterem  em razão das decisões 

reais de 1496/97.  

       Processos foram formados, testemunhas arroladas, os crimes e as acusações 

devidamente anotadas e “investigadas” e as prisões efetuadas, os julgamentos 

realizados e os réus sentenciados. Os habitantes do reino, especialmente os 

cristãos-novos, passaram a viver um dia-a-dia de terror, sob os olhos vigilantes dos 

familiares: Isabel Álvares, a Tendeira (processo nº 10.079 do Tribunal de Coimbra), 

acusada de cometer o crime de judaísmo, foi presa e sentenciada; Domingas 

Morena (processo nº 3.465 do Tribunal de Évora), acusada do crime de judaísmo, 
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foi presa e sentenciada; António de Torres (processado pelo Tribunal de Lisboa, 

Conselho Geral do Santo Ofício, Livro nº 435), soldado, preso e sentenciado 

(PIERONI, 2003). Estes são exemplos, dentre uma infinidade, da ação inquisitorial 

em território português.  

      As conseqüências desses atos contra os cristãos-novos foram amplas.A priori, 

o êxodo novamente entrou na pauta dessa gente do reino de Portugal, possuidora 

de recursos, e que contribuíram para o desenvolvimento do capitalismo comercial 

no norte da Europa e para a disseminação do pensamento herético11. 

      O êxodo dos cristãos-novos, a partir de 1550, temerosos da Inquisição, fez com 

que eles atingissem a Inglaterra, Polônia, Holanda, Turquia, Itália, norte da África, 

Oriente Próximo e também as Américas. Com eles, foram também os seus 

costumes, religião, alimentação, folclore, literatura, tradições e o seu idioma de 

origem peninsular, o ladino12.  

      Tal temeridade dos cristãos-novos devia-se, primeiro, às alegações religiosas, 

pois, conforme crônicas da época, eles “compareciam às cerimônias do culto das 

igrejas, e continuavam a exercer em casa os seus ritos mosaicos”. (AZEVEDO, 

1989, p. 57-58). Uma parcela considerável de cristãos-novos levava uma vida 

                                                
11 Herético – aquele que pratica a heresia (do grego haíreses, Hairen), que significa escolher. Na época 
helenística tinha o sentido de doutrina ou escolha. Com o advento do Cristianismo, a palavra recebeu uma 
conotação pejorativa de “doutrina que está fora da Igreja”, ou seja, contraria aos princípios da fé cristã. No fundo 
nada mais é do que divergência de opinião (RIBEIRO JR, 1989, p. 19). 
12 Ladino – dialeto judeu-hispânico, também chamado judezmo, Djudeo-Espanyol, Spanyolit, Spaniol de 
mosotros ou Senafadi; no Marrocos é conhecido como Haketía. Para uma melhor percepção da poesia, leveza e 
agilidade desse dialeto, abaixo transcreveremos uma canção em ladino, retirada do CD La Prima Vez – Kantes 
Djudeos Espanyoles, s/d, faixa 8: 
“La Prima Vez Ke Te Vedi/De Tuz Ojos Me Namori 
D’akel Momento Te Ami/Fina La Tumba Te Amaré 
Aserkate Mi Kerida/Salvadora De Mi Vida 
Descubrite I Avlame/Sekretos De La Tu Vida”.  (N.A.)  
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dupla, pois, publicamente praticavam o cristianismo e em seus lares o 

criptojudaísmo,o que implicava crime de apostasia  passível de sofrer o que 

determinava a Inquisição. Segundo, as razões econômicas foram outras 

alegações, já que contra eles havia a acusação de manipular o comércio 

exclusivamente a seu favor, o que está registrada nas atas das Cortes de 1525: “o 

braço popular imputava-lhes novamente o ardil malévolo de sonegarem os trigos, 

e, promovendo a escassez, especularem com a penúria” . (AZEVEDO, 1989, p-70). 

A nova possessão lusa na América, buscada pelos cristãos-novos como abrigo e 

refúgio contra as perseguições engendradas no reino, nos seus imaginários lhes 

parecia a “Terra da Promissão à qual procuravam chegar apesar de todas as 

proibições”. (NOVINSKY, 1992, p. XVIII). 

      Assim, os cristãos-novos, no rastro do processo colonizador do governo de D. 

João III, vieram para o Brasil e “por muito tempo seriam maioria da população 

branca. Esses primeiros indivíduos desempenharam papel de suma importância no 

povoamento e na futura colonização da terra”. (SALVADOR, 1976, p. 5). 

      Diferentes dos que se estabeleceram no Levante, leste europeu e norte 

africano, os cristãos-novos que buscaram o Brasil, eram, na sua maioria, de 

condição humilde. Tal condição e plasticidade, adquiridas ao longo dos séculos 

com a prática da miscigenação com os naturais das terras por onde passaram 

desde os tempos de Abraão, permitiu-lhes uma rápida integração e enraizamento 

no novo ambiente bem como uma atuante integração política e social. 

      Outro fator que distinguiu o colonizador cristão-novo daquele de origem cristã-

velha, segundo Novinsky (1992), foi que, ao virem para a colônia buscando fugir 
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das perseguições e preconceitos do reino, os cristãos-novos traziam suas famílias, 

pois objetivavam, na sua maioria, ficar em definitivo nestas terras. Tal 

procedimento não era comum aos cristãos-velhos, pois, sua prioridade, era o 

enriquecimento e o retorno a Portugal. Havia neste caso as exceções. 

      O cristão-novo fosse de que origem fosse, pensando em ficar definitivamente 

na colônia, buscava alcançar, quase sempre, uma condição social mais elevada do 

que aquela que tinha no reino. Projeto mais facilmente alcançado por aqueles 

possuidores de um significativo capital financeiro, de um elevado nível cultural e de 

acentuadas ramificações internacionais construídas desde a diáspora. Essas 

ligações, decerto, facilitavam o processo de colonização e o desenvolvimento de 

relações com as comunidades judias, particularmente com a de Amsterdã,  

tiveram postos na governança e na administração, tais como procurador da 
Câmara, vereador, solicitador, oficial, escrivão, juiz ordinário, meirinho, 
tesoureiro, síndico, almoxarife. Os profissionais letrados, médicos, 
advogados, apesar de não serem muito numerosos, possuíam igualmente 
uma posição respeitada, sendo quase sempre proprietários de terras e 
casas. (NOVINSKY, 1992, p. 60). 

 Convém lembrar que a Holanda era, àquele tempo, a principal potência do 

comércio mundial. Suas embarcações navegavam de forma eficiente todos os 

mares e oceanos, lançavam suas âncoras em todos os portos mais importantes do 

mundo, gerando fabulosos lucros. Nesses negócios, guardando as devidas 

proporções, estavam os judeus e seus capitais acumulados ao longo de suas vidas 

e de todos os êxodos, suas relações e ramificações familiares e identitárias como 

povo que se articulavam do Brasil e províncias do Rio da Prata ao Marrocos, 

Turquia, Itália, Índia, África, Ponto Euxino, Ásia Menor, China e países da Europa.  
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       Essa condição privilegiada de “integração e acomodação” à nova terra não 

impedia que, em razão da discriminação legal continuamente ventilada, o cristão-

novo mantivesse, “vivo em seu espírito a condição de paria, mesmo ante uma 

legislação discriminatória com fraca penetração prática” (NOVINSKY, 1992, p. 58), 

outro fator considerado importante na busca desta nova vida. 

      Ao chegarem à América Portuguesa, os cristãos-novos se estabeleceram nas 

Capitanias de Pernambuco e da Bahia, não só pelas belezas dos acidentes 

geográficos, mas, certamente, em razão da combinação de uma possível 

“tranqüilidade” de vida aliada às promessas de riquezas oferecidas por suas terras 

férteis, pelo comércio externo praticado com intensidade e grande lucro e pelas 

prováveis benesses que a metrópole lhes tenha asseverado em troca dos seus 

capitais tão necessários à alavancagem da produção de açúcar. Tudo em razão do 

plantio da cana-de-açúcar, da produção e comercialização de um dos seus 

produtos finais, o açúcar, considerado ouro branco.  

      Assim, para a Capitania da Bahia afluíram muitos cristãos-novos, 

uns espontaneamente, outros a serviço, outros fugitivos da Inquisição ou 
degredados pela justiça. Mercadores itinerantes ou mercadores de sobrado e 
os de vara-e-côvado, que [...] mantinham suas lógeas. Dada a base familiar 
desse comércio, muitos desses agentes eram parentes, [...] irmãos ou 
sobrinhos. Os que já estavam estabelecidos atraiam parentes. jovens”. 
(SIQUEIRA, 1978, p. 310). 

      Na cidade de Salvador, àquela época a maior concentração urbana e porto 

com feições européias abaixo da linha do Equador, e no Recôncavo baiano, que 

etimologicamente pode ser definido como as “terras em torno de uma baía e 

contém, para Milton Santos, mais um conceito histórico que realidade geográfica” 
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(SIQUEIRA, 1978, p.62), estabeleceu-se na expectativa de reestruturarem as suas 

vidas. 

      O recôncavo baiano é o resultado dos “sucessos políticos-militares na luta ou 

convivência com o gentio,[...]. Onde este cedeu, e quando cedeu, [é que] entrou o 

colono” (PINHO, 1982, p. 42-43), inclusive os cristãos-novos, para se assentaram 

naquelas terras em torno da baía denominada de Todos os Santos, criando novas 

propriedades sob a forma de sesmarias. Historicamente, as conquistas ou períodos 

quando o colono impôs sua dominação à região podem ser lidas como resultado da 

aterrorização, abatimento e exterminação dos índios nas guerras dos tempos do 

governador-geral Tomé de Souza. Das conquistas  de  D.  Álvaro da Costa e Vasco 

Rodrigues de Caldas em 1558, que resultou na penetração das terras entre o 

Jaguaripe e o Paraguaçú, inclusive a Ilha dos Franceses. Notadamente 

assenhoreamentos de Mem de Sá, que iam do Paraguaçú até Marapé. entre 1559-

1560, que domina o gentio e estabelece várias sesmarias que são doadas aos 

seus companheiros de luta e a si próprio. As pestes e a fome também atingiram os 

índios fazendo-os recuarem para o interior da Capitania, o dito sertão. 

      Com a colonização e formação de propriedades, a região enriqueceu e 

floresceu, com a nascente agroindústria da cana-de-açúcar. Que estava em franco 

progresso viabilizado pela extraordinária fertilidade do solo massapé, o 

evidenciando a metrópole a viabilidade econômica da América. Os cristãos-novos 

“chegados à colônia tinham ali essencial importância nos mecanismos econômicos 

da colonização, nos negócios do açúcar, no equipamento dos engenhos, na 

concessão de créditos para as safras”. (SIQUEIRA, 1978, p. 310). 
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       Tudo isso permitiu aos ricos aqui chegados que mais ricos ficassem e aos 

empobrecidos, algumas vezes, enriquecidos se tornassem. Na verdade, todos 

buscavam outros caminhos além do velho e conhecido mercadejar. Isto significava 

buscar tornar-se senhor de engenho, pois assim, controlariam não só o processo 

comercial, enquanto mercadores, mas principalmente o processo produtivo, o que 

lhes valeria a ascensão social. Em geral essa ascensão social acontecia através da 

fundação de engenhos ou sua aquisição mediante a compra ou cobrança de 

débitos alheios. Mas, especialmente, através da construção de alianças com os 

cristãos-velhos, via união matrimonial com os filhos ou filhas dos antigos senhores 

de engenho. Outras posições sociais como as uniões com os índios e/ou outros 

grupo, foram também consideradas caminhos que ajudariam esquecer, por todos, 

as origens hebraicas, mesmo que aparentemente. Wanderley Pinho permite 

exemplificar bem essa última forma de inserção social, quando fala que: 

Sebastião de Faria, filho de Sebastião Álvares e Inês Álvares de Faria, 
casou-se (antes de 1581) com Beatriz Antunes (cristã-nova), filha de Heitor 
Antunes, Cavaleiro da Casa Real, senhor de fazenda e engenho em Matoim, 
e Ana Roiz,[...]. (1982, p. 89). 

Para uma outra parcela do grupo, aqueles que eram praticantes do criptojudaísmo, 

a nova condição social e os novos espaços possibilitavam o judaísmo, 

intimamente, e exteriormente, a prática do cristianismo. Gregório de Matos, poeta 

que viveu na Capitania da Bahia no século XVII, ao queixar-se da cidade ao seu 

bastante procurador, atesta a afirmação anterior. Diz ele, “digam idolatras falsos, 

que estou vendo de contino, adorarem ao dinheiro, gula, ambição, e amoricos. 

Quando com capa cristã professam o judaísmo, mostrando hipocritamente 

devoção à Lei de Cristo!”. (MATOS, 1999, p. 39, grifo nosso). 
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       A ascensão política, outra meta desejada, também acontecia com o se tornar 

proprietário de terras, de sesmarias, possuidor de latifúndios e um grande número 

de outras propriedades. Tudo isso era sinônimo de ser senhor de engenho, 

produtor e negociador do açúcar. Como conseqüência, opinar e influenciar na vida 

pública como conselheiros não só das Câmaras Municipais, mas principalmente 

dos governantes da terra, foi uma constante.  

       Economicamente se tornaram, como no reino, grandes financistas13. 

       De todas as posições sociais mais elevadas que era possível galgar nas novas 

possessões de Portugal, tornarem-se senhor de engenho e mercador, era o que 

mais agradava aos cristãos-novos, pontualmente àqueles que praticavam o 

criptojudaísmo, pois além do prestígio social e do poder econômico que aquela 

condição social lhes proporcionava, nos seus engenhos podiam praticar os ritos e 

as tradições judaicas, às vezes até de forma acintosa. Um exemplo dessa 

possibilidade vislumbrada pelos cristãos-novos criptojudeus e desse 

comportamento deliberado está no trabalho de Wanderley Pinho (1982). Ele diz 

que para os cristãos-novos, 

tudo corria, é bem provável, com a maciez das épocas felizes; tão felizes, 
talvez, que o senhor de Matoim [Sebastião de Faria] descuidava de conselho 
à sogra, à mulher, aos cunhados; e de lhes pedir mais descrição em gestos, 
hábitos, abusões ou ritos havidos como judaicos. [Enfim,] os Antunes, 
desembaraçados por essa segurança, misturavam a torá com devoções de 
Nossa Senhora, erguiam ermidas e sustentavam “esnogas”.  (p.59). 

      Outro elemento que possibilita compreender o cristão-novo e o acesso deles as 

posições privilegiadas na sociedade baiana dos séculos XVI e XVII, está numa das 

                                                
13 Como exemplo temos Mateus Lopes Franco, Diogo de Leão, Manoel Rodrigues Sanches, Belchior Rodrigues 
Ribeiro, Custódio Nunes, Domingos Alvarez de Serpa etc. (apud in NOVINSKY, 1992, p. 60).  
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muitas leituras que se pode fazer sobre a Capitania da Bahia. Para tanto, Gregório 

de Matos, mais uma vez, é recorrência pontual. Ao texto interessa em um primeiro 

ensejo, o seu trabalho conhecido como “Soneto”, que possibilita uma visão da 

cidade onde os mercadores, atores relevantes do cotidiano da cidade, são o móvel  

de sua grandeza e ruína. 

 
 
 

Triste Bahia! Oh quão dessemelhante  
Estás, e estou do nosso antigo estado! 
Pobre te vejo a ti, tu a mi empenhado, 
Rica te vejo eu já, tu a mi abundante. 
A ti tocou-te a máquina mercante, 
Que em tua larga barra tem entrado,  
A mim foi-me trocando, e tem trocado  
Tanto negócio, e tanto negociante. 
Deste em dar tanto açúcar excelente  
Pelas drogas inúteis, que abelhuda   
Simples aceitas do sagaz Brichote 
Oh se quisera Deus, que de repente 
Um dia amanheceras tão sisuda 
Que fôra de algodão o teu capote! (1999, p. 110-111, grifo nosso). 

 

      A seguir, um trecho de outro soneto, “Romance”, mostra como a questão da 

miscigenação era uma prática comum aos habitantes da Capitania da Bahia , do 

que com certeza, não escapavam os cristãos-novos.  

Do que sou eu, porque em mim 
recopilados, e unidos 
estão juntos, quantos 
têm mundos, e reinos distintos. 
Tenho turcos, tenho 
Persas homens de nação Ímpios 
Magores, Armênios, Gregos,  
Infiéis, e outros gentios. 
Tenho ousados Mermidônios, 
Tenho Judeus, tenho Assírios, 
e de quantas castas há, 
muito tenho, e muito abrigo. 
E se não digam aqueles 
prezados de vingativos,  
que santidades tem mais, 
que um Turco, e um Moabito? (MATOS, 1999, p.39, grifos nosso). 
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      Diluíam-se no entanto, no mundo colonial, as tensões do mundo da metrópole, 

isto é., entre aristocratas e fidalgos versus burguesia e plebe, entre os grandes 

proprietários e senhores versus escravos e as formas intermediárias, denominadas 

de “homens livres”. 

      Os cristãos-novos, nesse quadro social, circulavam bem: tanto faziam parte do 

grupo dominador, os senhores de engenho e governança, quanto do grupo 

intermediário, os homens livres: pequenos produtores, desbravadores do sertão, 

sapateiros, alfaiates, mecânicos, barqueiros, mestre de açúcar, confeiteiros, 

soldados, capitão-mor, artesãos etc. 

      O que os salvava dos “constrangimentos” eram suas habilidades comerciais e 

financeiras; e; singularmente, sua capacidade de se associarem aos agentes do 

Estado, visando participar das ações e relações pertinentes ao projeto colonial de 

conquista, dominação, colonização e “civilização”.   

      Os processos assimilatório e de miscigenação entre cristãos-novos, cristãos-

velhos, negros da terra e negras escravas seguiam, deste modo, curso livre, 

pontuadamente através do casamento e o amancebamento. Esses 

relacionamentos foram básicos, tanto que, são considerados pelos historiadores 

como zonas intermediárias ou momentos de aproximação e amaciamento na 

construção da vida colonial. 

      Na verdade, como foi observado neste capítulo, o estabelecimento de alianças 

entre cristãos-novos e velhos, pensavam os primeiros, era uma fórmula de 

promover o esquecimento, aparente, de quaisquer vestígios de sua origem hebréia. 
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Tal fórmula se não era segura, perto disto estava. A Inquisição, apesar de distante, 

era permanentemente informada pela rede de “familiares”14, que penetrava em 

toda a sociedade colonial delatando o “suficiente para criar [um] ambiente de 

insegurança, apreensão e temor”. (NOVAIS, 1998, p. 35). Os cristãos-novos e seus 

descendentes, tomados por heréticos, eram sempre observados pelos outros 

membros da sociedade, dispostos a denunciá-los, por menor que fossem as 

suspeitas de judaísmo contra eles. Os espaços urbanos, arruados, vilas, povoados 

e cidades dos séculos XVI e XVII, não eram propícios a eles, as habitações  

além de situadas em ruas estreitas e serem meias paredes, comunicavam-se 
freqüentemente pelos quintais, permitindo falarem-se as vizinhas das janelas 
fronteiras ou traseiras confinantes e expondo aos olhos curiosos a intimidade 
de seus moradores. (LIPINER, 1969, p. 68). 

Mesmo assim, buscavam os descendentes dos judeus conversos ao cristianismo 

na “terras brasilis” proteção para as suas vidas. Afinal, a pouca ortodoxia religiosa 

de seus antepassados e deles, na qualidade de cristãos, o ambiente novo, vasto, 

estranho e tão solitário a ponto de ser comparado a um continente, permitia a 

adoção da miscigenação. Fazia-se imperativo desenvolver os sentimentos de 

solidariedade e de cooperação, tanto material quanto social, para que 

sobrevivessem às intempéries e lutas que travavam. Tudo isso fez com que as 

barreiras, inclusive as religiosas, ao menos fossem amortecidas na convivência 

entre cristãos-novos e velhos. 

                                                
14 FAMILIARES –  Constituíam-se num grupo eficaz e numa espécie de “Olhos e ouvidos do Rei” cujo objetivo 
era o de controlar ideologicamente a população. Fazendo parte da comunidade e nela inseridos, pois não 
abandonavam suas funções, ocupações e cuidados, os leigos, ditos familiares, trabalhavam com eficiência e 
eficácia, buscando atender aos mínimos desejos de informações dos Tribunais Inquisitoriais. Para o Santo 
Ofício, ouviam, denunciavam, prendiam, participavam de inquéritos e policiavam as consciências dos habitantes 
dos arruados, vilas, cidades. Nas escolas, vendas, igrejas, mosteiros, conventos, lares, sempre davam um jeito 
de estar. Eram eles os “feitores” dos Tribunais da Inquisição, tornando-os cada vez mais onipresente e onisciente 
nas ações da população (N.A.). 
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      Podemos afirmar que razões não faltavam para que os cristãos-novos fossem 

incorporados ao novo mundo português. Uma delas era a pouca permanência dos 

funcionários reais e fidalgos que, logo ao chegarem, procuravam retomar à 

metrópole, deixando em “certa paz” o cristão-novo que, junto com os demais 

habitantes, procurava ir movimentando a vida social.  

      A conseqüência desse comportamento foi um aumento de cristãos-novos no 

Brasil. “Mas também a Inquisição estava tão longe! [...] Tudo era tão diverso nestas 

terras do Brasil, livre ou libertado pela distância!” (PINHO, 1982, p. 59), que os 

cristãos novos “moradores de Oitum, Motoim, Jacaranda, Iapassé, Tamaria, 

Itaparica, Sergipe do Conde, Paraguaçú, Jaquaripe e  Sergipe de São Cristovão” 

(SIQUEIRA, 1978, p. 62) terras tão intimamente ligadas à cidade de São Salvador 

da Bahia, se “abrigando à larga sombra do ‘infra equinoxiale non pecavi’ (PINHO, 

1982, p. 62), relaxaram. Conselhos, não faltaram, para se acautelarem quanto aos 

seus comportamentos privados e públicos, pois os mesmos despertavam 

suspeitas, e assim poderiam se tornar passíveis de denunciações. Na medida em 

que pensavam não estar chamando a atenção ao realizarem seus antigos 

preceitos religiosos que os mantinham na fé Mosaica em secreto ou devidamente 

sincretizado com os rituais da Santa Igreja, na verdade, expunham-se a possíveis 

denunciações. 

       Esse comportamento dos cristãos-novos, da Capitania da Bahia, possibilita 

apontar quais eram as práticas consideradas judaizantes, portanto apóstatas e 

heréticas, passíveis de punições rígidas por parte do Santo Ofício.  Antes, porém, 

veja-se quais eram os mecanismos utilizados para controlar ideologicamente toda 
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uma população contida num universo extremamente diverso como Europa, 

América, África e Oriente. 

O Estado não é uma entidade política ideal e neutra, mas sim uma realidade 
social e repressiva onde se supõem uma classe ou grupo dominante que 
procura exercer e manter o poder através de órgãos, instituições ou 
mecanismos, o que na linguagem marxista é chamado de aparelhos 
ideológicos do Estado. Dentro desta perspectiva, a Inquisição foi considerada 
um dos aparelhos repressivos e ideológicos do Estado na Idade Moderna. 
(MACÊDO, 1999, p. 319).  

Isto é comprovado quando temos a ciência de que a Inquisição portuguesa agia 

mancomunada com o Estado, haja vista as constantes gestões de D. João III junto 

ao Papa Paulo III e a corte pontifícia para que Roma, preferencialmente, não 

interferisse nas coisas do Santo Ofício Luso. Fica evidente que o estabelecimento 

da Inquisição em Portugal atendia às ambições econômicas e de unificação da 

monarquia enquanto poder do Estado, como também à igreja, que buscava trazer à 

ordem os transgressores. 

     Outro conceito apresentado por Macêdo, e que permite compreender o que foi o 

sistema inquisitorial, é o de José Veiga Torres, que nos diz:  

ela [a Inquisição] seria a protagonista de uma longa guerra social, uma vez 
que a atividade inquisitorial se expressou em termos de violência institucional 
exercida em todos os níveis: político, econômico, cultural e social. (1999, p. 
319). 

       Imbricada com o Estado, utilizaram-se mutuamente. Os conceitos de punição e 

tratamento de ambas, foram aplicados àqueles que discordavam da estrutura de 

suas idéias e práticas, tudo visando o retorno dos que estivessem em desacordo 

com a ordem social e religiosa vigente, um grave crime atribuído aos que fossem 

enquadrados. 
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      Ora, esse braço religioso que utilizava o secular e vice-versa, quando lhes era 

conveniente, após agir no reino, voltou suas atenções para América Portuguesa. 

Nestas terras ao que se percebe, pouco dos seus habitantes se preocupavam com 

o Santo Ofício.  A fundamentar tal afirmação o Livro das Denunciações nos informa 

que, 

os mamelucos de Santo André da borda do campo, a julgar por uma carta de 
José de Anchieta, escripta da capitania de São Vicente em 1554. Um delles, 
tendo usado de certas práticas gentílicas, [e] sendo advertido duas vezes 
[que] se acautelasse com a Santa Inquisição, respondeu: acabaremos as 
inquisições a frexas. (1935, p.II). 

       À época em que a Inquisição veio a Colônia, esta, andava relativamente a salvo 

do furor investigativo dos esbirros inquisitórias, o que não quer dizer que tal 

procedimento não existia. Portanto, necessário se fazia uma visitação do Tribunal 

do Santo Ofício. Visitações aquelas, que eram sondagens e inspeções periódicas 

da fé  realizadas por determinação do Conselho Geral do Santo Ofício através do 

visitador, do notório e do meirinho. Todos voltados à Inquisição do Estado de 

Consciência em relação à pureza da fé e dos costumes.  

Uma patrulha de vigilância [que] oferecia misericórdia aos confitentes, e, ao 
mesmo tempo, sob ameaça, incitava os denunciantes. Um levantamento 
geral do momento dos espíritos. Uma operação de coleta de material para 
alimentação da máquina da justiça do Santo Ofício. (SIQUEIRA, 1978, p. 
183). 

 Aquela operação baseava-se, principalmente, no Monitório, documento que 

pautava as ações dos visitadores e que facilitava o exame de consciência dos 

confitentes, além de indicar o caminho aos espiões e delatores. O documento que 

regeu a primeira visitação ao Brasil colonial, foi calcado no Monitório de 1536, 

formulado por d. Diogo da Silva, Inquisidor-Mor e fundamentado no Regimento de 

1552 e promulgado por d. Henrique, Inquisidor-Geral ou no Edital de Fé de 1571. 
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Instrumento basilar para as ações promovidas nas Partes do Brasil,  foram elas, 

comandadas pelo licenciado d. Heitor Furtado de Mendonça. Fidalgo, capelão do 

rei, desembargador e deputado do Santo Ofício, competente nas “letras e sã 

consciência” para exercer tão nobre função, homem com idade entre trinta e 

quarenta anos, de foro nobre, que passara por dezesseis investigações de limpeza 

de sangue15 para habilitar-se ao cargo de Visitador Inquisitorial. Tal procedimento 

por parte da Inquisição demonstrava o quanto a instituição era zelosa de que seus 

funcionários não tivessem a mais tênue “nódoa de sangue infecto” de judeu, 

mouro, índio etc. 

      Chegando à Bahia em 9 de junho de 1591, d. Heitor Furtado de Mendonça 

inaugurou as ações do Tribunal do Santo Ofício de Lisboa nestas partes do Brasil.             

Os que pensam ser o seu único objetivo, apesar da grande obsessão, a 

perseguição exclusiva contra os cristãos-novos, estão enganados. Ao visitarem a 

América Portuguesa, eles buscavam, dentro dos parâmetros quinhentistas, 

distribuir justiça e resolver todas as questões que lhes fossem pertinentes, 

buscando atingir também os blasfemos, os luteranos, os sodomitas, os bestiais, os 

adúlteros, os hereges, contestadores dos dogmas16, como, por exemplo, levantar 

                                                
15 L:impeza de sangue – conceito criado pela legislação portuguesa e espanhola, cuja justificativa era a de 
afastar dos cargos públicos os descendentes de judeus, ciganos, mouros e negros. (N.A)  
 
16 DOGMA – sm. “ponto fundamental e indiscutível de uma doutrina religiosa e, por extensão, de qualquer 
doutrina ou sistema”.  XVII. Do lat. Elles. dogma-atis, deviv. Do grego dógma-atos (opinião plausível, decisão, 
política da assembléia popular ou do rei relacionado com dokéo julgar, aparentar (...) (CUNHA, 2 ed., 1999, p. 
275) ou(Do lat. Dogma). 1. Opinião ou crença. Nesse sentido, essa palavra é usada por Platão (Rep. 538 e; Leis, 
644 d) e contraposta pelos céticos à ephoché, ou suspensão do assentimento, que consiste em não definir a 
própria opinião em um sentido ou em outro (DIÓG., L., IX, 74). KANT entendeu por D. “uma proposição 
diretamente sintética que deriva de conceitos” e como tal distinta de “uma proposição do mesmo gênero, 
derivada da construção dos conceitos”, que é um matema. Em outros termos, os D. são “proposições sintéticas à 
priori” de natureza filosófica, ao passo que não poderiam ser chamadas de D. as proposições do cálculo e da 
geometria (Crit. R. Pura II, Disciplina da Razão Pune, sec. I). 2. Decisão, juízo e, portanto, decreto ou ordem. 
Nesse sentido, essa palavra foi entendida na Antigüidade (CICERO, Acad. IV, 9; Sêneca, Ep., 94) para indicar as 
decisões dos concílios e das autoridades eclesiásticas sobre as matérias fundamentais da fé (ABBAGNANO, 
1999, pp. 292 e 293). 
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dúvidas sobre a virgindade de Maria, sobre a existência ou não do Purgatório, a 

validade dos sacramentos cristãos católicos, e também o pecado da fornicação. 

Todos eram seus objetos de investigação. 

      As Ordenações Filipinas demonstram bem o conceito de universalidade tão 

caro à Inquisição. Observe-se o que elas nos dizem: “E mandara (o Corregedor) 

pregoar que venham perante ele os que sentirem agravados”. (MACEDO, 1999, p. 

326). Tal sentença, implica claramente em uma apropriação e transposição do 

conceito cristão de justiça católica (Universal) para o proceder inquisitorial, que 

permite a salvação, se não do corpo, mas certamente a da alma o que era mais 

importante, segundo os teólogos, para Deus e o seu plano salvífico para a 

humanidade. Com certeza os versículos abaixo sustentaram o conceito de justiça 

universal aplicado pela Igreja cristã e seu Tribunal Inquisitorial: 

Vinde a mim todos os que estais cansados sob o peso do vosso fardo e eu 
vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque 
sou manso e humilde de coração, e encontreis descanso para vossas almas, 
pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. (Mt 11, 28-30). 

       Justiça que, segundo o escritor e historiador Capistrano de Abreu, era 

distribuída indistintamente e justificada pelas características do segredo e da 

tortura. A primeira característica visava a proteção integral do denunciante, pois o 

mesmo ficava, caso o seu nome viesse a público, sujeito à vingança da população. 

No que se refere à segunda característica, era plenamente legal a sua aplicação, 

desde quando trouxesse o herege de volta à verdadeira fé, como era dito na bula 

de Inocêncio IV, de 1252, a “Ad extirpanda”. 
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     Mas, como a idéia fixa dos inquisidores continuava sendo a prática dos ritos e 

costumes judaicos, viram-se, parte dos cristãos-novos, os que insistiam em manter  

e transmitir ao seu grupo social os ritos e as tradições do judaísmo, diante de um 

processo de vexames, humilhações, sofrimentos através da submissão a inquéritos 

e, na maioria das vezes, a prisão ultrajante, quando as confissões eram, por vezes, 

obtidas mediante tortura.  

      Eram várias as práticas apontadas pelo Monitório como judaizantes, 

historicamente significativas e que tanto incomodavam os inquisidores, que, 

defendendo a fé cristã, defendiam as propostas dos governantes e viam, na 

unidade de pensamento e ação, uma forma de dar vida e sustentação ao Estado 

da Idade Moderna. As mais confessadas e denunciadas foram: a guarda do 

Sábado ou “Shabat”, a prática de costumes alimentícios e culinários diferenciados; 

de jejuns e orações que não condiziam com os da Igreja, de realizarem 

celebrações e solenidades diversas ao cristianismo, assim como, de ritos e 

costumes funerários discordantes do catolicismo e de abençoarem conforme a 

forma ensinada por Moisés.  

      Azucrinavam-se ainda, os visitadores do Santo Ofício, com os atos que 

invalidavam o batismo cristão recebido quando se convertiam ou eram convertidos, 

como a possível prática da circuncisão e as ações proselitistas. Casar ou realizar 

casamento de acordo com os ritos e tradições judaicas; convocar, entrar, 

freqüentar ou fazer sinagoga (“esnoga” no linguajar da época), era motivo de 

escândalo contra as verdades cristãs e passíveis de ter o Tribunal do Santo Ofício 

no seu encalço. Solicitar ou receber dinheiro dos judeus metropolitanos, ter sob 

seu poder uma cabeça de boi ou santinho com cornos e por fim, ser meramente 
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acusado de ser judeu ou judaizante por parte dos cristãos-velhos, também contava 

para efeito de perseguição e presença diante da Inquisição. 

      Apontadas como marcas condenáveis de judiaria, as práticas e atos aqui 

descritos, baseados no Monitório, suporte da Primeira Visitação ao Brasil, tinham 

como conseqüências o confisco de bens, perseguição, cadeia, sujeição à 

humilhação e execração pública, isolamento da vida comunitária e familiar, 

proscrição para outras terras, de preferência inóspitas e a morte infamante e 

dolorosa, em vida ou em efígie nas fogueiras dos autos-de-fé. Os processos e o 

resultado dos julgamentos, outrossim, sujeitavam as famílias dos penitenciados e 

relaxados por muitas gerações, à nódoa de ter tido um perseguido pela Inquisição. 

Na lógica dos Inquisidores, justo era que a mácula atingisse também aos 

descendentes do acusado, pois, ao defenderem a Igreja e seus princípios, 

defendiam teologicamente o único “Deus verdadeiro” que tinha dito: “sou um Deus, 

que puno a iniqüidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos 

que me odeiam”. (Ex. 20,5).  
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CAPITULO II 

 

OS ENGENHOS: ESPAÇOS DE CRISTÃOS-NOVOS, 
PERMANÊNCIAS JUDAICAS 

 

       Estar ou ficar na posse do Brasil, eis um problema para Portugal a partir da 

década de trinta do século XVI. De início, as gentes do reino optavam por outras 

prioridades, considerando o desconhecimento das novas terras e a inviabilidade 

econômica momentânea como obstáculos num momento em que outros 

investimentos estavam sendo priorizados. Isto se agravou com os constantes 

equívocos administrativos adotados pelo Estado. Além do mais, à primeira vista, 

parecia não haver na América Portuguesa metais preciosos ou especiarias valiosas 

que merecessem maiores cuidados ou investimentos. Nada naqueles primeiros anos 

entusiasmava o processo de conquista e dominação da Terra de Vera Cruz. Nos 

primeiros trinta anos após o “descobrimento”, a nova possessão americana viu-se 

relegada ao segundo plano.  

          Para eles, era mais interessante manter uma posição dominante no Oriente 

através do comércio marítimo do Índico e de uma parcela a oriente dos estreitos de 

Málaca e na Guiné (Mina), com a exploração do ouro, fonte de lucros advindos dos 



 76 

produtos negociados em suas feitorias. Investir nas terras que só eram habitadas por 

uma gente, que nem “gente parecia”, que só oferecia à comercialização animais e 

plantas exóticas e só um tipo de madeira, o pau-brasil, não era algo que 

marcadamente os atraísse. Àquele tempo em Portugal, dominava a euforia pelas 

especiarias da Ásia, região que compreendia o litoral da África Oriental, o golfo 

Pérsico, o subcontinente Indiano, o Japão e o Timor, a ambição pelo ouro da África 

e o empenho nas guerras contra o Marrocos. Durante décadas, pouca importância 

deu a “terra nova” e seus produtos. Limitou o seu contato com sua colônia 

americana, praticamente aos marinheiros e comerciantes que por aqui passavam e 

trocavam utensílios de ferro, bugigangas e ninharias da Europa por pau-brasil, 

papagaios, macacos e a comida que necessitavam durante a estadia e para o 

prosseguimento de sua viagem. Este tipo de economia de troca (escambo) pouco 

contribuiu para a fixação em caráter definitivo do português à nova possessão do 

Atlântico Sul. Só alguns proscritos, náufragos e/ou desertores por aqui ficaram e 

foram admitidos como agregados às sociedades indígenas na qualidade de 

cunhados e parentes, através das uniões interétinicas, que  

se considerarmos [tais] casamentos [...] como resultado de uma estratégia 
política, econômica e social estabelecida entre os indígenas e os colonos no 
conjunto das relações constituídas ao longo dos anos de convivência, 
podemos analisar o caso de Caramuru e Paraguaçu como [o primeiro] 
exemplo [visível] de um modelo e não uma exceção no conjunto das 
relações sociais. [...] Inicialmente, deve-se ressaltar que o número de uniões 
interétnicas era tão significativo que ao consultar as Cartas Jesuítas, 
observa-se que uma das mais constantes acusações feitas aos colonos era 
a adoção de práticas gentílicas, particularmente no que se referia à 
poligamia.  (PARAISO, 2000, p. 89). 

          No entanto, outros povos do continente europeu, notadamente os franceses, 

mantiveram por longo tempo uma constância regular em todo o litoral do Brasil. A 

comprovar esta afirmativa, Paraíso (2000) em seu trabalho “A Visão Indígena e 
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Portuguesa na Descoberta do Brasil: a formação da 1ª família brasileira”, atenta para 

três fatos relacionados com a presença francesa no Brasil. O primeiro, que Artur 

Neiva tomando por fundamento os registros do comerciante francês Paulmier de 

Gonneville, aponta a presença francesa na baía de Todos os Santos, Porto Seguro e 

Fernando de Noronha antes de 1503. O comerciante de pau-brasil em seus 

apontamentos vai mais além e diz: “navios da Normandia e Saint Malô mantinham 

comércio regular com os indígenas da baía de Todos os Santos, que aceitavam de 

bom grado a presença de estranhos devido à familiaridade do contato”. (PARAISO, 

2000, p.92). Segundo, toma os assentamentos de Gabriel Soares de Souza e dos 

Jesuítas, para informar que só com a vinda do primeiro Governador-Geral do Brasil, 

Tomé de Souza, e com a fundação de Salvador. Há os intensos contatos entre os 

indígenas, primeiros colonos e os franceses foram deslocados para áreas distantes, 

onde os olhos do governo, teoricamente, não os alcançavam. O terceiro e mais 

pontual, “a aliança de Caramuru com os franceses”. (PARAISO, 2000, p. 91). Diz a 

autora, ainda, se valendo de Artur Neiva e também de Francisco Vicente Viana, que 

Caramuru (Diogo Álvares) estava 

a serviço dos franceses e [de] ser seu intermediário no comércio de pau-
brasil com os Tupinambá. Para esses autores, o espanto dos portugueses 
ao encontra-lo em 1531 e dos espanhóis em 1535 indicava o desinteresse 
de Diogo Álvares em manter relações com os portugueses e em retornar a 
seu país de origem. A Neiva não passa desapercebido o apelido de Francês 
atribuído a Caramuru, o que sugere que, ao invés de simples náufrago, o 
nosso personagem, na verdade, teria sido deixado aqui para administrar os 
interesses dos comerciantes franceses de pau-brasil no Novo Mundo.  

            Autores como Frei Vicente de Salvador e Simão de Vasconcelos 
também admitiam a vinculação contratual de Caramuru com os franceses, 
particularmente, como afirmava José de Anchieta, no corte de pau-brasil 
nas matas da embocadura do rio Paraguaçu e Tatuapara. A mesma 
atividade também seria exercida por nossa personagem em Tinharé [...]. 
(PARAISO, 2000, p. 92). 
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         Um fato notório e de significado pouco percebido e estudado confirma a 

presença francesa no litoral da Terra de Santa Cruz. Nos primeiros tempos desta 

terra e o seu vínculo com os que aqui viviam, foi a viagem do casal Caramuru-

Paraguaçu à França. O texto de Paraíso (2000) é quem passa essa informação, diz 

ela que o casal Caramuru-Paraguaçu, foi recebido em grande estilo e honra em 

Saint Malô e homenageados por Henrique II e Catarina de Médicis, reis da França, 

como aliados de importância significativa e, ao retornarem para o Brasil, as naves 

que os trouxeram foram devolvidas abarrotados de pau-brasil e outros gêneros da 

terra. 

          Isto sinalizava uma ameaça crescente no que tange à fixação definitiva dos 

franceses no território sul-americano atribuído à Coroa Portuguesa pelo Tratado de 

Tordesilhas (1494). O empreendimento francês, ambiciosamente denominado de “La 

France Antartique”, desassossegou os formuladores da política portuguesa. A 

descoberta de prata em profusão nas possessões da América Espanhola (as minas 

de Potosi, no Peru) aguçou a ambição dos governantes da metrópole quanto às 

possibilidades de também, na América Portuguesa, existir uma grande quantidade 

de metais preciosos. O vacilar do Império Colonial das Índias, em conseqüência dos 

ataques dos adversários que o ambicionavam, dos gastos com sua manutenção e 

dos poucos lucros que proporcionava, haviam tornado a empreitada uma ilusão. As 

notícias que chegavam a Lisboa, de que outras nações do continente só 

considerariam a posse do território da colônia americana como real se este estivesse 

efetivamente ocupado, fez com que o governo português tornasse a questão do 

assenhoreamento do Brasil uma preocupação real. Tudo isto induziu a d. João III, 

filho de d. Manuel I e neto matrilinearmente de Isabel de Castela e Fernão de 

Aragão, a adotar um plano para colonização de suas terras da América. 
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          O sistema adotado em 1532 para solucionar a questão da ocupação efetiva da 

colônia americana sem cair unicamente na exploração dos recursos naturais, foi o 

da criação de Capitanias Donatarias ou Hereditárias. Assim, o território existente 

entre o litoral do rio Amazonas e São Vicente foi dividido em doze lotes de terra de 

extensão limitada, variando de trinta a cem léguas, no sentido de latitude mas as 

extensões em termos de aprofundamento para o interior, no sentido leste-oeste,  

litoral- sertão, eram indeterminadas até que atingisse o Meridiano de Tordesilhas, 

que até o século XVIII, diga-se, ninguém sabia direito por onde passava a tal linha 

imaginária. Entregue as terras aos donatários ou capitães-mores juntamente com 

uma gama enorme de privilégios judiciais e fiscais, estes privilégios, lhes permitiam: 

fundar cidades e lhes conceder direitos municipais; o direito de exercer a pena 

capital sobre os escravos, os pagãos e os cristãos livres das classes inferiores; 

lançar impostos sobre as suas terras, com exceção sobre os produtos que a Coroa 

monopolizava: como o pau-brasil; receberem as décimas sobre o açúcar e o peixe. 

Também tinham o direito e obrigação de autorizar construções de interesse público 

que propiciasse a fixação, defesa e desenvolvimento do território, a exemplo dos 

engenhos de açúcar. 

          Provindos da pequena nobreza ou da classe média, esses homens e seus 

sucessores, deveriam garantir aos reinóis o controle sobre o litoral brasileiro. Quanto 

ao interior, conhecido como “os sertões”, ficava custoso desenvolvê-lo, pois os 

colonos não dispunham, na sua maioria, de capital financeiro ou outros recursos que 

lhes permitissem tamanha empreitada. A doação de sesmarias foi o segundo 

caminho para a concretização do processo de ocupação do solo.  
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          Eram as sesmarias grandes extensões de terras doadas aos colonos nas 

áreas  das Capitanias. Objetivava-se que eles as cultivassem e promovessem seu 

desenvolvimento sociocultural bem como a defesa da terra. De tão grandes que 

eram, foram os primeiros latifúndios da América Portuguesa. 

         Mas havia um outro problema a ser agregado à questão da colonização que 

chamava a atenção da governança da metrópole: à distância entre esta e as terras 

agora, já vistas como importantes para o império português. Isto levantou uma série 

de indagações do tipo: Como explorar rentavelmente a agricultura? Como tornar tal 

exploração interessante aos investidores da metrópole? Que produto permitirá, ao 

ser cultivado, o levantamento dos recursos necessários e indispensáveis à 

manutenção e defesa das terras de Portugal do Atlântico Sul? 

         No açúcar foram encontradas as respostas. Conhecido pelos árabes, o açúcar 

começou a ser consumido na Europa a partir do século XII. Em Portugal, desde o 

século XIV, a cana-de-açúcar foi cultivada a partir de mudas mandadas buscar na 

Sicília pelo Infante d. Henrique. A princípio o cultivo da cana aconteceu no Algarves 

e na região de Coimbra, daí passou para a Ilha da Madeira, os arquipélagos dos 

Açores, Cabo Verde e São Tomé.  

          Praticamente uma especiaria, seus preços, em razão da amplidão do mercado 

e da reduzida produção, eram altíssimos. No período medieval possuía o status de 

produto medicinal. Com a Idade Moderna e a intensificação das atividades 

comerciais e o desenvolvimento das cidades, o açúcar lentamente foi se tornando 

produto de primeira necessidade. A produção inicialmente foi distribuída pela 

república veneziana e pelos genoveses, tendo, então, passado para as mãos dos 
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flamengos. Estes últimos, por estarem geograficamente bem situados e por serem 

um ponto de ligação entre o norte e o sul da Europa, o que facilitava o acolhimento e 

estocagem dos produtos agrícolas, metalúrgicas, tecidos e outros em seus portos, e 

uma rede de bem como a comercialização destes produtos através de seus 

entrepostos, assumiu a distribuição do açúcar de Portugal. Ao incumbirem-se 

daquela tarefa, buscaram, de imediato, alargar os mercados consumidores e 

compradores, estimulando, assim, a alta de preços na Europa do século XVI, o que 

lhes permitiu obter maior lucratividade, de acordo com o espírito mercantilista 

vigente naqueles tempos. 

          A escolha da cultura açucareira como a opção para promover o processo 

colonizador implicou na solidificação da conquista, dominação e “civilização” das 

“terras brasilis”. A princípio, os atos de pilhagem, os massacres, os deslocamentos 

forçados, a escravização e a perca das terras impostos pelos colonizadores foram 

vistos pelos primeiro moradores da América Portuguesa de forma estonteante e 

como sinais indicativos da destruição do mundo que conheciam e dominavam. O 

sentimento de despossessão deixou-lhes traumas psicológicos inteligentemente 

usados para promover a dominação. A imposição de novos procedimentos no que 

tange às relações econômicas, sociais e políticas em detrimento do que já estava 

estabelecido, conhecido e praticado na terra e o rompimento com o antigo modo de 

produção das sociedades indígenas, baseado na reciprocidade das trocas e nas 

regras de solidariedade, foi desastroso e seus reflexos negativos também foram 

usados pelos colonizadores. As relações sociais vigentes antes do contato tiveram 

que ser adaptadas à nova realidade, fundamentada na economia mercantilista e 

seus objetivos.  
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         O mercantilismo apresentou aos nativos o espírito competitivo e o 

consumismo; a redistribuição assimétrica da produção e a perda do controle sobre o 

sistema produtivo e suas regras de funcionamento geraram desequilíbrio e o 

empobrecimento dos povos indígenas, sendo que alguns optaram pela fuga para os 

sertões. A intensa derrubada das matas, a competição pela caça, a introdução de 

novas atividades voltadas aos interesses do mercado, a apropriação das melhores 

terras, a instalação da competição e o desprezo pela solidariedade, o desrespeito à 

lógica interna da sociedade indígena geraram uma profunda desorientação social, o 

que impossibilitou a reprodução da sociedade indígena a partir do seu modelo 

consagrado. (PARAISO, 2000). 

         Tudo isto permitiu o sucesso da empresa colonial, transformando-a num 

sistema produtivo eficiente. As técnicas e os recursos advindos da metrópole criaram 

um fluxo contínuo de produtos que Portugal destinava ao comércio com os demais 

países do continente europeu. O novo processo estava bem distante daquele 

implementado nos primeiros anos da América Portuguesa. 

          A escolha da cana-de-açúcar e seus produtos, portanto, foi perfeitamente 

eficaz enquanto solução para a ocupação definitiva e continuada da nova colônia. 

Por outro lado, o reino de Portugal já era experiente no trato com a cana e seus 

derivados, a comercialização era uma realidade pois já tinha quem a fizesse no 

mercado europeu. Ao seu dispor estavam as linhas de créditos dos genoveses, 

apesar de não ser mais a Itália o centro bancário dos mercadores, e dos flamengos 

de Antuérpia, naquele período a grande praça financeira do continente europeu. 

Afinal, em Antuérpia, todos os grandes mercadores estavam e/ou possuíam 

sucursais e comissários, aconteciam as feiras, com grande diversidade de produtos, 
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as “especiarias” eram encontradas e negociadas no cotidiano. A sua bolsa de 

mercadorias, fundada em 1531, tinha uma movimentação significativa, a imprensa já 

era um veículo expressivo, seus mercados eram repletos e movimentados do raiar 

ao por do sol. Antuérpia e seus habitantes eram sinônimos de liberdade, tanto 

econômica quanto política, cultural, e, em menor escala, religiosa. Todos no reino de 

Portugal abriam linhas de crédito para o desenvolvimento dos investimentos básicos. 

As terras americanas, abundantes e férteis, prometiam uma produção em larga 

escala do açúcar capaz de atender aos interesses financeiros dos reinóis e de 

abastecer o mercado europeu. Tanto que, segundo Wiznitzer (1966), d. Manuel I 

decretou que, aos que emigrassem para as suas possessões da América, fossem 

entregues os equipamentos necessários e indispensáveis à implantação da indústria 

açucareira. 

          Tanta terra utilizável a ser conquistada, dominada, colonizada e trabalhada 

para agricultura, decerto era uma atração e estímulo à fixação daqueles que 

produziam em pequena monta, que buscavam a sua sobrevivência e de seus 

familiares, bem como enriquecer. Aos senhores da América Portuguesa tal atitude 

não interessava. O mercado europeu era a meta a ser atingida. Para tanto, ocupar 

as terras simplesmente por ocupa-las, não interessava à Coroa. Explorá-las com alta 

rentabilidade, era urgente. 

          Por isso, o acesso a terra para a sua utilização na agricultura diversificada, o 

que estava na contra-mão do projeto de colonização mercantilista, foi inibido nas 

áreas adequadas ao plantio da cana-de-açúcar. Os latifúndios que permitissem a 

produção de algo cujo consumo fosse avantajado, que fossem de grande valor 

comercial, que atendessem às necessidades financeiras e às determinações da 
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Idade Moderna (a obtenção de altos lucros,  sem gastos com fertilização e 

aperfeiçoamento das técnicas) foi o destino dado pelos colonizadores a suas áreas 

tropicais. Esse procedimento de ocupação das terras, pode ser constatado no 

Regimento de 1548, passado pelo rei de Portugal a Tomé de Souza, primeiro 

Governador Geral do Brasil. Nele foi observado que quando tivesse: 

assentado a terra para seguramente se poder aproveitar, dareis de 
sesmaria as terras que estiverem dentro do dito terreno, digo, termo ás 
pessoas que vos pedirem; (não sendo já dada a outras pessoas) e queirão 
ir povoar [...][,] com condições que resida na povoação da dita Bahia, o uso 
das terras que assim lhes forem dadas [será de] trez annos, dentro do qual 
tempo, as não poderão vender nem alheiar. E não dareis a cada pessoa 
mais de terra que aquella que boamente e segundo sua possibilidade vos 
parecer que poderá aproveitar. 
E as pessoas que já tiverem terras dentro do dito termo, assim aquellas que 
se acharem presentes na Bahia, como as que depois forem della a dentro 
no tempo que lhes há de ser notificado, quizerem aproveitar as ditas terras 
que já tinhão, vós lh’a tornareis a dar de novo para as aproveitarem com a 
obrigação acima dita, e não indo alguns dos auzentes dentro do dito tempo 
que lhes assim hade ser notificado, aproveitar as terras que dantes tinhão, 
vós a dareis pela dita maneira a quem as aproveite. E este capitulo se 
transladará nas cartas das ditas sesmarias. (SILVA, 1919, p. 265, grifo 
nosso). 

A doação daquelas terras, (e foram doadas grandes extensões de terras) se for 

tomado o capítulo 11 do Regimento, estabelece o incentivo ao plantio da cana-de-

açúcar e à fundação de engenhos para a produção do dito “ouro branco”: “As águas 

das ribeiras que estiverem dentro do dito termo em que houver disposição para se 

fazer engenhos de assucar, [...] dareis sesmarias livremente sem foro algum”. 

(SILVA,1919, p. 266). Percebe-se também neste Capítulo a preocupação com a 

capacidade de o requerente dedicar-se ao plantio da cana, bem como com o 

estabelecimento e manutenção do engenho. Veja-se, “[...] e as que derdes para 

engenho de assucar, será a pessoa que tenha possibilidade para os poderem fazer 

dentro do tempo que lhes limitardes [...]”. (SILVA, 1919, p. 266).   
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         O Recôncavo, que etimologicamente pode ser definido como as “terras em 

torno de uma baía e contém, para Milton Santos, mais um conteúdo histórico do que 

uma realidade geográfica”. (SIQUEIRA, 1978, p. 62). Na Bahia, foi em torno do seu 

recôncavo que onde os engenhos de açúcar se estabeleceram, nos primórdios do 

século XVI.  

         A dar-se crédito ao que Lady Calcott, uma aristocrata inglesa de nome Maria 

Graham, registrou de forma leve e animada em 1824, que a baía de Todos os 

Santos e as terras do seu entorno eram um cenário luxuriante, entre elas o 

Recôncavo Baiano. Fascinante era a tonalidade azul da água e as numerosas ilhas 

verdejantes com seus recantos e recortes que não só apraziam aos olhos, como 

servia de ancoradouros seguros às pequenas e grandes embarcações que 

continuadamente faziam o transporte de gente e o mercadejar cotidiano desde os 

primeiros séculos da presença portuguesa na América do Sul. (SCHWARTZ, 1988). 

Outro registro sobre a Baia de Todos os Santos e seu entorno, digno de ser citado, é 

o do naturalista inglês Charles Darwin (1832). Disse ele: 

cerca de onze horas adentramos a baía de Todos os Santos, em cuja parte 
norte situa-se a cidade da Bahia ou São Salvador. Seria difícil, antes de 
presenciar essa visão, imaginar algo tão magnífico. Contudo é preciso a 
realidade da  natureza para faze-la assim. Se fielmente representada em um 
quadro, um sentimento de incredulidade brotaria na mente. (SCHWARTZ, 
1988, p. 77).   

Com certeza a paisagem encontrada, pelos que vieram conquistar, dominar e 

colonizar as novas terras de Portugal, nomeadamente nos oitenta quilômetros de 

comprimento da baía de Todos os Santos e seu entorno, era mais impressionante do 

que os descritos trezentos anos depois por Lady Calcott e Charles Darwin. Outro 

relato, cujo o autor não foi citado, constante no trabalho de Schwartz (1988), informa 
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que a baía era bela e vasta o “suficiente para abrigar ‘não só todos os navios de 

Vossa Majestade, mas todas as armadas dos monarcas da Europa’”. (p. 77). 

          O Recôncavo Baiano dos primeiros portugueses sem duvida era como a maior 

parte da costa litorânea brasileira, denso em florestas, rico em animais selvagens, 

em mananciais de águas de grande e pequeno porte, a exemplo do Paraguaçu, 

Sergipe, Cotegipe, Subaé, Joanes, Pojuca, Açu, Pericoara, Jacaracanga, Pitanga e 

Jacuípe, que geriam o ritmo e a sistematização das atividades cotidianas dos 

primeiros e novos habitantes daquela região.   

          Da intenção portuguesa de implantar a produção açucareira por estes 

trópicos, Wiznitzer (1960) diz que as primeiras notícias remontam a antes de 1516.  

Diz também que o senhor do primeiro engenho foi Cristóvam Jaques, instalado em 

Pernambuco, como empresa agro-industrial (plantação e estrutura arquitetônica), 

que em São Vicente, Martim Afonso de Sousa, chamado de “Senhor Governador”, 

construiu o segundo, sobre o qual há documentos aduaneiros de 1526,  que se 

refere a impostos pagos pelo açúcar importado do Brasil. 

         O donatário da Capitania de Pernambuco, Duarte Coelho, foi o primeiro que 

sistemática e intensivamente ocupou-se da indústria do açúcar. Este, ao vir para o 

Brasil, trouxe feitores e trabalhadores qualificados para lidar com a cana-de-açúcar e 

a produção de seus derivados. Ressalta o historiador Oliveira Lima que os 

trabalhadores e feitores eram  

pela maior parte judeus, que constituíam o melhor elemento econômico do 
tempo, e lucravam com fugir à fúria religiosa que grassava na Península [e] 
Gilberto Freyre também afirma que ‘a mecânica judaica da indústria do 
açúcar teve de ser importado pelo Brasil’. (WIZNITZER, 1960, p. 9).  
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Ressalve-se aqui, que àquele tempo, no século XVI, em Portugal e seus domínios 

de além-mar não mais existiam, oficialmente, judeus e sim cristãos-novos, de 

ascendência judaica e que foram forçados a se converterem devido às decisões de 

1496-97. 

II- 1. OS CRISTÃOS-NOVOS NA AMÉRICA PORTUGUESA 

          Se num primeiro momento a condição daqueles cristãos-novos que vieram 

para a América foi a de subalternos, a partir de 1542, esta situação se alterou. Tanto 

que, naquele ano, em Pernambuco, “Diogo Fernandes e Pedro Álvares Madeira 

parecem ter sido dos primeiros [a] receberem terras [...] onde pretendiam levantar 

engenho, que seria o Camurujibe, depois chamado Santiago”. (MELLO, 1996, p. 7). 

Nesse tempo, na Capitânia da Bahia, Heitor Antunes, marido de Ana Rõiz, ambos 

cristãos-novos de quatro costados, mercador rico e pessoa principal, Cavaleiro da 

Casa Del-Rei, amigo de Mem de Sá, tanto que veio para o Brasil em sua nau, teve 

decisão favorável na  demanda contra Sebastião da Ponte sobre umas terras na 

localidade conhecida como Matoim, no Recôncavo Baiano, tornando-se senhor de 

terras. Há informações que por volta de 1560 era, também, rendeiro de açúcares, 

isto é, arrendador, arrematador e cobrador dos dízimos que incidiam sobre a 

produção e comercialização interna e externa, do açúcar.  

         As terras do Matoim, situada na ribeira de Aratu, dentro do rio de Matoim, 

quando do casamento de uma das filhas dos Antunes-Rõiz, passou, em razão do 

dote, para Sebastião Faria. Homem de grande fortuna, senhor de engenho e de 

origem cristã-velha, nas terras recebidas construiu um engenho de água, aparelhado 

com grandes edifícios, como a casa de habitar e a de purgar e uma igreja dedicada 



 88 

a São Jerônimo, tudo de pedra e cal, fazendo notar à sociedade da capitania a sua 

abastança. 

          Portanto, percebe-se já nos primeiros anos do Brasil a presença daquele tipo 

social – os cristãos-novos - forjado na adversidade eram sujeitos motores da história 

que alteravam significativamente suas condições sociais e as da colônia. Como já foi 

observado anteriormente, no primeiro capítulo deste trabalho, o casamento com os 

principais ou com os membros de suas famílias, permitiram-lhes ir além do 

mercadejar. Tornaram-se senhores de engenho ou membros das suas famílias, 

tornaram-se senhores do processo de produção do açúcar, tornaram-se senhores 

dos espaços de viver e de mandar. Esta última condição, permitiu-lhes praticarem o 

criptojudaísmo, ou seja, a práxis oculta dos ritos e tradições inerentes às coisas 

judaicas. Permitiu-lhes construírem e/ou reconstruírem suas vidas, evocarem para si 

e suas famílias, a realidade sóciocultural de seus antepassados, pontuadamente 

através da religião, restabelecendo certas conexões com o mundo da diáspora de 

seus antepassados judeus, o que dependia primordialmente do domínio da memória 

sobre sucessões temporais. Permitiu-lhes pontuadamente a prática da circularidade, 

sob os diversos vieses, principalmente o cultural. Neste caso, por saberem, que a 

circularidade cultural era indispensável para camuflar as suas especialidades 

diferenciais cujos valores e significados se diversificavam, e cujos limites não podiam 

ultrapassar aos da sociedade onde viviam. Eram conscientes de que, dentro da 

estrutura vigente, não podiam existir como grupo tão diverso da variável dominante.  

         Mas, como o espaço euclidiano completamente distinto do “psicológico” e do 

da “física”, onde os atores desta história atuavam invocando através da memória o 
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mundo do passado? Como eles construíam o lugar concreta e simbolicamente 

dentro do espaço ocupado? 

          Arquitetonicamente pouco se sabe sobre os primeiros engenhos do século 

XVI, que existiram no Recôncavo da Bahia. Documentos históricos,vestígios 

arqueológicos ou peças iconográficas são raridades. Concebe-los é um exercício de 

difícil prática. As informações sobre a Capitania da Bahia e  o seu Recôncavo nos 

primeiros séculos da colonização, podem ser encontradas tomando por base as 

descrições dos viajantes e dos observadores do cotidiano, que os descrevem 

demográfica, econômica, social e culturalmente de maneira excelente. 

          Tomando novamente Gabriel Soares e o Regimento de Tomé de Sousa como 

referenciais, pode-se deduzir que no primeiro século o Recôncavo da Bahia era 

povoado por fazendas de aspecto agradável, com grandes casas de forte feição e 

uma torre.O sistema construtivo dos edifícios era, na sua maioria, de pau a pique, 

sendo também usado, em menor escala, a pedra e a cal. A pedra e a cal, materiais 

nobres àquela época, foram mais empregados especialmente na construção das 

capelas, permitindo que se tornassem os únicos vestígios dos complexos que 

compunham os engenhos do século XVI. Isso não os excluíam da construção de 

algumas casas-grandes e engenhos.  

Sabe-se, também, pelo relato desses mesmos cronistas, que a maioria dos 
engenhos era d’água- dos 36 citados por Soares, 21 eram d’água- e quase 
todos possuíam uma capela, que se destacava do conjunto das edificações. 
[...] Na maioria dos casos, são engenhos implantados à beira-mar ou na 
ribeira de rios navegáveis. [...] O número de edificações variava de engenho 
para engenho, e, quanto mais próspero, maior era o ‘número de aposentos 
e de outras oficinas’ Em seis casos há referência a casas de purgar 
diferenciadas das de moenda. Apenas o engenho de João de Brito possuía 
levada de pedra, o que faz supor que a maioria dos engenhos d’água era do 
tipo “rasteiro”, dispensando custosos aquedutos. Em um só caso há 
referência a currais de vaca. (AZEVEDO, 1990, p. 98-100). 
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          Pode-se dizer que nos primeiros cem anos de Brasil, a maioria dos engenhos 

era do tipo “rasteiros”, isto é, construídos às margens dos rios e ribeiras da Baía de 

Todos os Santos e acionados por rodas d’água. Seu complexo arquitetônico era 

composto de fábrica, capela, casa-grande, “oficinas” e casas de outros moradores.  

Por vezes a fábrica  em vez de estar num único edifício,  se encontrava em dois 

outros: a casa de moenda e caldeiras e a casa de purgar. As senzalas não são 

referenciadas pelos cronistas daquela época, o que é algo a ser observado. 

         O século XVII vai encontrar a indústria do açúcar em plena expansão, mas 

também vivendo a sua primeira grande crise. A Bahia vai sentir visceralmente a crise 

por um período de vinte anos, pois, foi alvo de uma invasão e sucessivos saques e 

depredações de seus engenhos pelos batavos, aliás holandeses.  

         Mais uma vez só as capelas sobreviveram. No que tange às casas-grandes, a 

do Engenho Matoim, embora  modificada no século XVIII, ainda sobrevive o pátio 

interno, característica do século anterior, que denota a influência árabe no estilo 

arquitetônico colonial.  A título de curiosidade, observa-se, que em Salvador, ainda 

hoje existem alguns exemplos deste partido adotados pela arquitetura oficial e os 

grandes solares, como - o Paço da Câmara de Vereadores, o Solar Berquó e a Casa 

das Sete Mortes. No Recôncavo são identificadas as Casas de Câmara e Cadeia e a 

residência do Matoim, como já foi citado. Outro testemunho de casa-grande do 

século XVII, segundo Azevedo (1990), está em Cachoeira é a casa de João 

Rodrigues Adorno, datada da segunda metade deste século, mais precisamente 

1683. 
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Embora muito modificada no início [do século XX], quando foi transformada 
em casa de detenção, pode-se perfeitamente identificar seu partido original. 
Assobradada e construída em torno de um pátio com 552 m², a casa de 
João Adorno seria uma das casas de engenho mais requintadas de sua 
época. Atesta isso sua construção sólida de pedra e cal e o seu partido, em 
pátio, [...]. (AZEVEDO, 1990, p. 109). 

         A casa-grande, uma das habitações indispensáveis da grande propriedade que 

era o engenho, bem como espaços das práticas das resistências/permanências dos 

cristãos-novos, era o maior e principal espaço de morar daquelas famílias 

patriarcais. Sua colocação era em sítio privilegiado de onde os senhores podiam 

descortinar os seus domínios, e conseqüentemente, controlá-los. Como já foi escrito, 

construídas, no século XVI, a pau-a-pique e argila, com a cobertura de palha, as 

casas-grande não eram espaços de luxos e prazeres, de ostentação da condição 

superior de seus donos, mas espaços de afirmação do domínio português e 

aproveitamento da terra. Nelas o viver cotidiano nada tinha generoso, nem para os 

senhores nem para os poucos escravos e agregados que por ventura nelas ou 

próximos a elas vivessem.  A partir século XVII, os materiais de construção 

sofisticaram-se e uma boa parcela das casas dos senhores da terra se tornaram 

espaços de certa forma aconchegantes e possível de exercitar a privacidade. Com 

dois níveis e imensas varandas que a rodeavam quase que totalmente, o que 

garantia temperatura ambiente aprazível, as casas-grandes, tinham os seus quartos 

e salas numerosas e amplas, uma cozinha imensa e acolhedora própria para as 

conversas, os fuxicos e as enredações de quem fazia daquele local o cerne da vida. 

         No cotidiano privado daquelas imensas construções, surgidas nesta 

configuração a partir do século XVII, que podem ser niveladas a palacetes, a vida 

era agitada e dolente. Agitada por conta dos fuxicos, enredos dos dias de guarda e 

festas, onde as sinhás e sinhazinhas se embelezavam para os convidados que 
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chegavam para os comes e bebes. Estes eram servidos pelos escravos vestidos 

com os seus melhores trajes, porém descalços para que fosse notada e ficassem 

atentos à sua condição. Wanderley Pinho (1982) exemplifica bem, através de um 

personagem que viveu no século XVI e dos poucos que teve casa-grande de pedra 

e cal, essa postura dos senhores de engenho: 

gozava Sebastião de Faria do prestígio e satisfação de poderoso, rico, 
hospedeiro e festivo; prestava serviços a El-Rei e aumentava a fortuna; 
crescia na extensão das terras dominadas e lavradas e na fama de 
republico. 
Iam a seu engenho de Matoim mercadores da cidade a comprar-lhe os 
açúcares e ele os banqueteava com mesa farta e convivas importantes (p. 
59). 
 

          Dolente, por que no correr dos dias comuns, ao contrário do que está 

construído no imaginário popular, nada de opulência e festas esplendorosas existia. 

Era um tempo de acordar e adormecer sem grandes e pesados afazeres para a 

família dos senhores. Agitada e árdua para os escravos e serviçais, que costuravam, 

limpavam, arrumavam, adormeciam os sinhozinhos e sinhazinhas; lavavam e 

cozinhavam, atendendo aos desejos e mandos dos seus donos.  

         Aqueles engenhos do Recôncavo, lugares de construção ao mesmo tempo 

concreta e simbólica do espaço, serviram de referência para todos aqueles que eram 

destinados por esse lugar a uma posição- não importa se central, intermediária ou 

periférica- no sistema de valores, da hierarquia, do poder. Notem-se os cristãos-

novos. Lugares em que se sentiam garantidos e, assim, podiam exercitar suas 

identidades, relações, história, e desenvolveram permanências e resistências. 

Movimentos estes, possibilitados pela memória, que permite aos grupos e aos 

indivíduos relacionarem-se com sua região e/ou território próximo ou não, com suas 

famílias, com sua ancestralidade e os outros, aqui os cristãos-velhos. Cristãos-
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velhos que, não aceitavam a diversidade, o diferente, o que não estivesse 

estabelecido como verdade daquela sociedade e de outras por eles geradas.  

II-2. OS CRISTÃOS-NOVOS: ESPAÇO, MEMÓRIA, RESISTÊNCIA, 
CONFISSÕES E DENÚNCIAS 

 

         O lugar, assim, salientava-se por garantir simultaneamente identidade, 

relações de poder e história aos membros do grupo cuja cultura o constituiu. 

          O estado ou qualidade de permanecer, perseverar, dar continuidade e 

constância à prática das “coisas de judeos” no reino de Portugal e suas possessões 

de ultramar estava interditado, fossem “homes, como molheres, eclesiásticos 

clérigos seculares, religiosos e religiosas, de qualquer estado, dignidade 

praeminencia e condição [...]” (LIVRO DAS CONFISSÕES, 1935, pp. XXX- XXXI) 

parece ter sido algo comum. Se não publicamente, mas também na intimidade dos 

espaços/lugares do seu cotidiano, as suas residências urbanas e nas casas-grandes 

dos engenhos de açúcar. 

         Os Livros das Confissões e Denunciações da Primeira Visitação do Tribunal do 

Santo Ofício, que por estas terras atuou nos anos de 1591-1593, assim como o 

Monitório usado por ela (documento cuja elaboração foi calcada no Monitório de 

1536  e no Regimento de 1552 ou no Edital de Fé de 1571), permitem detectar as 

permanências/resistências judaicas praticadas pelos cristãos-novos, razões para as 

acusações de práticas heréticas contra a Igreja. Mas quais eram essas 
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permanências/resistências, conforme a percepção da hierarquia eclesial e 

inquisitorial?               

  

         - A guarda do Sábado ou “Shabat”, manifestado na prática do culto ou 

“esnoga” e 

em modo, e forma judaica, não fazendo, nem trabalhando em elles causa 
algua, vestindo-se, e ataviando-se de vestidos, roupas e joyas de festa, e 
adereçando-se, e alimentando-se ás sestas-feiras ante suas casas, e 
fazendo de comer ás dittas sestas-feiras para o sabbado accendendo e 
mandando acender nas ditas sestas-feiras á tarde candieiros limpos com 
mechas novas mais cedo que os outros dias, deixandoos assi acesos toda a 
noite, até que elles per si mesmo se apaguem, todo por honra e 
observância, e guarda do sabbado. (LIVRO DAS CONFISSÕES, 1935, p. 
XXXI). 

          Essa permanência/resistência está relacionada com o mandamento seguinte, 

dado ao povo de Israel “por Deus”,  que por si mesmo, não revela o profundo 

significado do sábado, se for percebido com o olhar exclusivo da fé.  

Estejas lembrado do dia do Sábado para santificá-lo. Seis dias trabalharás e 
farás toda tua obra. E o sétimo dia é o Sábado do Eterno, teu Deus; não 
farás nenhuma obra, tu, e teu filho, e tua filha, teu servo, e tua serva, e teu 
animal, e teu peregrino que estiver em tuas cidades; porque em seis dias 
fez o Eterno os céus e a terra, o mar, e tudo que há neles, e repousou no 
sétimo dia; portanto, abençoou o Eterno o dia de Sábado e santificou-o. (Ex. 
20, 8-11). 

          Liricamente apresentado entre os judeus como a “Noiva Shabat” ou a “Rainha 

Shabat”,  quando negligenciado, impede que a Torá e os Profetas sejam 

devidamente estudados e comentados. Com o passar do tempo, seus conteúdos 

acabam por ser esquecidos. Conseqüência de tal comportamento é a diminuição da 

eficácia de qualquer educação de caráter religioso e étnico, principalmente entre as 

crianças e os jovens, base da continuidade do povo judeu. Isto leva ao mais grave 
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dos estágios, a assimilação. Os adultos tendem a abandonar as observâncias 

religiosas e ocorre a dissipação dos valores morais, éticos e étnicos judaicos. 

         Ora, sendo de importância primordial para a perpetuação do povo, no 

imaginário dos poetas, dos místicos e do próprio povo o sábado é símbolo, enquanto 

substância da vida espiritual, de majestade, beleza e graça, sendo, portanto, 

merecedor de que um judeu ou seu descendente dê todo o seu apreço e preparação 

festiva para recebe-lo e vivê-lo. Deve ser reverenciado como o dia de descanso, pois 

“‘nesse dia, testemunhamos que o mundo começou com a vontade divina’, diz o 

rabino David Weitman, da organização Beit Chabad.” (SANTORO, 2003, p. 28). Seu 

sentido é completamente diverso do “repouso” atribuído aos domingos, pelos que 

professam o cristianismo. 

         Outro significado a ser atribuído ao sábado, encontra-se no Deuteronômio, 

capítulo 5, versículo 15: “E lembrar-te-ás, que servo foste na terra do Egito, e que de 

lá te tirou o Eterno, teu Deus, com mão forte e com braço estendido; portanto te 

ordenou o Eterno, teu Deus, para observar o dia de sábado”, portanto, uma maneira 

de lembrar que “não só de pão vive o homem”, isto é, que há lugar no cotidiano para 

que seja reverenciado o Absoluto e os movimentos do espírito sejam cuidados em 

razão do equilibro emocional. 

         Agraciando a visão racional, o papel que a guarda do sábado tem 

desempenhado na vida do povo de Moisés é de caráter social, na medida em que 

todos, inclusive os escravos, os estrangeiros e os animais, são incluídos no 

descanso desse dia. Fazer uma pausa em ritmo regular de sete dias atribuindo-a a 

uma relação de fé com YHWH, para reforçar o conceito, esta ligada, na verdade, às 
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condições específicas do exercício da agricultura naquela região, notadamente ao 

desgaste físico que o ser humano sofria e sofre com as condições climáticas. É uma 

questão de estrutura de tempo, porque o descanso está relacionado com 

rejuvenescimento do físico, ao deleite da vida, que de outra forma seria insípida. 

          Nestes termos, pode-se perceber nas práticas confessadas por Antonia 

dOliveira, cristã-nova de todos os costados, que disse que ouvira de um primo seu 

que “guardasse os sabbados porque os sabbados, erão os verdadeiros domingos e 

nelles se aviam de vestir as camisas lavadas e nelles se não avia de trabalhar e que 

os domingos nossos cristãos erão dias de trabalho”. (LIVRO DAS CONFISSÕES, 

1935, p. 77). As denúncias com relação ao respeito pelos sábados, não foram 

poucas: Anna d’Aredo, Anrique Roiz, Manoel Lopes, Gaspar Dias da Vidigueira, 

Anrique Mendez, Antonio Tomaz, Dines dAndrade, Antonio e Diogo Lopes Ilhoa, 

Mestre Afonso, Manoel de Faria e Francisco Mendes viram-se aflitos quando foram 

acusados de serem judeus e viverem na lei de Moisés por guardarem os sábados e 

por neste dia da semana lavarem-se e vestirem-se com suas melhores roupas.  

         Contra Heitor Antunes, sua mulher Ana Rõiz e filhas, as acusações de 

guardarem o sábado estavam imbricadas com a prática dos ritos cerimoniais das 

sinagogas. Manoel Bras cristão-velho morador de Itaparica e lavrador, que parece 

ter sido um homem bem informado, disse à Inquisição que, de ouvir dizer, sabia que 

nas terras de Heitor Antunes, lá pelas bandas do Matoim e na casa do mercador 

Diogo Lopes Ilhoa, cristão-novo e grande mercador da Capitania da Bahia, “se fazia 

esnoga com ajuntamento de Judeus e que quando huns estavão dentro fazendo 

esnoga, outros andavão de fora vigiando”. (LIVRO DAS CONFISSÕES, 1935, 

p.420). Ana Vaz, que foi hospede dos Antunes-Rõiz, conta que viu a gente de 
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Ana Roiz e as suas filhas meterem se em huma casa apartada ás sestas 
feiras a tarde e sahirem-se ao sabbado e estarem fechdas na dita casa dês 
nas sestas feitas a tarde ate os sabbados. [...] Outrossim dixe que sempre 
de muitos annos a esta parte ouviu dizer geralmente e assim sabe ser 
pubrica fama dito per todos que as ditas cristãas novas molher e filhas de  
Heitor Antunes sam judias e tem em casa esnoga. (LIVRO DAS 
CONFISSÕES, 1935, p. 493).  

          - Os costumes alimentícios e culinários patenteados quando 

se degollão a carne, e aues, que hão de comer, á forma e modo judaico, 
atravessando-lhe a garganta, provando, e tentãdo primeiro o cutelo na unha 
do dedo da mão, e cubrindo o sangue com terra por cerimonia judaica. [...] 
não comem toucinho, nem lebre, nem coelho, nem aves afogadas, nem 
ínguia, polvo, nem congro, nem arraya, nem pescado, que não tenha 
escama, nem outras cousas prohibidas ao judeos na ley velha. (LIVRO DAS 
CONFISSÕES,, 1935, p. XXXI). 

Com certeza as leis dietéticas judaicas ou kasherut, em hebraico, ao serem 

prescritas, objetivavam não só uma dieta que atendesse às necessidades do 

corpo, mas principalmente às da alma. 

    Historicamente a questão alimentar judia tem sua explicação, muito difundida e 

"aceita". Ao saírem do Egito, após uma permanência de quatrocentos e 

cinqüenta anos, os hebreus levaram consigo tradições alimentares e higiênicas 

muito difundidas naquela terra e que foram absorvidas como suas nos 40 anos 

de permanência no deserto, período de construção de sua identidade como 

povo. A exemplificar esta vertente, temos a proibição de ingestão da carne de 

porco, que para os egípcios era um procedimento comum. Heródoto em seu Livro 

II, Euterpe, Capítulo XLVII, nos informa que para os egípcios os suínos eram  

animais imundos. Se alguém toca inadvertidamente num deles, ainda que 
de leve, vai logo mergulhar no rio, mesmo vestido. Os guardadores de 
porcos, embora egípcios de nascença, são os únicos que não podem entrar 
em nenhum Templo do Egito. Ninguém lhes quer dar as filhas em 
casamento, nem desposar as filhas deles. São por isso, obrigados a casar-
se entre eles, isto é, com gente da mesma categoria. Não é permitido aos 
egípcios sacrificar porcos a outros deuses que não à Lua e a Baco. ( ca. 
1972, p.165-66). 
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         Esta rejeição também é encontrada em Levítico 11,7-8 e Deuteronômio 14, 8. 

Porém, as razões reais de tal rejeição contra a ingestão de carne de porco, não são 

realmente conhecidas. Heródoto ressalta que sabia, mas se resguardava de dizê-la, 

pois seria motivo de incômodo para os que fossem ler os seus livros. Já Marvin 

Harris (1978), diz que a condenação bíblica contra o porco está imbricada com “uma 

ameaça à integridade dos ecossistemas culturais e naturais do Oriente Médio”. (p. 

39). Escreveu ele, que culturalmente, os hebreus, povo de pastores nômades, vivia 

em áreas áridas, escarpadas e de população escassa. A sedentarização vinda a 

partir do século XIII a.C. com a conquista do Vale do Jordão, atual Palestina, os 

levaram a uma alteração do seu modo de vida, passaram a trabalhar com a 

agricultura, porém,  o pastoreio de rebanhos de carneiro, cabras e gado continuou 

na pauta de suas atividades como a mais importante. Assim, a proibição do Absoluto 

contra a criação de suínos e o consumo de sua carne pode ser considerada uma 

estratégia ecológica.  

         Ambiente árido, planícies e colinas desflorestadas, nível de pluviosidade 

mínimo, o que dificultava a irrigação, era muito mais propício aos ruminantes- bois, 

carneiros e cabras, animais que saciam sua fome digerindo capim e outros alimentos 

à base de celulose, do que os porcos, competidores, àquele tempo, do homem 

semita, tanto na disputa por sombras e bosques, como por alimentação, frutas, 

castanhas, tubérculos e cereais, este último, vital para o ser humano. Tomando 

ainda Harris (1979), outras desvantagens para cria-los apresentadas pelo 

antropólogo, são: o porco não fornecia leite, queijo, manteiga, couro, estrume, para 

tocar por longas distâncias era difícil e termodinamicamente mal se adaptavam ao 

clima quente da área do Neguev e Vale do Jordão, onde água e sombra, eram 

elementos escassos. Tudo inviabilizou a existência do porco no Oriente Médio, sua 
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carne tenra, suculenta e gordurosa, uma tentação, tornou-se um luxo econômico e 

ecológico.  

Tal como no caso do tabu contra a carne de vaca [entre os hindus], quanto 
maior a tentação, maior a necessidade da intervenção divina. Esta relação é 
geralmente aceita como conveniente para explicar porque estão os deuses 
sempre interessados em combater tentações [...]. (HARRIS, 1979, p. 43). 

         O viés da fé interpreta as restrições ou liberações de costumes alimentares e 

culinários como prática capaz de proporcionar o bem-estar do espírito, que tem o 

dever de progredir e ser equilibrado para poder se elevar até a divindade, o que 

depende de uma dieta pura para que o corpo, moradia do espírito, seja forte. O 

judeu fiel, aquele que não questiona, procura guardar as leis alimentares e 

culinárias, não porque estas lhe dão certos prazeres ou atendem seus anseios e 

entusiasmo, ou porque têm atributos e qualificações saudáveis, ou porque a Torá lhe 

oferece boas razões, mas só e unicamente porque são determinações divinas. 

Cabe-lhe submeter-se à vontade Divina e à disciplina de sua fé. Ainda tomando a fé 

por explicação, tem-se na reflexão do Rabino Donin (1985)  outra visão sobre o 

assunto, 

 

 

a especial aversão do judeu ao porco é o resultado de fatores históricos, 
pois que foi este animal não Kasher17 que os opressores freqüentemente 

                                                
17 Kasher – significa “apto”, “apropriado” ou “de acordo com a lei religiosa”. Qualquer alimento que obedece aos 
requisitos da lei judaica e é próprio para o consumo – é Kasher. A expressão “estilo Kasher” (assim como 
“comida judaica”) é enganosa. Kasher não se refere a uma cozinha tradicional e étnica, ou a um certo paladar. É 
um termo religioso, que tem um significado religioso bem específico, determinado por uma série de critérios 
religiosos. Ou uma comida é Kasher ou ela não o é. “Estilo Kasher”, “comida judaica ou comida Yidish” só 
indicam que se trata de pratos preferidos dos judeus.  Com efeito, a palavra “Kasher” é usada na literatura 
religiosa para qualquer coisa confeccionada ou preparada de acordo com as exigências da haloká. Assim, temos 
um rolo da Torukasher, Tefilin, Mezuzá ou Talit Kesherá (fem. sing.) ou Kesherot (fe. pl.), o que quer dizer que 
foram preparados adequadamente, de acordo com a lei e que são próprios para o uso ritual. Uma pessoa 
decente, idônea, que vive segundo os ensinamentos religiosos, sob todos os aspectos, é chamada de Homem 
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tentavam impor ao judeu, como sinal de renúncia à sua fé – e a nossa 
história registrou muitos mártires que pagaram com as suas vidas pela sua 
resistência. Higiene não explicaria as proibições de comer carne de camelo, 
cavalo ou do coelho (...), que não são mais sujos do que a vaca ou a cabra. 
Ademais, a Torá  permite o consumo de aves de granja (galinha etc.) que 
não gozam de grande reputação de limpeza. (p. 114-15). 

          O Levítico, um dos livros que compõe o Pentateuco, de caráter quase 

exclusivamente legislativo nos capítulos XI e XVI, relaciona os animais, peixes e as 

aves que são permitidos ou terminantemente proibidos para o consumo ou contato 

do povo judeu, bem como os dispositivos rituais para abatê-los, visando o consumo 

cotidiano.  

         Aos judeus, a Torá também proíbe de comer sangue, inclusive de animais e de 

aves, excetuando-se o peixe. Era exigida a adoção de métodos de abate que 

causem o mínimo de sofrimento e dor aos animais, bem como seja extraído ao 

máximo, se não todo, o sangue. Está na Lei: “E sangue não comereis em todas as 

vossas moradas da ave e do quadrúpede. Toda a alma que comer algum sangue 

será banida de seu povo” (Lv 7, 27-28). 

          Ainda no Levítico 17, 10-14, também se encontra a respeito desta proibição, 

que 

qualquer homem da casa de Israel, e peregrino que habitar entre eles, que 
comer algum sangue, porei minha ira na pessoa que comer o sangue, e a 
banirei de seu povo. Porque a alma de cada criatura se acha ligada ao 
sangue, e Eu vo-lo dei sobre o altar para expiar pelas vossas almas; 
porquanto o sangue, ele é que expiará pela alma. Portanto, disse aos filhos 
de Israel: nenhuma alma dentre vós comerá sangue, e o peregrino que 
habitar entre vós, não comerá sangue. E qualquer homem dos filhos de 
Israel e peregrino que mora entre eles, que caçar algum animal ou ave que 
é permitida comer, derramará o seu sangue, e o cobrirá, com pó. Porque a 
alma de toda a criatura, está ligada a seu sangue; e Eu disse aos filhos 

                                                                                                                                                   
Kasher (adam kasher). O uso das palavras “correto” e “próprio” (por exemplo, “um negócio Kasher”) corresponde 
bem à sua aplicação no hebraico clássico. Contudo, o seu uso mais comum é em relação a alimentos ( DONIN, 
1985, p. 113) e é nesse contexto que o estamos usando (N.A). 
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de Israel: o sangue de nenhuma criatura comereis, porque a alma de 
toda criatura está ligada a seu sangue; todo aquele que comer dele será 
banido (Grifo nosso). 

         A confissão de Breatis Antunes, filha de Heitor Antunes e Ana Rõiz, mulher de 

Sebatião de Faria, também conhecido por “Bastiam”, é uma prova desta prática. 

Disse ela à mesa inquisitorial que  

em casa se asava quarto de carneiro lhe mandava tirar a landoa por ter 
ouvido que não se asa bem com ela e também não come lamprea e 
mandando lhe do reino duas ou três lampreas em conserva ella as não 
comeo mas come os mais peixes sem escama salvo os dagoa doce e não 
come coelho. (Livros das Confissões, 1935, p. 133). 

          - As orações e os jejuns têm dois sentidos para os judeus e seus 

descendentes. Um é gratidão a Deus, em razão de lhes haver poupado de alguma 

catástrofe, o outro, é para lembrar alguma tragédia que abalou suas vidas. Desse 

modo, 

os primogênitos jejuam no dia antes de Pessah, em sinal de gratidão por ter 
poupado os primogênitos dos Filhos de Israel, quando D’us, na décima 
praga, matou os primogênitos egípcios. [O] dia mais triste e trágico do ano é 
o dia do jejum de nove de Av (Tishá beAv). É um dia de jejum de luto, em 
que” [comemorão] a destruição do primeiro Templo de Jerusalém, no ano 
586 a. e. c,  por uma coincidência histórica, do segundo Templo, também no 
ano 70 e.c. (O primeiro Templo foi saqueado e queimado totalmente pelos 
babilônios, o segundo, pelos romanos). A destruição do Templo de 
Jerusalém, o centro religioso do povo, não foi apenas uma catástrofe 
religiosa, como marcou o fim do primeiro e segundo reino judeu, 
respectivamente, e o exílio da maior parte da população de sua terra [...]. O 
do dia 10 de Tevet, que marcou o início do cerco imposto a Jerusalém pelos 
babilônios. O jejum de Estyer, observado um dia antes do Purim, no dia 13 
de Adar, lembrando os dias de jejum e orações solicitados por Ester. O do 
dia 17 de Tanuez, que é a data em que as muralhas de Jerusalém foram 
rompidas, durante o cerco romano. O jejum de Guedalia, no dia 3 de Tishrei, 
um dia depois de Rosh Hashaná. Comemora o assassinato de Guedalia, 
governador dos judeus, nomeado por Nabucodonosor. Foi o último golpe na 
destruição do Primeiro Reino. (DONIN, 1985, p. 246, 280, 283 e 284). 

Aos que não conseguem jejuar, a Halaká18 lhes é leniente. 

                                                
18 Halaká ou Halachá (em hebraico significa “caminho” ou “trilha”). Tradição legalística do judaísmo, que se 
confronta geralmente com a teologia, a ética e o folclore da AGADÁ. Decisões haláchicas determinam a prática 
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            No caso da oração, ela é a expressão mais clara e mais universal do 

relacionamento do homem com Deus em seu nível sincero e elevado, é desnudar-se 

interiormente em gratidão, reconhecimento, engrandecimento por vários dons e 

recompensas recebidas, daí para os judeus, como também para os cristãos-novos 

ela ser considerada um serviço do coração (avodá shebalev). Maimônides 

sabiamente relacionou o ato de orar ao versículo 25, do Capítulo 23 do Êxodo, “e 

servirás ao Eterno, teu D’us, com todo o coração”. Orar é também rogo, suplica, 

pedido para que os fardos do cotidiano sejam aliviados, atendimento aos preceitos 

da Tora. È o caminho mais tranqüilo para se comunicar com o Absoluto. 

         Os Livro das Denunciações e Confissões, no que se refere a estas 

permanências, fornecem muitos exemplos. O padre Francisco Doutel, vigário de São 

Lourenço em Camaragibe, dizia ter o filho de Bastiam Coelho falado que sua avó, 

Branca Dias, orava com palavras que não estavam de acordo com o que rezavam 

todas as gentes. Continuou o denunciante que em Pernambuco, onde residia, 

Branca tinha fama pública por tal comportamento. João Nunes, outro denunciado, se 

viu às voltas por ter sido acusado de não rezar o terço nem o Livro das Horas. Já 

Antonia dOliveira, ao confessar suas culpas, acusou-se de que, induzida por um 

primo, deixou de jejuar nas quartas, sextas e sábados, encomendando-se a Deus 

Nosso Senhor e à Virgem Nossa Senhora, bem como a todos os Santos, de acordo 

com o que a Igreja Católica determinava fazer. Tal mudança foi sustentada na 

certeza do que lhe havia passado o seu parente e que estava de acordo com os ritos 

do judaísmo. 

                                                                                                                                                   
normativa, e onde há divergência, tais decisões, ao menos em teoria, seguem a opinião da maioria 
dos Rabinos (UNTERMAN, 1992, p. 112) 
 AGADÁ (do aramaico, “estória”), acervo de conhecimentos e tradições sobre ética, teologia, folclore 
e lendas. (UNTERMAN, 1992, p. 15). 
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         O Monitório ao apontar tais permanências pontuava-as na forma seguinte, 

jejum mayor dos judeos, que cae no mês de setembro, não comendo em 
todo o dia até noyte, que sayão as estrellas, e estando aquelle dia do jejum 
mayor, descalços, e comendo aquella noite carne, e tigelladas, pedindo 
perdão hus aos outros. Outro si, se virão, ou ouvirão, ou sabem algua 
pessoa, ou pessoas jejuarão, ou jejuam o jejum da Raynha Esther por 
cerimonia judaica, e outros jejus que os judeos soyam e costumavão de 
fazer, assi como os jejus das segundas e quintas-feiras de cada semana, 
não comendo todo o dia até a noite [ou quando] (...) rezão, orações 
judaicas, assi como são os Psalmos penitenciaes, sem gloria Patri, et Filio, 
et Spiritu Sanctu, e outras orações de judeos, fazendo oração contra a 
parede, sabbadendo, abaxando a cabeça, e alevantando-a, a forma, e 
modo judaico, tendo, quando assi rezão, os ataphalijs, que são huas 
correas atadas nos braços, ou postas sobre a cabeça (LIVRO DAS 
CONFISSÕES, 1935, p. XXXI e XXXII). 

          - Celebrações e solenidades quando comemoradas e solenizadas nas 

“Paschoas dos judeos, assi como a Paschoa do pão asmo, e das Cabanas, e a 

Paschoa do corno, comendo o pão asmo na ditta Paschoa do pão asmo, em bacios, 

e escudellas novas, por cerimônia da ditta Paschoa”. (LIVRO DAS CONFISSÕES, 

1935, p. XXXII). 

          Dentre tantas festas que existem no calendário judeu, e não são poucas, a 

mais importante é a Pessach ou a Páscoa. Ela comemora e recorda a libertação dos 

filhos de Israel da escravidão egípcia. A Torá designa a Páscoa por a “Festa do Pão 

Ázimo” (Hag Hamatsot), pois está no Êxodo, capítulo 12, versículo 20, o seguinte 

preceito: “Não comereis nenhuma coisa levedada; em todas as vossas habitações, 

comereis pães ázimos” nos dias dessa festa. Também a chamam de “Zemann 

Leimteime ou a época da nossa libertação”. A festa é mais conhecida por Páscoa, 

referência direta e pontual à oferenda pascal que é feita como recordação da 

promessa divina de que passaria “por cima de vós e não haverá entre vós praga 

para destruir-vos. (Ex 12, 13). 
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          Normalmente o que chamava a atenção dos cristãos-velhos sobre o 

comportamento dos cristãos-novos nessa importante data era o fato da casa destes 

ser submetida a uma limpeza geral e meticulosa, expressão de sua alegria por 

receber as comemorações que coincidiam com a Páscoa cristã, esta uma 

celebração revestida de significativa tristeza pela morte de Jesus Cristo. 

         As denunciações contra Salvador Maia e Francisco da Costa, constantes no 

Livro das Denunciações (1925), página 273, feitas por Belchior de Sousa, natural de 

Ilhéus, datadas de 6 de agosto de 1591, nos remetem a estas permanências. Lá 

está dito que ambos “comerão em huma semana sancta o cordeiro pascoal dos 

judeus”. Fernão Cardim, Fernão Ribeiro de Souza e Manuel de Freitas confirmaram 

tal proceder diante do Licenciado Heitor Furtado de Mendonça, notadamente de 

Salvador da Maia, um contestador contumaz. O último acusador disse em tom de 

escândalo, que Salvador, “cristão novo manco de hum pé estante nesta cidade 

[Salvador] que numa somana sancta comeo cordeiro fazendo a xerimonia dos 

judeus”. (LIVRO DAS DENUNCIAÇÕES, 1925, p.270). 

         Custódia de Faria, contra-parente dos Antunes-Rõiz, ao comparecer no Tempo 

da Graça diante da Mesa para registrar suas lembranças dos fazeres de Heitor 

Antunes, Ana Rõiz e outros, logo no primeiro tempo dos trabalhos inquisitoriais, 

denunciou que:  

averá quinze ou vinte annos que estando a dita Ana Rõiz em vida de seu 
marido Heitor Antunes na dita fazenda do seu engenho que ora  he de 
Bastiam Cavalo, muitas vezes dava pão a ella denunciante quando o 
amassava que era meudamente e sempre ella denunciante notou que o dito 
pão era asmo e assim lhe lembra segundo sua lembrança que em huma 
festa de páscoa lhe deu a dita Ana Rõiz alguns dois ou três pãis por razão 
de amizade e cunhadio os quais pãis erão asmos e sempre lhe vio o seu 
pão ser asmo e dizendo lhe ella  denunciante algumas vezes que lhe [não] 
sabia bem o seu pão que era doce, e ella lhe respondia que não tinha 
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fermento nem achava fermento pêra amassar e que por isso o seu pão não 
era levedo. (LIVRO DAS DENUNCIAÇÕES, 1925, p. 480). 

          - Os ritos e costumes funerários patenteados publicamente quando por  

morte dalguns, ou dalgumas, comerão ou comem em mesas baixas, 
comendo pescado, ovos, e azeitonas, por amargura, e que estão detras de 
porta, por dó, quando algum, ou algua, morte, e que banhão os defuntos, e 
lhes lanção calções de lenço, amortalhadoos com camisa comprida, pondo-
lhe em cima hua mortalha dobrada, á maneira de cappa, enterrandoos em 
terra virgem, e em covas muyto fundas, chorandoos, com suas literias 
cantando, como fazem os judeos, e pondo-lhes na boca hu grão de alfojar 
ou dinheiro douro, ou prata, dizendo que he para pagar a primeira pousada, 
cortando-lhes as unhas, e guardandoas, derramando e mandando derramar 
agoa dos cantaros, e potes, quando algum, ou algua morre, dizendo, que as 
almas dos defuntos se vem ahy banhar, ou que o Anjo percuciente, lavou a 
espada na agoa. (LIVRO DAS CONFISSÕES, 1935, p. XXXII). 

         A morte, para os judeus, não traduz o trágico em suas vidas. O que pode ser  

sentido como trágico é uma morte prematura ou ocorrida em circunstância 

extremamente infeliz. Por maior dor que possa causar a partida de alguém, se ele(a) 

teve uma vida longa e repleta, a morte propiciará um merecido encontro com Deus, 

que é o sonho de todos os que professam a religião judia.  

Abençoado aquele que foi criado no espírito da Torá e para quem a Torá é 
o objeto de seus anseios, que age para agradar seu Criador, que 
envelheceu com um bom nome e que partiu com um bom nome. É dele que 
Salomão disse: “Melhor é o bom nome do que o melhor ungüento, e o dia 
da morte do que o dia do nascimento” (Ecles, 7, 1; Berahhot 17a, apud in 
DONIN, 1985, p. 312). 

Afinal, a crença judaica, acredita num mundo do porvir (Olam Haba), onde os que 

morrem são julgados e onde sua alma continua a buscar o entendimento maior para 

chegar diante da face de Deus. Aos que sobrevivem à partida de um ente querido, 

sua família, comunidade e amigos, ao observarem as tradições funerárias, têm por 

objetivo externar a dor, prestigiar a pessoa que morreu e confortar os que se 

encontram enlutados. 
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         O procedimento para com o defunto é cumprido da seguinte maneira: ele é 

envolto em mortalhas brancas (takhrik-him), depois de lavado e limpo o seu corpo. 

Os homens são envoltos também num Talit, cujas Tsitsit (franjas) se rasgam para 

invalidá-las, simbolizando que não mais estão sujeitos aos preceitos deste mundo. É 

proibido embalsamar e/ou cremar o corpo. O sangue do defunto faz parte daquele, 

que  precisa  ser  sepultado, não sendo permitido dispor-se dele como refugo. A 

exibição do defunto num caixão aberto é considerado pela tradição como uma 

desonra ao falecido. Na opinião dos que tratam das coisas do judaísmo, constitui um 

desrespeito ao falecido exibi-lo, pois possibilita não apenas aos amigos, mas 

também aos inimigos passar e fitá-lo desdenhosamente e com escárnio. 

         O sepultamento precisa ser realizado na terra em razão da observação bíblica 

“porque és pó e ao pó hás de tornar” (Gen 3,19) que é enfatizada pela Torá, quando 

diz: “Certamente o enterrarás” (Deut 21, 23). Deve, também, ser realizado tão logo 

possível, depois do desenlace. O adiamento do enterro além do dia seguinte só é 

permitido dentre outras razões, pela data coincidir com o Shabat, pois é proibido 

sepultar os mortos num sábado ou no dia de alguma festa religiosa de grande 

significado.   

          Cuidar do defunto, do velório, preparar o enterro e realizá-lo, são deveres 

religiosos sagrados. Rasgar a vestimenta que se está usando e/ou cobrir a cabeça 

com cinzas, são maneiras de expressar a mágoa pela perda de um ente querido. 

Todos são antigos e tradicionais sinais de luto, adotados pelos judeus que remontam 

aos tempos bíblicos. 
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          Essas práticas estão visíveis nas confissões e denunciações constantes nos 

Livros resultados da primeira visitação inquisitorial à Capitania da Bahia e utilizados 

como fontes primárias deste estudo. Por exemplos pode-se tomar as confissões de 

Maria Lopes (p. 32), Custódia de Faria (p.131), Breatis Antunes (p.132-33), Ana Rõiz 

(p.136-37), Dona Lianor (p.139-40), Isabel Antunes (p.141-42), Nuno Fernandez 

(p.144) e Bona Ana Alcofarada (p.173). As denunciações feitas contra Dona Lianor, 

por seu marido Nocolao Faleiro de Vascongocellos (p. 234;378-79;402) e de Ana 

Rõiz por Pero Novais (p.255). Não param aí as incriminações contra os cristãos-

novos que, na Colônia, cotidianamente, praticavam ações relacionadas com os ritos 

e costumes funerários de seus antepassados.  Jorge Fernandes, físico, uma cristã-

nova anônima, Mecia Roiz e Francisco Soares foram denunciados conforme citado 

nas páginas 282, 428, 552 e 559 do Livro das Denunciações (1925) por enterrarem 

seus parentes e conhecidos ou mandarem ser enterrados no modo judaico. 

- A bendição  

         Quando lançada pelos “pays [que] deitão abenção aos filhos, põdolhe as mãos 

sobre a cabeça, abaixandolhe a mão pollo rosto abaxo, sem fazer o sinal da crus, á 

forma, e modo judaico”. (LIVRO DAS CONFISSÕES, 1935, p. XXXII). Era ato de 

chamar os favores do céu, expresso através de sinais litúrgicos, como passar a mão 

direita sobre a cabeça do abençoado, recitações de certas fórmulas,(vide exemplo 

abaixo) visa normalmente tornar quem as recebe material e espiritualmente 

próspero, ou então coroar com bons resultados um empreendimento.  

          Para os judeus, ser abençoado significa ser enriquecido, ser iluminado, ser do 

agrado de Deus. 
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          Dentre as muitas recitações de bendições, uma de grande significado é esta: 

Bendito serás tu na cidade, e bendito serás tu no campo! Bendito o fruto do 
teu ventre, o fruto do teu solo, o fruto dos teus animais, a cria das tuas 
vacas e a prole das tuas abelhas! Bendito serás tu ao entrares, e bendito 
serás tu ao saires! Iahweh te entregará, já vencidos em tua frente, os 
inimigos que se levantarem contra ti; sairão contra ti por um caminho, e por 
sete caminhos fugirão de ti. Iahweh ordenará que a bênção permaneça 
contigo, em teus celeiros e em todo empreendimento de tua mão; e te 
abençoará na terra que Iahweh teu Deus te dará. (Dt. 28,3-8). 

         Assim fazia a senhora do Matoim, sogra de grandes da Capitania da Bahia, 

pois na sua confissão aos inquisidores representantes do Tribunal de Lisboa lá está 

dito que por “desastre”,  

dous annos a esta parte costuma muitas vezes, quando lança a benção a 
seus netos dizendo a benção de Deus e minha te cubra lhas põem a mão 
estendida sobre a cabeça despois que lhe acaba de lançar a benção. 
(LIVRO DAS CONFISSÕES, 1935, p. 136).   

          - A prática da circuncisão quando “nacerão, ou nacem seus filhos, [...], e lhe 

poserão, ou poem secretamente nomes judeos”. (LIVRO DAS CONFISSÕES, 1935, 

p. XXXI). Está no mandamento abaixo, que determina: 

esta é a minha aliança que guardareis [,] será circuncidado em vós, todo 
varão e será por sinal de aliança entre Mim e vós. Com a idade de oito dias 
será circuncidado entre vós todo varão nas vossas gerações. É o varão 
incircunciso será cortado de seu povo. Minha aliança quebrou. (Gen. 17, 10-
14).  

          Os judeus durante milênios têm cumprido esse preceito de circuncidar (Éberit, 

em hebraico significa aliança) os homens de sua nação, mesmo quando enfrentam 

situações diversas e aterradoras. “Fizeram-no não por motivos de higiene ou de 

saúde (que, conforme sabemos, existem), mas porque representa para nós Aliança 

Eterna entre D’ us e Israel”. (DONIN, 1985, p. 291). Esta é a justificativa teológica e 

da fé.  Heródoto, historiador grego que no século V  a. C. viajou pelas terras do 
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Faraó, relata em seu trabalho Euterpe, que os egípcios “adotam a circuncisão como 

princípio de higiene, dando maior atenção a isso do que à beleza” (Livro II, ca. 1972, 

p. 161), o que leva à percepção de que esta tradição, historicamente é uma 

herança/absorção, ressaltando a não existência de uma originalidade por parte dos 

judeus. 

          Esta, não foi uma permanência/resistência com alto índice de denunciação, 

porém Antonia dOliveira viu-se imputada por Guiomar de Fontes (LIVRO DAS 

DENUNCIAÇÕES, 1925, p. 333), cristão-velha, desta falta gravíssima para a religião 

cristã católica. Foi levada aos representantes do Tribunal que a dita senhora era 

“eira e veseira” em mandar circuncidar as suas crias, ato tão caro e principal para o 

judaísmo, e que em uma das suas parições um filho seu foi visto chorando e 

ensangüentado na região das genitálias. 

          - O batismo e as presumíveis ações acontecidas “depois que bautizarão, 

ou bautizão seus filhos [pois suspeitavam que] lhes raparão ou rapão o oleo, e a 

chrisma, que puserão quando os bautizarão” (LIVRO DAS CONFISSÕES, 1935, p. 

XXXII), foram permanências acontecidas na Capitania da Bahia. 

         Mais uma vez recorrer-se-á ao proceder de Antonia dOliveira (LIVRO DAS 

DENUNCIAÇÕES, 1925, p. 333), mulher de Belchior da Costa e filha de mestre 

Affonso, para ilustrar este item. Foi ela culpabilizada de, após batizar seus rebentos, 

mandá-los circuncidar. Denota ai um proceder que buscava anular de forma real o 

primeiro e mais importante rito cristão, bem como sua vinculação e a de sua prole 

com a Igreja. No seu imaginário a presença ancestral judaica era o referencial maior. 
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          - A questão da prática do proselitismo onde se suspeitava “que algum 

judeo de sinal, neses Reynos, e senhorios de Portugal procurasem, ou procurem, de 

induzir, e provocar algum christão novo, ou velho, para o tornar ao judaismo”. 

(LIVRO DAS CONFISSÕES, 1935, p. XXXIV). 

         Nos dizeres, em forma de denúncia, de Belchior Mendes de Azevedo está 

escrita que foi público e notório a prática do proselitismo. Ressalte-se aqui que, na 

Capitania da Bahia, não houve denúncia desta permanência de forma tão explicita 

quanto na Capitania de Pernambuco, na  

dita villa de Olinda [, onde] avia judeus que inda óra fazem sua esnoga em 
certos dias e em Camaragibi que he três legoas da dita villa e que quando 
he o dia em que ham de fazer a esnoga os vai chamar a villa hum homem 
que vive no Varadouro dalcunha o Maniquete que lhes serve de companhia 
passando lhe pellas portas com hum pee descalço e com um pano atado 
nelle e desta maneira he entendido para se ajuntarem. (LIVRO DAS 
DENUNCIAÇÕES, 1925, p. 450). 

         Mesmo não constando no Monitório, outros costumes, práticas e atitudes, 

consideradas como sinais de retorno à velha lei de Moisés, podiam ser classificados 

como práticas suspeitas, rotuladas de judaizantes, e aceitas pelo Visitador 

inquisitorial.  

         As acusações podiam ser de: desrespeito à religião e a igreja católica, de 

questionar e negar a teologia e dogmas cristãos católicos, orgulharem-se da 

ascendência judaica e sua condição de cristãos-novos; acusar aleatoriamente de 

praticarem “coisas de judeos” utilizando-se de palavras, modos e sinais. Também de 

cantarem músicas de origem judaica, possuir os livros da Tora ou “Toura”, conforme 

a linguagem do século XVI, (os livros do Pentateuco cristão, composto pelo Gênesis, 

Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio) de não respeitarem a semana conforme 
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o modo cristão. Outrossim de fugirem da Inquisição e de receberem dinheiro dos 

judeus metropolitanos. Por fim, ser meramente acusado de ser judeu ou judaizante 

por parte dos cristãos-velhos era um agravante que terrificava os acusados. Neste 

último caso, tem-se como exemplos os cristãos-novos Aleixo Lopes e Gomes 

Fernandes, ambos acusados de judaizar sem fundamento real, o primeiro a altos 

brados e o segundo de maneira sub-reptícia. 

         No Livro das Confissões, encontra-se Maria Lopes, uma cristã-nova de setenta 

e cinco anos, dizendo  que, ao se confessar no Colégio dos Jesuítas  da Bahia, 

havia dito muitas mentiras e que recriminara as pessoas que viviam a rezar. Em uma 

segunda confissão, disse que achava uma morte honrosa o suicídio, quando o 

praticante o cometesse durante o período que estivesse em poder dos Tribunais da 

Inquisição. Vê-se Fenão Gómez, pedindo perdão no Tempo da Graça19 aos 

representantes do Tribunal por ter  dito a “alguãs pessoas que lhe não lembrão, 

estas palavras, coytado do serviço de Nosa Senhora se eu não fose” (LIVRO DAS 

CONFISSÕES, 1935, p.24), isto por não ter comparecido por uns dias à igreja para 

tirar esmolas para a dita santa. 

         Nas denunciações, por conta das últimas permanências apresentadas neste 

texto, rotuladas de judaizantes e que não deviam ser perpetuadas, cinqüenta e oito 

cristãos-novos foram delatados por tê-las cometido. Exemplos de seus praticantes 

são o que não faltam. 

                                                
19 Tempo da Graça – Trinta dias concedido s à população onde o Tribunal da Inquisição se instalasse 
através de Édito, também conhecido como de Fé, conclamando-a a confessar e/ou denunciar, 
naqueles documentos estavam elencados todos os desvios a serem confessados ou denunciados 
espontaneamente, o que garantia a isenção de tormentos, da morte e do confisco dos bens. Fique 
bem entendido que essa garantia estava condicionada à “sinceridade” das confissões. (N. A.). 
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          Ana Rõiz, a velha senhora do Matoim, viúva, mãe, sogra e avó de grandes da 

Capitania da Bahia, é um referencial desse proceder que impregnava o imaginário 

dos cristãos-novos, descendentes dos judeus que viverem os acontecimentos de 

1496/97. Seus cometimentos são muitos e manifestavam claramente a consciência 

de suas origens a ponto de cometê-los publicamente sem o menor respeito e temor 

para com a sociedade de então. Atesta essa situação Wanderley Pinho (1982) ao 

escrever que,  

 

tudo corria , é bem provável, com a maciez das épocas felizes; tão felizes, 
talvez, que os senhor de Matoim [,Sebastião de Faria,] descuidava de 
conselhos à sogra, aos cunhados; e de lhes pedir mais descrição em 
gestos, hábitos, abusões ou ritos havidos como judaicos. (p.59). 

Lá estava Ana Róis, a mãe de Nuno, Breatis, Violante, Jorge e Leanor, não 

comparecendo regularmente à igreja para participar de seus ritos e cerimônias- 

principalmente a que seu marido estava enterrado, negando-se a receber a imagem 

de Cristo no retábulo quando estava doente, o que envergonhava os seus familiares 

já misturados com os cristãos-velhos notáveis na Colônia. E fazia mais: possuía o 

livro da Tora em casa, dizia palavras, fazia modos e sinais perceptivelmente de 

judeus, como  dizia a denunciante Margarida Pachequa, 

que vio estar em huã câmara soo a Ana Rõiz sogra do dito Bastiam de Faria 
estar agastada assentada no chão sabandeando se toda abaixada a cabeça 
toda até o chão e tornando a aleuantar e tornando a abaixar de maneira e 
com tal continuação e modo que ella tem roim sospeita daquello e lhe 
parece ser cousa de judia. (LIVRO DAS DENUNCIAÇÕES, 1925, p.393). 

As suspeitas de Margarida eram fundadas. O costume do judeu de se movimentar 

enquanto se reza (shuckling em yídish), é costume antigo. Algumas são as 

explicações para tal costume que a delatora viu Ana praticar e que a deixou receosa. 
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Se for tomada a explicação de Shimon bar Iochai, Rabi e estudioso da Lei que viveu 

no século II da e.c., em Provérbios 20, 27, encontrar-se-á a justificativa, pois 

segundo o Rabi Aba, o espírito do homem é a vela de Deus e, como tal, produz luz 

que tremula, que ilumina e orienta Assim o balançar, o vibrar o corpo quando se está 

orando, significa que o fiel está em harmonia com a Tora, que é a vela de Deus, a 

qual está estudando e dela se utilizando para recorrer e/ou agradecer ao Altíssimo. 

Uma outra visão, ainda sob o ângulo da fé, relaciona o que Ana Rõiz fazia com o 

que está no Êxodo 20, 18.  Nele está escrito, “e o monte Sinai fumegava todo, 

porque apareceu sobre ele o Eterno em fogo; e subiu seu fumo como fumo de 

fornalha, e estremeceu muito todo o monte”. Se for agregado o Salmo 35,10, para o 

tremor, a agitação e o temor do judeu quando pratica a oração, a explicação torna-

se ainda mais compreensível.   

          Iehudá Halevi, poeta e filosofo sefardita, que viveu nos séculos XI e XII, diz o 

seguinte para este costume, 

acontece com freqüência que um certo número de pessoas precisa ler de 
um mesmo livro ao mesmo tempo (pois não havia ainda livros impressos) e 
cada um deles tinha de se curvar para baixo para ler uma certa passagem e 
depois endireitar de novo. Isto resultava em um contínuo encurvar-se para 
frente e mover-se para trás (ou seja movimentar-se), enquanto o livro 
permanecia no chão”. (Kolatch, 1997, p. 164). 

Os livros cresceram em quantidade, mas o hábito continuou. Outras autoridades 

dizem que o proceder ora mencionado se deve meramente ao acompanhamento do 

ritmo da prece. 

          Em Maria Lopes, Caterina Mendes e Lianor da Rosa, tem-se, se for dado 

crédito às denúncias de Maria Loba (natural de Setúbal, Portugal, e residente na 



 114 

cidade de Salvador, de cinqüenta e poucos anos, feitas em 17 de agosto de 1591), 

os flagrantes desses delitos de desrespeito à religião católica e aos seus santos. 

Disse ela com relação às suas denunciadas que foi “fama muito publica e notória 

que, hum çapateiro achou entre os estercos hum retabolo de um crucifixo dentro em 

humas casas onde morarão e donde avia pouco sirão huãs cristãs novas [...]”. 

(LIVRO DAS DENUNCIAÇÕES, 1925, p. 358). 

         Mais pontual, no que se refere às denúncias feitas contra os cristãos-novos, 

estão as acusações quanto aos procederes de Gaspar Dias da Vidigueira e Joam 

Nunes.  O primeiro era morador de Paripe, e foi acusado por seus detratores, a de 

que, após quarenta dias do nascimento de sua filha, esta foi levada a uma ermida e 

lá ele ofereceu a Deus duas pombas em homenagem da pequena. Isso foi dito por 

João Garcez e João da Rocha Vicente. Mais um proceder judaico é elucidado 

através do ritual judaico conhecido como Pidion Haben (‘redenção do filho” em 

hebraico), realizado com os recém-nascidos, em atenção ao que determina o Êxodo 

13, 1-3. O objetivo simbólico é livrar o filho primogênito da função dE sacerdote 

(Cohen), que lhes é atribuída. Para redimí-los, cinco shecalim20 (hoje 

correspondente a cinco dólares americanos) teriam que ser pagos ao sacerdote se 

fosse o resgatador rico. Se pobre, um par de rolas ou dois pombinhos eram as 

ofertas, como procedeu a Gaspar. Atente-se que o procedimento de Gaspar e sua 

mulher não correspondem em sua totalidade ao que se propunha e ainda se propõe, 

na contemporaneidade, a cerimônia. Ele ritualizou em atenção a sua primogênita, o 

que para Israel não tinha valor já que a sociedade era patriarcal e androcêntrica. 

Apreende-se daí que o valor do ato estava na afirmação de sua identidade ancestral 

                                                
20 Shecalim, plural de Sheqel, moeda circulante na Israel da antiguidade e também adotada pelo 
Estado de Israel da contemporaneidade. (N. A.). 
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em uma sociedade que o discriminava por ser judeu. O segundo foi incriminado por 

duas razões: uma a de que possuía um crucifixo em seu quarto de fazer suas 

necessidades corpóreas e a outra a de ter exercido as funções de rabino na 

Capitania de Pernambuco. Esta acusação fina, disse Belchior Mendes de Azevedo, 

que a fazia por “ouvir dizer”,  o que nos remete ao caso das acusações infundadas.  

         No proceder do denunciado Anrique Vaz decerto que estão resquícios de 

judaísmo. Ao ser incriminado de rezar em um canto, provavelmente isolado, os 

salmos de Davi em lingoagem e com a cabeça coberta pelo capelo da capa, assim 

como os inquisidores, a leitura feita neste trabalho é a de que houve uma 

substituição do uso do talit (xale de oração) pelo capelo da capa, objeto usado como 

um lembrete para que se observem as leis de Deus e, desse modo, se obtenha a 

santidade. Em Números 15, 37-40, encontra-se a fonte da lei para este 

procedimento. O salmodiar em linguagem induz a que consideremos este 

procedimento como o uso do hebreu ou do ladino, língua dos seus antepassados da 

Península Ibérica.  

          Sob acusação de cantar trovas do sapateiro de Trancoso - o cristão-novo 

Gonçalo Anes, d’alcunha de Bandarra, anunciador de uma era messiânica, o que 

preocupou o governo e a hierarquia eclesial metropolitana-, Gregório Nunes viu-se 

diante do Deputado do Santo Ofício incriminado por João Bautista. As trovas abaixo, 

mais uma vez preocuparam a hierarquia eclesial e o governo temporal, pois se 

entendia que Gregório Nunes as cantava por conta da vinda de um novo Messias, o 

que o colocava sob suspeita de judaizar. 

aguillas e leones 
ganarão la fortaleza 



 116 

subiram em alteza, 
que amansen los dragones 
y todos rebueltos en lid, 
vernam en sus comfusiones 
subiram francos leones 
con uno de sangre de David. (LIVRO DAS DENUNCIAÇÕES, 1925, p.317). 

 

 

          Luís Alvares, por ser um fugido da Inquisição portuguesa, Manoel de Paredes, 

por esperar o Messias, Álvaro Pachequo, por se alimentar antes da comunhão, junto 

com os já mencionados e outros, formam o rol dos culpados da Primeira Visitação 

do Tribunal às Partes do Brasil, na Capitania da Bahia. 

 II-3. AS MULHERES CRISTÃS-NOVAS PRESERVADORAS DA 
MEMÓRIA E IDENTIDADE JUDAICA 

 

         Naquele momento, as mulheres cristãs-novas, descendentes de Sara, Judite, 

Hulda, Ester, Sefora, Sefra e Fuá e tantas outras judias, exerceram um papel 

marcante na história dos judeus e do Brasil, voltando ao palco da História com um 

papel redesenhado, sobretudo na dimensão religiosa.  

         Os Livros das Confissões e Denunciações da Bahia estão repletos dos passos, 

das vivências e das trajetórias daquelas mulheres que, guardando as devidas 

proporções, tiveram a mesma determinação e objetivo das mulheres da Antiguidade 

hebraica/ judaica, no sentido de preservarem a identidade de sua etnia. Identidade 

essa, que na Colônia, buscou-se preservar, manter e perpetuar, através da 

educação (hinukh) doméstica dos filhos e do papel pontual da maternidade, 
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mecanismo que servia tanto para manter os “papéis ancilares tradicionalmente 

exercidos por mulheres (a parteira ou ‘comadre’, por exemplo) [quanto] um canal de 

adaptação às novas condições de vida que chegavam com a Era Moderna e o ‘novo 

mundo nos trópicos’”. (DEL PRIORE, 1993, p. 28).  

         Naqueles tempos que Del Priore (1993) nomina de tempo das almas, haja vista 

um quase monopólio ideológico e um eficiente exclusivismo religioso por parte da 

Igreja sobre o mundo externo da sociedade reinol e da América Portuguesa, esta 

última pretextando ser totalmente cristã e portuguesa, a instituição católica tinha as 

pessoas e o seu cotidiano regulados pela sua moral, ética, catequese, educação 

doméstica e formal, e pelo seu ritmo semanal pontuado pelo domingo (o dia do 

Senhor) e anual (o  Eclesiástico). Este último, dividido em ciclos: o Temporal, que 

engloba as Épocas da Encarnação (os tempos do Advento, do Natal e da Epifania) e 

da Páscoa (com os Tempos da Septuagésima, da Quaresma, da Paixão e depois de 

Pentecostes) e do Santoral que envolve os dias de guarda (apóstolos, confessores, 

beatos) e as festas, sobretudo as de Nossa Senhora. Seus olhos, ouvidos, mãos e 

pés, alcançavam distantes rincões e estava presente na vida de um indivíduo, desde 

o início ao último suspiro. O batismo, a eucaristia, o crisma, o casamento, a unção 

dos enfermos, os funerais, as confissões e penitencias; as rezas e celebrações 

domésticas ou coletivas eram gestos que acompanhavam fortemente os habitantes 

das terras portuguesas da América, singularmente as mulheres.  

E por último, mas não menos importante, a Igreja exercia severa vigilância 
doutrinal e de costumes pela confissão, pelo sermão e pelas devassas da 
Inquisição. Sua ação em relação à mulher fazia-se especialmente ativa no 
campo da organização familiar nas precárias condições da nascente 
sociedade colonial; para tanto ela desdobrava-se em iniciativas e medidas 
que assegurassem o estabelecimento da sociedade familiar nos moldes da 
tradição européia. Para a concretização de seu projeto, a Igreja lançou mão 
de outras armas, além do sistemático discurso normativo plantado no 
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cotidiano religioso da Colônia. Por exemplo, impediu que a mulher tivesse 
outros papéis que não aquele determinado pela vida familiar, [...]. (DEL 
PRIORE, 1993, p.29). 

É exercendo e ultrapassando as fronteiras estabelecidas por este papel familiar 

estabelecido pelo mundo externo, o dos homens, que no mundo interno da casa, 

espaço de socialização onde era possível continuar a ser judeu, que uma fração das 

mulheres cristãs-novas aos filhos todas “estas cousas [permanências/resistências] 

lhe ensinou [...] dizendo lhe que era bom fazellas assim sem declarar mais alguã 

outra razão, nem causa, somente que também lho insinarão, [...] em Portugal, na 

Sertaã [...]”. (LIVRO DAS CONFISSÕES, 1935, p. 133). 

         Com suas estruturas externas bastante fragilizadas devido as perseguições e 

impedimentos que lhes foram imposto, as “coisas de judeos”, isto é, rituais, 

tradições, hábitos e costumes, sofreram alterações de conteúdo e forma intentando 

adaptarem-se à nova realidade e desviando-se da ilegalidade. Não desaparecerem 

por completo, o que daria às futuras gerações possibilidade de conhece-las e 

comungarem com o que seus antepassados tinham a certeza de ter sido doado por 

seu Deus a milhares de séculos. Como já foi escrito neste trabalho, papéis, devido 

às circunstâncias, foram redefinidos, particularmente os pertinentes ao gênero 

feminino. A normalidade da situação entre a “gente da nasção”, máxime, após a 

reestruturação da religião judaica depois do retorno do cativeiro da Babilônia, à 

mulher impôs uma posição tutelada ao homem e vedou-lhes a participação nas 

ações ritualísticas, cultuais e de ensino da doutrina e teologia. Aos varões, a 

sociedade e a hierarquia eclesial sorriam e lhes garantiam as posições mais 

destacadas e elevadas no ideário sagrado e secular hebraico. Era o senhor absoluto 

intra e extravida privada. A situação calamitosa criada no reino de Portugal e em 
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suas possessões de ultramar, em razão das mudanças ocorridas, fez com essas 

mulheres subvertessem a ordem estabelecida há milênios. O papel de divulgadora, 

viabilizadora, preservadora e mantenedora da fé mosaica passou a ser seu. Uma 

parcela significativa delas, passou a propagar um judaísmo camuflado com novas 

bases com a finalidade de mascarar a prática da velha fé mosaica, criptojudaizaram, 

tratando de resistir àquele momento. A fé e a religião, antes eminentemente 

públicas, se tornaram privadas. A sobrevivência em um ambiente hostil tinha que ser 

resguardada e continuada, pois sair do teatro de operações da história era uma 

posição impensável. Os atores tinham que ser trocados. As mulheres assumiram 

assim, as antigas funções daquela sociedade que primava pelo androcentrismo, o 

espetáculo passou a ser dirigido e encenado pelas judias. 

         A matriarca do Matoim, que muito se orgulhava de ter ascendência macabéia,  

em sua confissão exemplifica a nova função da mulher de origem judia na sociedade 

portuguesa. 

Que averá trinta e cinco annos que estando ella na Sertam morreo hu filho 
per nome Antão e depois que morreo lançou e mãodou lançar agoa fora dos 
potes agoa que estava em casa fora e por nojo de sua morte esteve os 
primeiros oito dias sem comer carne e estas cousas [não] saber que erão 
de judia por que lhas insinou huã sua comadre cristã velha, Inez Rõiz 
parteira viúva [...] era muito velha e morava de fronte della confessante 
na ditta Sertam em Portugal a qual lhe insinou isso dizendo ser bom e 
por isso o fez e cuidando ella isto bom o insinou também neste Brasil [...]. 
(LIVRO DAS CONFISSÕES,, 1935, p. 136, grifos nossos). 

Observe-se que, ao confessar quem havia sido a sua professora “das coisas boas”, 

tidas por práticas judaicas pelas hierarquias eclesial e secular, ela procurou proteger 

a condição de cristã-nova de Inez Rõiz, declarando-a cristã-velha. Isto estava de 

acordo com as novas diretrizes a serem seguidas em terra tão minada de perigos: o 

povo e os membros das comunidades devem ser protegidos.  
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         As filhas e filhos, netos e netas de Ana Rõiz dela receberam os ensinamentos 

das coisas que entendiam, segundo Isabel Antunes, meio cristã nova, 

matrilinearmente, pois era filha de Violante Antunes, filha dos Antunes- Roiz, e de 

Diogo Vaz, cristão-velho, “que era nenhuã cerimonia judaica por quanto tinha ouvido 

dizer a sua mãi que era bom fazer isto sem lhe declarar nada mais”. (LIVRO DAS 

CONFISSÕES, 1935, p. 141). Dona Lianor, mulher de Anrique Monis, cristão-velho e 

um dos grandes da Capitania da Bahia, Nuno Fernandez, também do clã do 

Antunes-Rõiz, Dona Ana Alcofarada, filha de Anna Rõiz e Guaspar Dias da 

Vidigueira, neta de Branca Rõiz, sobrinha de Violante Rõiz e bisneta da  moradora 

mais ilustre das bandas do Matoim, portanto, de todos os costados, são todos 

unânimes em suas declarações de que foi através de uma mulher- mãe, avó, tia, 

sobrinha, prima, comadre ou amiga-, que receberam os ensinamentos dos 

procederes judeus. Conhecimentos, que lhes permitiam lembrar suas origens, 

mesmo que de forma fragmentada, decerto esvaziada e/ou modificadas conforme o 

contexto onde era possível passa-los. Maria Pinheira, em sua denunciação feita em 

20 de agosto de 1591, atesta que “ouvio dizer em geral que as ditas denunciadas [, 

D. Lianor e Violante Antunes,] aprenderão as ditas cousas de sua mãi Ana Rõiz a 

quql dizem que as faz inda oje”. (LIVRO DAS DENUNCIAÇÕES,1925, p. 379).  

         As residências e os espaços em seu entorno, estrategicamente foram os locais 

de propagação daquele judaísmo doméstico, da memória ensinada, das práticas, 

ritos, cerimônias e tradições, enfim, as permanências/resistências foram os 

caminhos daquele procedimento. Nos diz Lina Gorenstein (1995), “a cultura 

doméstica continuou, em parte com aquelas práticas e celebrações de ‘portas 

adentro’ [de sua casa]”. Assim, entre outras denúncias, as referências às famílias 

cristãs-novas eram numerosas, notadamente contra as mulheres daquelas famílias, 
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de que não cumpriam os preceitos da Igreja, marcadamente não irem à missa 

dominical. Nesta culpa estava Isabel Mendes, moradora da vila de Olinda e 

residente no engenho de açúcar Capibaribe, casada com um cristão-velho, e que foi 

denunciada por Cristóvão Pais dAltero de “raramente vai a igreja estando no ditto 

engenho”. (LlVRO DAS DENUNCIAÇÕES,  1925, p. 560). Na denúncia contra o 

estudante Manuel de Faria, neto de Ana Rõiz e Heitor Antunes, filho de Bastiam de 

Faria e Beatriz Antunes (portanto, meio cristão-novo, matrilinearmente), feita por 

Fernão Garcia, consta deste sair muitas vezes da missa antes de estar finda e de 

nunca ir ouvir as doutrinações ministradas pelos padres do Colégio dos Jesuítas, 

instituição, àquela época, encarregada da educação da elite da Capitania da Bahia. 

          Outros exemplos das graves culpas imputadas aos neoconversos, constante 

nos livros da Primeira Visitação Inquisitorial, provavelmente sob a influência das 

mulheres de sua comunidade, foram que: não respeitavam as festas de guarda, falta 

de recato nas coisas referente à religião, era parente, que desrespeitavam e 

escarneciam das coisas da “verdadeira fé”. Na verdade, há um desfile de acusações 

contra os cristãos-novos, singularmente contra suas mulheres: de ostentarem 

tecidos caros em suas vestimentas e jóias raras, durante as ocasiões principais do 

cotidiano de suas vidas, de irem as romarias com música, de não pedir o viático dos 

crentes, Extrema Unção, na hora de suas  mortes ou de um ente querido, de não 

encomendarem oitávarios, trintários, nem esmolas pelo eterno descanso de suas 

almas quando redigiam seus testamentos ou se neles estavam tais pedidos, seus 

e/ou suas descendentes não os cumprirem. Era certeza geral entre os de “sangue 

limpo”  que essas condutas eram comuns entre as cristãs-novas praticantes da velha 

Lei. De, ao ofertarem dádivas caridosas, nunca faze-las aos cristãos-velhos, os mais 

necessitados e sim aos seus correligionários. Não encomendarem a missa de sétimo 



 122 

dia, ação salvífica para a alma dos defuntos, enterrarem os seus mortos em adros e 

nos claustros das igrejas de suas paróquias, em sepulturas profundas ou em terra 

virgem, como fez Ana Róiz. O texto credita esta afirmativa às palavras 

incriminatórias de Antonio Fonseca, de Margarida Pachequa e de Pero Novais à 

primeira visitação do Santo Ofício. Aliás, é deste último a seguinte delação: 

Joam Alvarez Pireira cunhado delle denunciante lhe dise que depois que 
cahio a ermida em que foi enterrado o dito Heitor Antunes, querendo seus 
parentes pasar-lhe a osada pêra a igreja a ditta velha sua mulher nunca 
consentio nem deixou tirar-lhe a osada dizendo que seu marido estava 
enterrado em terra virgem. (LIVRO DAS DENUNCIAÇÕES, 1925, p. 255). 

 A complementar esta observação Anita Novinsky, escreveu: 

proibida a sinagoga, a escola, o estudo, sem autoridades religiosas, sem 
mestres, [estes últimos publicamente reconhecidas], sem livros, o peso da 
casa foi grande. A casa foi o lugar do culto, a casa tornou-se o próprio 
Templo. No Brasil Colonial, como em Portugal, somente em casa os 
homens podiam ser judeus. Eram cristãos para o mundo e judeus em casa. 
Isso teria sido impossível sem a participação da mulher. (1995, p.121) 

Percebe-se então, que a família, essa instituição central da vida espiritual e temporal 

da sociedade, forte em valores éticos e morais, presumivelmente estável, onde o 

reconhecimento e aceitação dos diferentes papéis desempenhado por cada membro 

é visceral, tornou-se o locus privilegiado de uma parcela de cristãos-novos, para 

disseminarem a velha lei ou lei de Moisés ou Torá, alçando as mulheres cristãs-

novas ao status de responsáveis por essa transmissão. E tal status está constatado 

nas falas acusatórias de cristãos-velhos e novos contra os cristãos-novos da “cidade 

do Salvador e de dentro de uma legoa ao derredor della [,desfiadas] em as casas de 

morada do senhor visitador Heytor Furtado de Mendonça” (LIVRO DAS 

DENUNCIAÇÕES, 1925, p. 237).  
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          João Bautista, cristão-novo, à vista desse aspecto importante e conhecedor da 

causa, disse que “nhuma fazenda que nesta terra avia huma casa onde desde as 

sestas feiras á noite até o sábado despois de jantar se recolhiam certas pessoas, e 

nela estávão até o sábado á tarde despois do jantar”. (LIVRO DAS 

DENUNCIAÇÕES, 1925, p.318). Aqui, a  guarda do sábado, um dos preceitos maior 

do judaísmo, estava sendo preservada através do fazer “esnoga”, que Maria 

Pachequa também denunciou na seguinte forma: “averá vinte annos que ouvio dizer 

nesta cidade geralmente em pubrica fama, que em Mathoim nesta Capitania avia 

huã esnoga de judeus”. Óbvio que os personagens desta denúncia eram os 

Antunes-Roiz.  

         As vozes de Manoel Braz, Miguel Gonçalves, Belchior Mendes de Azevedo, 

Joam Garcez, Diogo Dias, Bernaldo Pimental e Inês de Barros contra os cristãos-

novos Antonio e Diogo Lopes Ilhoa; Antonio Thomas, os três eram mercadores da 

cidade, Heitor Antunes e sua família, Dinis de Andrade e Gomez Fernandez, atestam 

plenamente o poder e o destemor daquelas mulheres, assim como a assunção de 

suas novas funções a partir do umbral de suas casas para dentro, onde permitiam 

que práticas tão arriscadas fossem realizadas, deixando-as e aos seus entes 

queridos à mercê dos esbirros inquisitoriais, de suas denúncias, do Tribunal e à 

formação de processos e punições vexatórias. Sabiam que as suas casas não 

ofereciam privacidade e descrição suficientes aos seus moradores e visitantes,  pois, 

além de situadas em [espaços por demais abertos, os engenhos, em] ruas 
estreitas e serem de meias paredes, comunicavam-se freqüentemente pelos 
quintais, permitindo falarem-se as vizinhas das janelas fronteiras ou 
traseiras confinantes, e expondo aos olhos dos curiosos a intimidade de 
seus moradores. (LIPINER, 1969, p. 68).    
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Mesmo assim, as casas no período colonial firmar-se-iam como ambientes, por 

excelência, apropriados à continuidade hebraica. No processo nº 12.142, formado e 

movido pelo Tribunal do Santo Ofício de Lisboa, contra a senhora de engenho Ana 

Rõiz, o testemunho de Francisca da Costa, mameluca forra, que trabalhou na casa 

de Henrique Moniz Teles e sua esposa Lianor Antunes, filha de Ana, revelou que a 

negra da Guiné, escrava, de nome Maria, tinha-lhe dito que  

a sua senhora e suas irmãs e mãe eram judias e que às sextas-feiras à 
tarde se ajuntavam todas e se metiam em uma casa que era uma dispensa 
e não saiam dela senão no Sábado e que ficavam nela fechadas por dentro 
de 6ª a Sábado, e que não se sabia o que lá faziam e que isto faziam 
sempre antes de vir a este Brasil a Santa Inquisição e depois disto não mais 
o viram fazer. 

A freqüente ausência do homem que buscava a sobrevivência material da família em 

terras inóspitas, como era o Brasil colonial, determinou que o bom funcionamento da 

casa, a criação e a educação, notadamente a religiosa, dos filhos, processos que 

envolviam e ainda envolvem o aprendizado e a prática cotidiana de ritos e  tradições, 

ficasse a cargo da mulher 

Lar-escola-sinagoga: espaço multifuncional onde a mulher exercia 
conjuntamente as tarefas de provedora, mãe, educadora, catequista e rabi. 
Sustentáculo da religião proibida,  as’mulheres cristãs-novas apresentaram 
no Brasil uma resistência passiva e deliberada ao catolicismo. Foram 
prosélitas, recebiam e transmitiam as mensagens orais e influenciavam as 
gerações mais novas’, cientes da necessidade de encobrir seus verdadeiros 
objetivos. Transmitindo os ritos religiosos ao praticá-los nas residências, 
realizavam o rabinato diminuto, feminino e oral que se tornara possível e 
que, embora contrariasse o códice mosaico, garantiu-lhe a sobrevivência. 
(ASSIS, ca. 1999,, p.4-5). 

Mais uma vez a obra de Elias Lipiner, aqui já recorrida, “Os judaizantes das 

Capitanias de Cima”, sustentará todo o contexto aqui exposto. Delas era dito que 

“devotas e rezadeiras, iam aos domingos e dias santos ouvir missa, mas nos 

sábados vestiam seus melhores vestidos”. (1969, p.46). Procuravam assim, 



 125 

circularem entre dois mundos, o cristão, da classe dominante e o de seus ancestrais, 

o judeu, tão caro às suas memórias e identidade, que não queriam, intimamente, 

esquecer. 

          Para complementar a idéia deste capítulo, recorrer à história da família 

Mogadouro, a título de exemplificação, não é impróprio.  

         Os Mogadouros, cristãos-novos, de prestígio no reino, pois, exerciam, cargos 

públicos, freqüentavam as Universidades, eram vezeiros em promoverem os 

casamentos mistos e em ostentarem suas riquezas se locomovendo em coches ou 

bestas de sela, usando sedas e adornos, jóias e metais preciosos, em 1671 e 1672 

viram a sua situação e de seus irmãos agravadas. Isto em conseqüência dos 

decretos do governo secular e do Inquisidor Geral que os castigavam por praticarem 

“coisas de judeo”. Seus bens e de outras famílias que possuíam largos cabedais, 

foram arrestados, ficando ao que se entende menos ricos.  

         Na década seguinte, após os acontecidos de 1672, a família Morgadouro, 

composta por António Rodrigues Morgadouro, um filho e três filhas estavam na 

Estaus, a sede e o cárcere da Inquisição em Lisboa, mais uma vez acusados de 

“crime judaico”. O patriarca foi entregue ao braço secular em 1684 e queimado em 

estátua. O filho um ano antes tinha sofrido o mesmo destino de seu pai, só que em 

carne e osso. Duas das meninas morreram na prisão depois de sofrer torturas, a 

terceira, confessou ser seguidora e praticante, juntamente com sua família, da velha 

lei de Moisés e suas cerimônias (ARAÚJO, 1997). Das declarações das jovens 

Mogadouro e de outras cristãs-novas do reino e da possessão portuguesa da 
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América, quando da primeira visitação inquisitorial, infere-se que, no espaço privado 

da mulher, esta era importante. 

          A perspectiva de cunho negativo quanto aos procedimentos temporais e 

espirituais contra a “casta” dos cristãos-novos em Portugal e suas possessões de 

ultramar, se estendeu até o século seguinte. Processos contra eles foram formados 

e movidos, pontuadamente contra as mulheres, durante quase trezentos anos.  

           A título de exemplificação, dentre os  milhares existentes só no Tribunal da 

Inquisição de Lisboa, que jurisdicionava também o Brasil, tem-se contra Ana Bernal, 

residente na Bahia, o processo nº 2.424; Ana da Fonseca, da Paraíba, o processo nº 

34; Antonia Gomes, moradora do Rio de Janeiro, o processo nº 8.742; Úrsula 

Batista, vivente no Rio de Janeiro, processo nº 9.368; Tereza Barreira, da Capitania 

de Cima de Pernambuco, processo nº 8.277; Brites Tereza de Paredes, moradora 

em Lisboa e também no Rio de Janeiro, processo nº 1.374 Leonor Henriques, 

moradora de Santo Amaro, na Bahia, processo nº 9.965 e Mécia (ou Maria) 

Rodrigues, moradora na Bahia, o processo nº 10.810, todos por crime de judaísmo, 

em suas diversas formas (NOVINSKY, 2002).   

        Tais perspectivas por mais sombrias que fossem não desestimularam uma 

razoável parcela de mulheres cristãs-novas a realizarem o trabalho de base de todo 

o edifício familiar e cultural: educando a prole, internamente como criptojudeus e 

exteriormente, nos princípios da fé cristã, ensinando as primeiras letras e atividades, 

cuidando de seu sustento e saúde física e espiritual, obedecendo e ajudando o 

marido, pelo menos teoricamente, enfim era a responsável pelo sucesso ou fracasso 

do que Norbert Elias chamou de processo civilizatório, bem como da viabilização, 
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manutenção e preservação da identidade de sua gente judia, e das normas 

tridentinas de acordo com a vontade da reforma religiosa, que lançou as bases de 

um novo modo de gestão de afetos e relações no interior da vida privada, onde a 

racionalidade tinha que sobrepor-se ao pulsional. Os esforços da Igreja e do Estado 

moderno eram convergentes para o princípio unitário e monolítico como caminho 

para a construção de um povo dominante em todos os níveis, o diverso estava 

excluído dos projetos da Idade Moderna.  
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CAPÍTULO III 

 

MEMÓRIA E IDENTIDADE: AS CONTRIBUIÇÕES 
DOS CRISTÃOS-NOVOS PARA A FORMAÇÃO DO 

PATRIMÔNIO CULTURAL BRASILEIRO 

 

      No século XVI certamente encontrar-se-ão os alicerces dos conceitos 

empregados pela contemporaneidade para definir e trabalhar o termo patrimônio. 

Palavra esta originária do idioma grego – mmémosynon, que por sua vez se origina 

de mnémeïon e se reporta à memória que advém do objeto por excelência, e ao 

conceito de identidade cultural, este apontando, conforme Coelho (1999, p. 201),  

para um sistema de representação (elementos de simbolização e 
procedimentos de encenação desses elementos) das relações entre os 
indivíduos e os grupos e entre estes e seu território de reprodução e 
produção, seu meio, seu espaço e seu tempo.     

         A memória (memini), se for tomada à obra de Marco Túlio Cícero, político, 

jurista, orador e filosofo influente que viveu na Roma Antiga, dois sentidos serão 

percebidos para o emprego deste termo. O primeiro sentido é o de antiguidade, 

quando o romano usava a expressão omnis memória, o segundo, é quanto ao seu 

emprego para tratar do tempo atual (nostra memória). No cotidiano dos grupos 
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humanos, um tempo passado e um tempo atual são categorias que se relacionam 

ou se integram nos sentidos do ir e vir ou vice-versa. Assim, a memória dos dois 

tempos faz parte do imaginário dos homens e das sociedades por eles constituídas, 

como um conjunto de imagens não gratuitas, assim como, das relações de imagens 

que constituem o inconsciente e o pensado do ser humano. (COELHO, 1999). 

          Decerto, ela, a memória, não é uma faculdade apática, indiferente ou inerte. 

Sendo ativa, atuante, sensível, presente, notadamente viva, ela é organização. 

Organização do todo e de tudo que constitui o mundo cotidiano individual e coletivo 

dos homens, desde a mais tenra idade, quando da aquisição da memória.  

         Os fragmentos do vivido, guardados na memória, são fundamentos que 

possibilitam as construções identitárias, voluntárias ou involuntárias, reais ou 

imaginárias. As ações sociais e referenciais dos cristãos-novos da América 

Portuguesa no período colonial, ao se caracterizarem por serem expressões de 

resistência, de autodefesa e de escamoteamento da realidade, podem ser definidas 

como permanências, esclarecerem a posição do parágrafo anterior. Para tanto, 

tomem-se exemplos consistentes nas confissões e denunciações feitas aos 

membros do Tribunal Inquisitorial de Lisboa, quando da sua primeira visitação à 

Capitania da Bahia. Niculau Falleiro de Vascogoncellos, cristão-velho casado com 

uma cristã-nova, atentou para um ocorrido em sua família, que 

auera obra de sete ou oito meses que lhe faleceo em casa outro escravo e 
então vindo elle de fora perguntara a ditta sua mulher sse lamçara já fora a 
aguoa dos cântaros e ella lhe respondeo que sim e elle confessante nesta 
segunda vez consentio e aprovou o ditto derramento da aguoados cântaros 
porem que elle não entendeo ser isto ceremonia dos judeus ne o 
consentio com essa tenção [...]. (LIVRO DAS CONFISSÕES, 1935, p. 23,  
grifo nosso). 
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 Nos dizeres de Maria Lopez, cristã-nova, confessando no tempo da graça, 

dise que em todo o tempo que teve casa até guorá quando mandaua matar 
alguã gallinha pêra richiar ou pêra mandar de presente a mandaua degolar 
e degolada pemndurar a escorrrer o sangue por ficar mais formosa e 
emxuta do sangue e que sempre quando em casa se cozinha, digo se asa 
quarto trazeiro de carneiro ou porco lhe manda tirar a landoa por que se 
asa milhor e fica mais tenro e não se lhe ajunta na landoa o sangue 
emcruado  e asimais quando a carne de porco he magra a manda alguã 
vez a mandou cozinhar lançando-lhe dentro azeite ou grãos na panella com 
ella e isto mesmo mandou fazer alguã vez a carne de vaqua quando era 
magra e outrosi dise que tinha nojo e asco as gallinhas e a qualquer outra 
ave que morria de doença. [...] e que todas as dittas cousas tem feito e 
ditto sem malicia e má tenção, e sem saber que eram cerimônias dos 
judeus. (ILIVRO DAS CONFISSÕES, 1935, p. 31-32, grifo nosso). 

Antonio da Fonseca ao denunciar a velha moradora do Matoim, Ana Rõiz, disse que 

ela falava “palavras e [tinha] modos de judia, [...] que vira também fazer sinais 

de judia”. (LIVRO DAS DENUNCIAÇÕES.,1925, p. 275, grifo nosso). A própria Ana 

Rõiz, cristã-nova vinda do reino, da cidade de Covilhã, em sua confissão alegou que 

algumas ações (permanências) tidas por judaicas, praticadas por ela e ensinadas 

aos de sua família, nunca as entendeu como sendo coisas dos judeus seus 

ancestrais. Alegou que quem lhas ensinou foi uma velha parteira do sertão de 

Portugal, tida por cristã-velha, porque a via como uma boa cristã praticante da 

misericórdia e caridade ensinada pela verdadeira religião. 

          São, também, nesses fragmentos vividos, sinais de resistência, autodefesa e 

escamoteamento da realidade, fundamentos das construções identitárias, como já 

foi dito anteriormente, que estão contidas uma grande quantidade de informações 

que permitem às sociedades e seus grupos, mesmo seus remanescentes, a 

manterem ou reconstituírem suas organizações. 
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          Assim, tomando o termo memória numa concepção lato e através dos 

estudos de Leroi-Gourhan que a trabalha como “étnica” e de Le Goff que a percebe 

como social, sendo ela, para ambos, aquela que “assegura a reprodução dos 

comportamentos nas sociedades humanas”, (LE GOFF, 1996, p. 425), é que serão  

estudados os movimentos dos cristãos-novos que para a Bahia colonial vieram no 

século XVI. Movimentos que os colocam como preservadores da identidade judaica 

e construtores da história do Brasil. Ações, isto é, reminiscências, esquecimentos 

(períodos afetividade, desejo ou inibição), manipulações conscientes ou 

inconscientes que atendam aos interesses  individuais ou de outrem, quando ela, a 

memória, é colocada como peça significativa, no jogo da luta das forças sociais pelo 

poder, permitiram, silêncios que “com uma certa cumplicidade, [foram] 

compartilhados com a sociedade, que , por sua vontade própria ou pela força, 

[interiorizaram]”. (FERRO, 1989, p. 37).  

           Wanderlei Pinho (1982), citado no capítulo primeiro deste trabalho, permite a 

inferência anterior, pois refere-se ao comportamento descuidado do senhor de 

Matoim, Sebastião de Faria, no que tange ao comportamento de sua parentela, 

pontuadamente o de sua sogra, Ana Rõiz, na prática de coisas tidas como de 

judeus. As cumplicidades, os silêncios, estão evidenciadas em uma das muitas 

denunciações. A de Gonçalo Barroso, foi uma delas. O tesoureiro dos defuntos e 

ausentes da Capitania da Baia de Todos os Santos relatou que estando ele no 

engenho de Bastião de Farias, homem prestigiado e de imenso poder, por volta de 

junho/julho de 1591, lá estavam presentes  

alguns cristãos novos que hiam mercar açuquere dos quais hera  hum 
delles Dioguo Ferandes mercador nesta cidade [Salvador] e outros estando 
todos a huma mesa em que estavão muitos homens honrados cristãos 
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velhos e depois que hum clérigo deu as graças a Deos e todos rezarão 
sobre comer dise a elle o denunciante Dioguo Martins Xeixas mercador [...] 
cristão velho que alguns cristãos novos desta cidade usavão e costumavão 
despois que acabavão de comer não darem graças a Deos e que disto 
sabem [...] cristãos velhos estantes nesta cidade. (LIVRO DAS 
DENUNCIAÇÕES, 1925, p. 263). 

Portanto,  

tornarem-se senhores da memória e do esquecimento é uma das grandes 
preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que dominaram e 
dominam as sociedades históricas. Os esquecimentos e os silêncios da 
história são reveladores desses mecanismos da memória coletiva. (LE 
GOFF, 1996, p. 426). 

Nesta seara os seres humanos, dentre os quais os judeus foram e são impares.  

          Por primazia, no ocidente, os judeus são conhecidos como o povo da 

memória. Tal prevalência é comprovada facilmente, a princípio, se forem tomados 

seus escritos sagrados, aqueles que contêm as leis de Moisés – a Torá -, 

notadamente os capítulos e versículos do quinto e último livro, o Deuteronômio 

(Devarim). Todo ele apela para o dever da recordação e da memória étnica/social 

constituída. Memória reconhecimento, memória cólera, memória injúrias contra os 

inimigos, memória recordação, memória promessa, memória história, memória 

cultura, “toda uma família de palavras na base das quais está a raiz Zekar (cf. 

Zacarias em hebraico Zekar-Yah: Yaweh  é recordar-se [de Deus]) faz do judeu um 

homem de tradição que a memória e a promessa mútuas ligam ao seu Deus [e ao 

seu grupo]”. (LE GOFF, 1996, p.444). 

          Recordar, lembrar, prometer, guardar, esquecer, na forma imperativa, positiva 

ou negativamente, sempre foram verbos recorrentes da memória que acompanhou 

os judeus em sua longa atuação na história. Decerto que tal comportamento não foi 
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diverso entre os cristãos-novos, tanto para aqueles que viveram os acontecimentos 

de 1496-1497 em Portugal quanto para os das primeiras gerações que deles 

descenderam e que se viram espalhados pelo mundo.  

          Recorrer à memória, como procedimento ininterrupto, mesmo que 

fragmentada e presumivelmente na forma oculta, apropriando-se dos ritos e 

tradições do judaísmo, para não perder a identidade cultural, é explicito no agir dos 

cristãos-novos.  

         As estratégias de sobrevivência podem ser evidenciadas nas preocupações de 

Mestre Jorge Lião, cristão-novo do reino, que ao escrever uma carta em nome dos 

seus irmãos aos procuradores daquele “povo” junto à corte pontifícia em 1542, 

relata que quando da publicação em  edital do Perdão Geral de 1535, eles  

não sabiam os modos da Inquisição porque ainda não era posta, nem 
sabiam quantas cousas se hoje hão por crimes e por delitos de heresia. 
Que, antes que viesse a Inquisição, cuidavam que não erravam em as 
fazer, ainda que não as faziam para judaizar, senão por costume. E 
portanto dizem que se hoje tivessem o perdão geral como no passado 
estariam advertidos de todas estas cousas que agora lhes põe em 
monitórios e pregações para os culpar. (SARAIVA, 1994, p. 51, grifo nosso)  

É ainda este Mestre quem exemplifica o proceder dos cristãos-novos através da 

apresentação de uma culpa de que as vítimas “não tinham exteriormente 

consciência” de ter qualquer significado cultural e/ou religioso intencional, na dita 

carta diz,  

se lá forem as sentenças que cá se deram, acharão em uma delas de um 
homem de Cascais em que houveram por delito lavar mortos e vestir 
camisa lavada e mortalha de pano novo, e ataúde novo. Parece forte cousa 
haver estas cousas por delitos, pois os Cristãos-Velhos o fazem geralmente 
[...]. (SARAIVA, 1994, p. 51).   
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A título de confirmar a posição firme quanto às recorrências praticadas por uma 

parcela considerável de cristãos-novos do reino e suas possessões de ultramar, 

notadamente as mulheres, no que tange a dar continuidade à fé nas leis de Moisés 

e a manutenção da identidade cultural, evitando a “perda de um ‘sentimento de si’ 

estável e chamado, algumas vezes, de deslocamento ou descentração do sujeito” 

(HALL, 2000, p. 9), tem-se exemplo nas denúncias feitas por 

Manoel Falcão, cristão-novo, alfaiate, morador na cidade de Beja, [em 
Portugal,] que prestou declarações no dia 12 de Dezembro de 1602 na 
Casa dos Despacho da Inquisição de Évora. Denunciou como 
criptojudeu o seu filho, a sua esposa e vários familiares, entre os 
quais Isabel Falcoa, sua avó, já falecida. Fora esta que “lhe tinha 
ensinado a crença da lei de Moises  e suas ceremonias e que ele confitente 
cria nella”. Por isso aconselhara os seus parentes a seguir a lei velha e, 
como sinal exterior, “cessarã de comer carne de porco, lebre, coelho, 
pexe sem escama e guardavão os sábados de trabalho, e vestião nelles 
camisa lavada dizendo [...] que fazião as ditas ceremonias per guarda da lei 
de Moises em que crião”. (ARAÚJO, 1997, p. 54,  grifos da autora). 

Catharina Gonçalves denunciando Maria Fernandes, cristã-nova, no Tribunal de 

Lisboa, disse que ela, 

numa certa 6ª feira estava vestida de festa, não come, nem o marido nem 
os filhinhos esperando que appare cesse a estrella para o fazerem [e que] 
Branca Dias, christã nova, mulher de Manoel Lopes, também christão novo, 
alfayate, ausente na India, aos domingos fazia marmelada e aos sabbados 
não fazia cousa alguma; também assim procediam Catharina Fernandes e 
Isabel Machona. (BAIÃO, [20-?] , p.105). 

          Em muitas confissões e denunciações feitas na Colônia por ocasião das 

visitações realizadas pelo Tribunal de Lisboa, como a de Antonia dOliveira, uma 

cristã-nova de todos os costados, em cuja confissão à mesa inquisitorial novamente 

evoca-se aqui, para evidenciar através de suas palavras, a recorrência à memória 

recordação, lembrança, promessa e guarda das coisas que a fazia participe do 

mundo e da identidade cultural de seus antepassados judeus. Alegou a confessante 

“não entender” que tais práticas eram permanências judaicas. Sem dúvida que tal 
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alegação pode ser tomada como uma estratégia de sobrevivência e não como um 

esquecimento. Afinal, na sua confissão há uma memória tão forte do procederes 

judaicos de seus antepassados que os esquecimentos alegados são uma maneira 

de proteger-se física, social, pessoal e coletivamente as condições culturais 

impostas aos de sua etnia àquela época.   

Comfessando dixe [,que] foi ter [...] onde ella era moradora Álvaro Pacheco, 
solteiro cristão novo seu primo [...] e vendo que ella confessante jejuava as 
quartas e sestas feiras e sábados do carnal os quais dias ella jejuava 
encomendando se a Deos Nosso Senhor e á Virgem Nossa Senhora e aos 
Sanctos do paraíso [...] e rezando lhes pellas contas as oraçõis da Sancta 
madre igreja, o ditto seu primo lhe dixe estas palauras, a prima quam pouco 
sabe que se não há de salvar por ay pera se salvar, venha qua prima quero 
a insinar como se salvarão nosos avoos á de jejuar as segundas e quintas 
feiras sem comer nem beber ne dormir ne rezar até sair a estrella então 
despois de sair a estrella a de cear [...] e ceará á sua vontade, dizendo lhe 
mais que este era o verdadeiro jejum [...] jejum  [que] faziam seus 
antepassados e por elle se salvarvão. Que guardasse os sabbados porque 
os sabbados, erão os verdadeiros domingos e nelles aviam de vestir 
camisas lavadas e nelles se não havia de trabalhaar e que os domingos [...] 
erão dias de trabalho.(LIVRO DAS CONFISSÕES, 1935, p. 75-76). 

Mais além foi o seu primo, ao ensiná-la que “Deos era hum soo Deos que estava no 

çeo e que a elle sôo se encomendasse e que nelle pusese os olhos [...] e que não 

curasse de imagens”, (LIVRO DAS CONFISSÕES, 1935, p.78),  que devia abençoar 

na forma judaica, passando a mão sobre a cabeça e nomeando Abraão, por fim, 

também admitiu que todas as mulheres da família agiam dessa forma, sem “tenção 

de judeos”.  

          Percebe-se, nesses depoimentos arrancados aos cristãos-novos, na maioria 

das vezes involuntariamente, uma resistência em deslocar-se identitariamente, tanto 

como indivíduo quanto como participe de um mundo social e cultural singular, que 

era o de seus antepassados os judeus. Percebe-se também, que a prática daquelas 

apropriações constituía uma maneira de expressar uma crise de identidade. Crise 

identitária sim, haja vista que todo um sistema milenar de representações, que 
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implicava na perpetuação de elementos de simbolização, bem como na prática de 

procedimentos de encenação desses elementos, juridicamente não mais existia em 

Portugal e suas possessões. Observe-se que esse complexo que alimenta as 

relações entre os indivíduos, entre estes e suas comunidades, de modo igual, entre 

estes e seu território de reprodução e produção, seu meio, seu espaço original ou 

não, naquele momento tinha ruído para os judeus portugueses e estava preste a ruir 

para os cristãos-novos, marcadamente no que se refere à prática cotidiana de 

representações culturais.  (COELHO, 1999).  Decerto que tudo isto era motivo de 

apreensões, receios e medos por parte dos cristãos-novos e dos judeus de outras 

comunidades, que uma assimilação total levasse à extinção da “Nação” naquele 

país da Península Ibérica e suas terra de ultramar. 

         Assim, “a identidade somente se torna uma questão quando está em crise, 

quando algo que se supõe como fixo, coerente e estável é deslocado pela  

experiência da dúvida e da incerteza”. (MERCER apud HALL, 2000, p. 9). Dúvidas e 

incertezas atingiram a identidade cultural dos antigos judeus portugueses, que a 

partir da última década do século XV e por quase trezentos anos seguintes foram 

cristãos-novos. Afinal, o que por milênios naquelas terras lusitana era tido como fixo, 

coerente e estável foi deslocado de forma abrupta e violenta levando-os a adotar 

uma identidade cultural híbrida, ou seja, publicamente comportavam-se como 

cristãos e intimamente judaizavam, como foi informado anteriormente. Tais 

comportamentos tendiam a distanciá-los de suas origens, fazendo-os buscarem 

manter a identidade ancestral judaica, numa tentativa de evitar o inevitável, os 

processos de mudança e transformação dos seus mundos. Desse modo, nos dois 

primeiros séculos que se seguiram à expulsão da Península e a conversão forçada 
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dos judeus portugueses ao cristianismo, foi na tradição oral21, na religião22 e nos 

comportamentos formalizados, coletivos e/ou individuais, que aquele novo tipo 

social buscou resistir e manipular a realidade. Tudo silenciosamente ou não, como 

se pode constatar neste trabalho. Decerto que em função das suas sobrevivências. 

Afinal aquela era umab sociedade “adversa”, onde a instabilidade, a insegurança e 

as cobranças sociais e culturais eram fatores determinantes para a continuidade de 

suas vidas ou a sua interrupção com a morte. Se não isto, no mínimo a imposição 

pública de procedimentos e comportamentos vergonhosos para si e/ou seus 

descendentes diretos e indiretos.  

         As confissões e denunciações da Capitania da Bahia apresentam narrativas 

como a confissão de Maria Lopez, datada de agosto de 1591, esta constante no 

Livro das Confissões e exposta a seguir, atestam os parágrafos anteriores, 

[...] declarou que lhe lembrara [...] averá dez annos estando ella em pratica 
com certas pessoas que lhe não lembrão huã dellas veo a falar em mestre 
Roque cristão novo dÉvora  que estando preso na Inquisiçam se degolou, 
ou matou per sua mão e a isto respondeo ella comfesante [, Maria Lopez,] 
que lhe parecia que aquella morte fora pera elle mais honrada [...]. (1935, p. 
38). 

Isto leva a crer que os cristãos-novos da Capitania da Baía de Todos os Santos 

mantinham uma rede de contatos continuados e regulares entre si, contatos onde a 

memória identitária era mantida através da tradição oral, pois as notícias narradas, 

parecem, eram passadas com o objetivo de fortalecer antigos sentimentos, 

representações e manter laços de solidariedade e apoio mútuo. O suicídio cometido 

por Mestre Roque, um processado e prisioneiro do Tribunal Inquisitorial de Évora, 

                                                
21 Entenda-se por tradição oral o uso da língua, língua sagrada, língua sagrada secreta, narrativa e 
canções. (N. A). 
22 Religião percebe-se aqui no texto como: mitos e ritos coletivos, de que são exemplos as 
peregrinações, as reuniões em locais próprios para momentos de oração e ritualização cultual; a 
absorção de drogas, alimentos e beberagens tomadas por sagradas. (N. A). 
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cidade do reino, foi tido como uma morte honrosa pelos cristãos-novos, exceção. 

Exceção, porque o suicídio para o judaísmo, sempre foi uma grave transgressão 

diante de Deus e dos homens, portanto, algo abominável. Tê-lo qualificado de uma 

ação honrosa por aqueles cristãos-novos, parece incongruente, mas é justificável, 

porque aos judeus é permitido, quando se virem na eminência de praticar, mesmo 

contra a sua vontade, a idolatria, cometer o suicídio para não desonrar o Deus 

Único. A ação perpetrada, justificada na Capitania da Bahia, um espaço 

geograficamente tão distante de onde o trágico tinha ocorrido é na verdade uma 

forma de resistir através da evocação daquela permanência praticada por Mestre 

Roque.  

         Ainda no Livro das Denunciações (1925, p. 317-19), a denúncia de João 

Bautista contra Gregorio Nunes diz que este “ per outro nome se chama Gregorio 

Nidrophi, meo framengo filho de framengo e de cristã nova segundo ouvio dizer [...]”, 

tem-se apontada as seguintes culpas, no que tange ao comportamento formalizado 

do denunciado, de que ele, estando na  Igreja Ecce Homo, por diversas vezes virou 

as nádegas para a imagem de Cristo, que soltou “traques” (gases/flatulências) 

quando os ofícios sagrados eram realizados, notadamente nos momentos em que 

as ladainhas eram cantadas e as orações mais significativas para o culto eram 

rezadas contritamente. Bautista foi mais adiante, disse que o dito Gregório, em boa 

voz e tom, propalava ser ele e seus parentes de Lisboa, judeus e talvez por esta 

razão, nas cerimônias da igreja, não utilizava os livros de preces auxiliares, o Missal 

Cotidiano e Vesperal ou o livro das Horas, nem as “contas”, isto é o terço. Que 

Nunes em seu “sizo” (sã consciência), sem ter tomado um gole mínimo de vinho ou 

outra lesão do juízo, cantava trovas de conteúdo messiânico, conforme citado no 

capítulo segundo desta dissertação, fato que o denunciante e outros entendiam 
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como um brado de esperança pela vinda de um outro Messias, com certeza esta 

vinda não significava o retorto de “Jesu Christo”.  

          Se o denunciado exibia-se às peias publicamente, inferir-se que seu 

comportamento ia além, não é um erro de construção cientifica e textual.  Pressupor 

que o incorrigível Gregorio Nunes recorria também às canções de língua peninsular 

materna, o ladino, é suposição viável. Sem dúvida, pode se afirmar neste texto que 

ele se valia também de outras canções que não de cunho messiânico, cantava 

também as de bodas, de amor, litúgicas e paraliturgicas; as infantis e as romanças, 

a exemplo de “Ken Supiesse y Entendiesse”, uma canção não litúrgica da Páscoa 

judaica, referenciada a seguir, muito popular entre as comunidades sefaraditas. 

Estranho e escandalizante eram tais comportamentos àquela época nas sociedades 

reinol e colonial. Ora, o momento era de coerção e punições para os sujeitos ou os 

grupos que incorressem em crimes considerados contra Deus e o Estado e que o 

poder dominante julgava necessário e adequado corrigi-los, a fim de atender aos 

interesses e a defesa dos direitos privados dos privilegiados e os públicos 

(FOUCAULT, 1987). A canção abaixo, recordativa de um passado próximo e de 

viveres intensos e milenares, era cantada, era ouvida, era razão de temores e 

denúncias. 

Ken supiesse y entendiesse/ Alabar al Dio queriesse 
Qual’o es el uno/ Uno es el Criador 
Baruch hu, baruch shemó 
Qual‘o son los dos/ Dos Moshe y Aron 
Qual’o son los tres/ Tres nuestros padres son 
Qual’o son los quatro/ Quatro madres de Israel 
Qual’o son los cinco/ Cinco libros de la Ley 
Qual’o son los seish/ Seish dias de la semana 
Qual’o son los siete/ Siete dias con Shabat 
Qual’o son los ocho/ Ocho dias de la Milá 
Qual’o son los nueve/ Nueve meses de la preñada 
Qual’o son los diez/ Diez mandamientos de la Ley. (Kantes djudeos 
espanyoles/CD, 1993, faixa 20). 
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         As delações de Bautista, atendem ao presente capítulo em outro ponto, a 

recorrência à religião, mais precisamente às reuniões em locais próprios para 

momentos reservados de oração e ritualização cultual, e está  expresso quando ele 

dise que Gregório Gonçalves alfaiata e morador nesta cidade [Salvador] lhe 
dise huma noite que ouvira dizer [que] nhuma fazenda que nesta terra avia 
huma casa onde  desde as sestas feiras á noite até o sabado despois de 
jantar se recolhiam certas pessoas, e nella estavão até o sabado á tarde 
despois do jantar. (LIVRO DAS DENUNCIAÇÕES, 1925, p. 318). 

         Fazer “esnoga [Sinagoga] com ajuntamento de Judeus e que quando huns 

estavão dentro fazendo esnoga, outros andavão de fóra vigiando”, (LIVRO DAS 

DENUNCIAÇÕES, 1925,  p.420), parece ter sido uma prática corriqueira na 

Capitania da Bahia. As denúncias de Margarida Pachequa contra os moradores do 

Matoim e as de Manoel Brás contra o mercador Diogo Lopes Ilhoa e contra Heitor 

Antunes confirmam tal permanência, enquanto forma de resistência. A prática dessa 

resistência certamente levou a outras que estavam associadas a anterior, por 

exemplo à utilização de livros sagrados grafados em língua sagrada ou em outro 

idioma que não o latim, e da oralidade como via de transmissão e reprodução dos 

seus conteúdos.  

          Pode-se dizer que os livros em seu percurso têm a qualidade de gerar em seu 

entorno perigos e inseguranças. “Ao imprimir, transportar, vender ou simplesmente 

ter um livro podia-se cometer um delito. Possuir um livro era um ato de ousadia e 

temeridade no século XVI” (MACÊDO, 1999, p. 141), notadamente aqueles que 

estivessem relacionados nos Índices de Livros Proibidos, com destaque para os que 

permitissem a prática de judaísmo. Possuir uma Toura ou Tora ou Pentateuco, sem 

os demais livros que compunham a Bíblia cristã católica, era delito dos mais grave, 

passível de ações inquisitoriais. Assim, em 21 de agosto de 1591,  
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Maria da Costa, que não sabia assinar [e] disse ser cristã velha natural de 
funto de Braga filha  de Joam Eanes da Costa procurador [...] nesta cidade 
e de sua mulher Antonia Roiz de idade de vinte e quatro annos casada com 
Álvaro Sanches, cristão novo mercador de logea [em Salvador] [...] 
denunciou que, Margarida Guomez moradora no adrto da See costureira 
lhe disse em sua casa della denunciante averá hum anno pouco mais ou 
menos que a gente de Bastiam de Faria de Matoim que tinhão huã toura 
em casa. (LIVRO DAS DENUNCIAÇÕES, 1925, p. 394-95). 

Uma segunda denúncia, que partiu de Pero do Cãopo, licenciado, Deão da Sé de 

Salvador, provedor e vigário geral do bispado do Brasil, também acusava alguns 

cristãos-novos moradores de Porto Seguro de possuírem “entre elles huma toura 

dourada ou de ouro”. (LIVRO DAS DENUNCIAÇÕES, 1925, p. 471). Ambas as 

permanências denunciadas sustentavam o recurso do resistir para não sucumbir à 

nova identidade cultural imposta às antigas comunidades judaicas, que de repente 

tinham perdido toda a lógica de sua própria estrutura. As agora comunidades 

cristãs-novas viam no preservar a pretérita identidade centrada na velha Lei de 

Moisés um recurso último de exasperados. Exasperados sim, porque a política 

integracionista de 1497, promovida pelo rei português conhecida como “O 

Venturoso”, e continuada em 1507, que determinava a paridade de direitos e 

deveres entre cristãos-velhos e cristãos-novos, desencadeou acentuadamente o 

obsoleto desequilíbrio econômico, favoravelmente aos cristãos-novos, no comércio, 

serviços e negócios relacionados com a expansão ultramarina, fazendo com que a 

imagem deste último fosse se degradando. Ressaltada foi a sua imagem, como 

açambarcador, agiota, oportunista, o que não lhes permitia, se é que queriam, uma 

integração total à sua nova condição. Segundo  Mea (1999),  

os cristãos-novos continuam a relacionar-se com os seus semelhantes, a 
casar entre si e a habitar em zonas tanto quanto possíveis separadas das 
dos cristãos, pelo que não é de estranhar que a conversão mais ou menos 
forçada ou simplesmente conveniente, não tenha dado resultado e a 
política integracionista tenha sido um malogro, tanto mais que a Igreja nada 
fez em termos de catequização desses neófitos. (p.72). 
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          Exasperados, enfatize-se mais uma vez, porque ambígua e complexa era a 

situação vivida por uma fração da população cristã-nova fosse ela do reino ou da 

Colônia, mais precisamente da Capitania da Bahia, que de súbito viu-se inserida 

numa religião, se não estranha, no mínimo, teologicamente inversa às práticas 

milenares a que estavam habituados. O que lhes tinha sido imposto era confuso, e 

não raro, afeito a exteriorizações e adornos inestéticos relativamente à religião dos 

seus antepassados. Esta, mesmo sendo pública, primava pelo comedimento e 

interiorização; principalmente por repudiar aproximações com a idolatria. Razoável, 

portanto, foi o comportamento híbrido adotado pelos cristãos-novos que 

continuaram a seguir a religião dos seus ancestrais, mesmo que fragmentariamente, 

pois entroncava e entronca toda uma cultura sempre tida como superior em relação 

ao resto da humanidade: os gentios, em hebraico goy. 

         Este contexto permitiu a prática, por parte dos cristãos-novos, de uma série de 

recorrências comportamentais e religiosas registradas no Livro das Confissões, que 

pode ser tomada como uma dominação da estratégia inquisitorial. Nesta lógica, 

pode-se deduzir que os cristãos-novos assumindo comportamentos próprios às 

circunstancias vivenciais e cotidianas, usufruíram uma das muitas estratégias do 

Santo Oficio, o perdão concedido pela Inquisição a quem “espontaneamente 

externasse” suas faltas.  

         Assim, confessando-se, Álvaro Sanches disse ter tomado um “Flox Sanctorum 

e com um alfinete picou hua figura que estava debuxada no ditto Flox Sanctorum de 

Nosa Senhora e lhe picou a coroa e parte da cabeça [...]”. (LIVRO DAS 

CONFISSÕES, 1935, p. 46). Estratégia utilizada, a resistência de desrespeitar a 

imagem da santa camuflada, a identidade cultural preservada e mantida através de 
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uma recorrência, esta, ao segundo mandamento de Deus que disse: “Não farás 

para ti imagem de escultura, figura alguma do que há acima, nos céus, e abaixo, na 

terra, nem nas águas, debaixo da terra” (Ex 20:4) e ao Deuteronômio 4,15-18 que 

detalha o mandamento anterior:  

Ficai muito atentos a vós mesmos! Uma vez que nenhuma forma viu no dia 
em que Iahweh vos falou no Horeb, do meio do fogo, não vos pervertais, 
fazendo para vós uma imagem esculpida em forma de ídolo : uma figura de 
homem ou de mulher, figura de algum animal terrestre, de alguns 
pássarosb que voa no céu, de algum réptil que rasteja sobre o solo, ou 
figura de algum peixe que há nas águas que estão sob a terra.  

Tal proibição tem sua justificativa no versículo 19 do quarto capítulo do livro citado 

no parágrafo anterior, lá está escrito: “levantando teus olhos ao céu e vendo o sol, a 

lua, as estrelas e todo o exército do céu não te deixes seduzir para adorá-los e 

servi-los! São coisas que Iahweh teu Deus repartiu entre todos os povos que vivem 

sob o céu.” Portanto, o caminho para a adoração por parte de Israel e seu povo 

“escolhido” ao Deus único, deve estar desimpedido. Segundo Kolatch (1998),  

os rabinos dos tempos talmúdicos e pós-talmúdicos interpretaram que a 
Bíblia queria dizer que todas as formas de arte são permitidas conquanto 
nunca sejam adoradas. Apesar desta regulamentação liberal dos rabinos, 
os judeus [e, parece, os cristãos-novos,] daqueles tempos sempre se 
abstiveram de usar em suas sinagogas [e espaços de habitar] decorações 
que, de alguma maneira, representavam a forma humana, seja em alto 
relevo, baixo relevo ou em superfícies planas. (p. 224). 

         Ana Rõiz, D. Lianor, Nuno Fernandes e Dona Ana Alcofarada, todos membros 

da família do senhor do engenho Matoim, das mais atingidas pela primeira visitação 

inquisitorial,  disseram que, “de livre vontade”, quando era  preciso, juravam pelo 

mundo que tinha a alma do pai e/ou marido e/ou filho (LIVRO DAS CONFISSÕES, 

1935, p. 136/ 139/ 166 e 174). Admitiram que havia uma continuidade da vida após 

a morte, enquanto a prática de ações e movimentos. Para a Igreja e a Inquisição 
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isto era anátema, pois o conceito de vida após a morte tinha sido excluído de sua 

teologia desde o século VI, com o V Concílio Geral da Igreja, realizado em 553, na 

cidade de Constantinopla, durante o reinado de Justiniano, portanto, era um crime 

grave, e relacionado com as práticas e ritos judaicos, mais terrível o ato se tornava. 

Uma fração da hierarquia e dos teólogos cristãos, bem como a família Antunes-

Rõiz, de nível sóciocultural razoáveis e certamente conhecedores dos estudos 

bíblicos, sabiam a origem de tal conceito e como ele tinha perpassado os séculos e 

chegado entre os judeus da Idade Moderna. Sabe-se que entre os fariseus da 

antigüidade os conceitos sobre: vida após a morte, reencarnação, anjos, demônios, 

ressurreição e reino vindouro de Deus, não eram estranhas à sua teologia, apesar 

de conflitantes, pois admitiam idéias diversas sobre os temas, pontuadamente no 

que tange à vida após a morte. Continuadores do judaísmo pós-dispersão, os 

fariseus, ampliaram e melhoraram os conceitos anteriormente citados e, através dos 

cabalistas e outros místicos seus da Medievalidade, preservando-os.  

          As denunciações da primeira visitação inquisitorial à América Portuguesa, 

também validam a conjuntura política, religiosa e cultural do século XVI, quando os 

cristãos-novos viviam procurando por várias vias, nomeadamente a oral, religiosa e 

comportamental, e conforme a situação evoluía, não se “perderem”, mesmo 

deixando-se prender.  

         Contra Mestre Afonso foi denunciado que tinha feito descortesias e injuriado 

uma imagem de Deus ou Nossa Senhora, Manoel de Paredes que tinha dito que 

sua mulher Pauloa de Bairos havia de parir no prazo natural de nove meses como 

Nossa Senhora  e que os cristãos-novos eram exemplos de homens perfeitos, que 

Clara Fernandes açoitava crucifixos. (LIVRO DAS DENUNCIAÇÕES, 1925, p. 
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270/285/289). De  Anrique Vaz, diziam que ao rezar, punha-se em um canto com o 

capelo na cabeça e que Manuel Guomes não era uma pessoa que freqüentava as 

missas aos domingos, dias santos e de guarda, valendo-se de falsos achaques para 

justificar sua ausência. (LIVRO DAS DENUNCIAÇÕES, 1925, p. 336/419). Citar as 

denúncias registradas no Livro das Denunciações contra Gaspar Dias da Vidigueira 

(p.372/ 442-43/ 69) e Manuel de Paredes (p. 413/ 538), permitirá a compreensão de 

como uma parcela dos cristãos-novos,  

como os demais grupos sociais e de resto toda comunidade humana, [que] 
conta com um conjunto de crenças que explica a origem do universo e da 
própria comunidade bem como o caráter do vínculo que a unifica 
internamente e a contrapõe a outros grupos humanos a toda natureza 
(RIBEIRO, 1979, p. 377),  

encontrava-se exasperada com o deslocamento identitário cultural que lhes tinha 

sido imposto à força ou mais ou menos forçada, e por que não admitir, por 

conveniência, haja vista não querer perder  os seus bens acumulados ao longo se 

de uma existência, nas terras de Portugal. 

         Contra Gaspar Dias da Vidigueira, da parte de João Garcez, em duas 

ocasiões, 19 e 21 de agosto de 1591, tem-se a seguinte acusação,                                                       

que averá três meses lhe disse Joam da Rocha, rendeiro  do emgenho Del 
Rey ,[que o denunciado,] quando pario sua molher cristãa nova moradora 
em paripe, [...], despois que pario a quarenta dias tomou a filha que lhe 
naçeo e a leuou a huã ermida em Porto Seguro onde moravão e a 
oferereceo com dois pombos ao modo judaico conforme a lei de Mojses. 
(LIVRO DAS DENUNCIAÇÕES, 1925, p. 337).  

João da Rocha Batista, cristão-velho, morador da cidade de São Cristóvão, em 

Sergipe, àquela época terras da Capitania da Bahia, em suas delações ratifica as 

acusações de Garcez. Contra Paredes, André Monteiro disse que ele “dissera que 
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Nossa Senhora despois do parto não fora virgem [...]”, (LIVRO DAS 

DENUNCIAÇÕES, 1925, p. 413), foi adiante em suas imprudências, melhor em sua 

resistência à sua nova condição religiosa, segundo a incriminação de Inês de Barros 

ele dissera  que “Nossa Senhora não podia parir virgem e lhe disse mais [...] e isto 

ouvio ella também dizes a outros parentes seus [...]”. (LIVRO DAS 

DENUNCIAÇÕES, 1925,. p. 538). 

         Ambos, os delatados, ao assumirem comportamentos e dizeres, recorrentes à 

tradição religiosa, expressavam pontos da mais alta ênfase da crença de seus 

antepassados, apresentando uma consciência sobre os temas básicos do ethos 

tribal e suas possíveis respostas aos problemas gerados com as imposições dos 

governos peninsulares, aqui mais precisamente o governo lusitano.  

            Se for dado crédito aos dizeres dos delatores, vista que, muitas acusações 

eram falsas, distorcidas e mal interpretadas, Vidigueira, ao ritualizar o nascimento 

de sua filha, levando-a para apresentá-la a Deus, numa ermida, ou seja, uma 

pequena igreja ou uma Capela fora do perímetro urbano, em gratidão e regozijo 

pelo novo nascimento, significava que com a nova descendente estava garantida a 

continuidade de seu povo. A prática desta permanência judaica, por ele e sua 

mulher, podem certamente, ser tomada como uma resistência, que no seu 

imaginário o ligava à identidade cultural de seus antepassados judeus. Permanência 

esta, obviamente fragmentada, haja vista o local onde foi realizada. Mas certamente 

o ligava e a sua família ao que determinam os livros de Gênesis 17, 12; Êxodo 13,2; 

22,29; 34,19; Números 3, 13; 8, 17; 18, 15 e Deuteronômio 6, 5. Neles está dito que 

ao nascerem os machos de Israel, no oitavo dia devem ser circuncidados, de 

geração em geração, inclusive os comprados (escravos) ou estrangeiros (goym) que 
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por ventura vivessem na casa judia. Esta era a aliança entre os “escolhidos” e o seu 

Deus, marcada na carne tornava-se perpétua. No que tange ao oferecimento dos 

“dois pombos ao modo judaico conforme a Lei de Moisés”, a reminiscência do 

denunciado, triplamente está correta e fundamentada. No Levítico 12, 2-8, que trata 

da purificação da mulher depois do parto, está escrito, primeiro, que o nascimento 

de uma menina implica na impureza da mãe diante de sua família e da comunidade 

por duas semanas, o mesmo período das suas regras. Segundo, que há este 

tempo, deverá ser agregado mais sessenta e seis dias, para dar o sangue da fêmea 

como limpo. Terceiro, que cumprida a quarentena, a mulher tinha por gesto bom 

(mitzvá), que levar ao sacerdote no Templo para o sacrifício de expiação e 

purificação, um cordeiro com um ano de existência e um pombinho ou uma rola por 

conta de seu pecado.  

         Na denúncia contra os Vidigueiras, foi dito que eles levaram dois pombos à 

ermida para o “sacrifício”, isto atendia a outro preceito constante no livro e capítulo 

acima referenciado, versículo 8, que diz: “Se ela não tiver possibilidade de conseguir 

a soma necessária para um cordeiro, tomará duas rolas ou dois pombinhos, para o 

holocausto e o outro em sacrifício pelo pecado”.  Entende-se aqui, que a família era 

desprovida economicamente. Decerto, Vidigueira, no seu imaginário, estava levando 

a família à ermida (“Templo”) para simbolizar a educação correta que estava dando 

aos seus filhos, conforme as leis e tradições de seus ancestrais. 

         Uma outra interpretação para o que foi delatado por João Garcez e João da 

Rocha Batista é que o delatado tenha sincretizado os elementos constantes na Torá 

com o que está no Evangelho de Lucas 2, 21-24, manobrando assim a realidade e 

dominando a estratégia inquisitorial. 
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         Manuel de Paredes o outro exemplo trazido em parágrafo anterior, nos seus 

dizeres, expõe abertamente, sem medos, toda a sua revolta contra o culto a 

imagens. Mais uma vez no Êxodo 20, 3-6; 34, 14; Levítico 19, 4; 26, 1; Números 14, 

18; Deuteronômio 4, 15-20.24; 7, 9-10; 27,15, que tratam da questão da proibição 

da prática da idolatria, justificará o comportamento do denunciado. Levando a uma 

leitura de que esta permanência praticada às claras era mais uma resistência ao 

deslocamento religioso e social sofrido e ainda parcialmente assimilado.   

          Tão significativo quanto, ou mais, que o preceder de Manuel de Paredes, no 

que se refere à questão de ideologia, foi o de Branca de Liam, cristã-nova 

denunciada por Isabel de Oliveira que disse desta:  

que averá dezoito annos pouco mais ou menos que morando ella nesta 
cidade entrou em sua cassa Aleixo Lucas escrivão [...] e lhe contou que um 
Foão de Meneses escrevera uma carta ao bispo deste Brasil Dom Pedro 
Leitão em que lhe dezia que [...] indo huma quinta feira de Endoenças corer 
as igrejas entrara em casa de Dioguo Sorilha castelhano que foi meirinho 
do mar nesta cidade [Salvador]  e que por que achou as filhas delle 
deciprinando-se, e rezando diante de hua imagem de Nosso Senhor 
crucificado ella zombara e rira dellas dizendo lhe que erão tollas que Nosso 
Senhor estava no çeo. (LIVRO DAS DENUNCIAÇÕES, 1925, p. 242).    

         Assim, a prática oculta ou não, dessas permanências, apresentavam-se ao 

imaginário dos cristãos-novos, como procederes de elevada congruência que 

proporcionavam ao seu grupo  

uma representação dramática de sua especificidade de [descendentes de 
um] povo distinto de todos os outros, pela origem e pela destinação e, mais 
do que isso, de povo dileto pela preferência  com que foram tratados por 
certos personagens míticos [, no caso aqui, o Deus de seus pais]. 
(RIBEIRO, 1979, p. 378).                                                                                                                                                                                                                                                                                             

A análise das recorrências praticadas pelos cristãos-novos, no intuito de resistir e 

manipular a realidade de seu cotidiano, buscando torná-lo vivível, encontrava 
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fundamentação nos seus mitos, como a certeza, no maior de todos, da escolha 

exclusiva por Deus perante as demais nações, sustentado em Gn 17, 1-3, que diz: 

‘Eu sou o Deus Poderoso’. Anda na minha presença e sê integro. Quero 
fazer-te dom da minha aliança entre ti e mim, eu te farei proliferar ao 
extremo. [...]. ‘Por mim, eis a minha aliança contigo: tu te tornarás o pai de 
uma multidão de nações’.    

Também na identidade com as inumeráveis normas míticas, exemplificáveis, aqui,  

através do dizer de D. Lianor, cristã-nova, moradora do Matoim, casada com 

Anrique Monis, cristão-velho de família de notáveis da Capitania da Bahia, à 

primeira visitação do Tribunal Inquisitorial de Lisboa às Partes do Brasil,  que   

confessando se dixe que averá  dezoito annos pouco mais ou menos que 
he casada com o ditto marido, e o ditto tempo ateagora lhe aconteçeo 
muitas vezes lançar e mandar lançar fora de casa toda agoa dos potes e 
vasos que avia em casa das portas a dentro quando alguém lhe morria 
como filho ou fila ou escravos. (LIVRO DAS CONFISSÕES, 1935, p. 138).  

 Kolatch (1997, p. 55-6) dá uma explicação para este comportamento tão comum 

aos cristãos-novos que se viram a confessar ou denunciados à Inquisição diz ele 

que,  

nos tempos bíblicos, o derramamento de água era uma maneira de se 
expressar o sentimento de culpa de uma pessoa ou uma nação; era o 
modo de reconhecer o descontentamento de Deus com as ações humanas 
(Juizes 20, 26) ou de expressar remorso quando ocorria alguma 
calamidade (Joel 1, 14). 

Este costume atualmente pouco comum, se não esquecido, era considerado uma 

maneira de avisar às pessoas que estão entrando na casa ou no quarto de que uma 

morte ocorreu. A origem do costume é medieval e comum entre os judeus, eles 

acreditavam que o espírito do morto continuava presente após a morte e era 

perigoso para os parentes ingratos. Lançar águas fora significava no imaginário 
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judeu e posteriormente cristão-novo, estava atrelado a duas interpretações. A 

primeira é que se acreditava que os espíritos não podiam atravessar extensões de 

água. Se tentassem tal ação, se afogariam ficando longe do descanso eterno. Uma 

segunda interpretação a ser assumida é que o derramar ou mandar derramar a 

“agoa dos cântaros, e potes, quando algum, ou algua morre, dizendo que as almas 

dos defuntos se vem ah banhar, ou que o Anjo percuciente, lavou a espada na 

agoa” (LIVRO DAS CONFISSÕES, 1935, p. XXXII), está em consonância com um 

dos livros da Torá, o Êxodo, capítulo 11 e versículos 4 a 7. Outrossim, o aval de 

eficácia dos ritos e cerimônias dos judeus, a ponto da ascendência ligada aos 

Macabeus ser propalada orgulhosamente em público, notadamente pela família do 

Antunes-Rõiz (LIVRO DAS CONFISSÕES, 1935, p. 244/ 47), também justificava 

certas formas de comportamentos confessados e denunciados, pois todas as 

permanências praticadas eram referenciais diretos ou indiretos aos mesmos 

episódios historiados pelos mitos. Como os seus ancestrais os hebreus/ judeus, a 

visão de mundo do objeto deste estudo, era unificada e saturada de intensa 

emoção, levando-os a internalizarem e transmitirem os seus mitos não como meras 

explanações das lendas e contos narrados ao longo de sua história, mas como 

elementos de fé, portanto, dogmas, que construíram a verdade de sua identidade 

cultural, individual e coletiva. 

          Como a dinamicidade é um aspecto da cultura e também dos mitos, a 

situação vivida pelos judeus portugueses, tornados cristãos por decreto real, levou-

os a refazerem os seus mitos com a prática de permanências/resistências, num 

esforço contínuo, via tradição religiosa, para não se perderem identitariamente. Com 

a realidade juridicamente mudada e culturalmente em mudança, melhor, ambas 

deslocadas, esta, tinha de ser explicada, compreendida e internalizada. Afinal, já 
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não eram, os judeus portugueses, feitos cristãos, e diferenciados socialmente como 

cristãos-novos, um grupo relativamente homogêneo, onde os deslocamentos 

violentos eram movimentos noticiados e apreendidos raramente nos âmbitos 

geográfico e temporal, permitindo-lhes congruência, atualização progressiva e 

consistência interna de toda a sua cultura.   

Ao contrário, num grupo submetido a transformações violentas [, como foi o 
caso dos cristãos-novos,] encontram-se, com freqüência, temas tornados 
arcaicos por já não corresponderem aos fenômenos da vida social que 
propunham explicar e justificar; e por igual, temas novos que buscam, não 
só representar como interpretar as experiências recentes. (RIBEIRO, 1979, 
p. 378). 

Novamente recorrer ao proceder de Gaspar Dias da Vidigueira e sua esposa, 

explica o parágrafo antecedente, no que tange a apropriação e a prática de temas 

arcaicos ligados aos fenômenos de uma vida social não existente, como 

apresentação da filha ao Absoluto na Ermida Católica/ Templo e o cumprimento do 

preceito determinado no Levítico 12, 2-8, que trata da purificação da mulher após o 

parto. Quantos aos temas novos que buscavam representar e interpretar as 

experiências recentes, há as sincretizações culturais como as delatadas contra 

Salvador Maia e João Brás, que foram feitas por Fernão Cardil, reitor do Colégio dos 

Jesuítas de Salvador, que deles disse:   

na villa dos Ilheos he fama pubrica por verdadeira que Salvador Maia 
cristão novo por tal tido, manco de hum pee ora estante e casado nesta 
cidade [Salvador] comeo com outros na quinta e sesta feira da semana 
sancta hum cabrito ou cordeiro pascoal e a mesma fama he que o mesmo 
Maia tomou em huã Igrja da Custodia o Sanctissimo Sacramento e o 
escondeo, e que tinha huã imagem em huã arca [...] e que entrando elle em 
huã casa de hú João Brás  familiar do ditto Collegio vendo-lhe na parede hú 
retabolo em hum oratório, e lhe escreveo ao pee do ditto retabolo estas 
pallavras, esnoga de João Brás. (LIVRO DAS DENUNCIAÇÕESB, 1925, p. 
327).  
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Pode-se entender as resistências, a utilização de mecanismos de sobrevivência, a 

hibridicidade cultural, a busca de miscigenação e outros movimentos a partir da 

percepção de que os judeus cristianizados, por terem sofrido um abalo em seu 

corpo mítico tribal, tão grave quanto e mais deslocante que o ocorrido na década de 

setenta do primeiro século da era comum. A dominação deles e de seus 

descendentes foi, pode-se dizer, mais violenta que a exercida pelo Império Romano, 

pois, não era só de caráter jurídico e político, mas, além destes dois itens, havia a 

imposição de uma alteração drástica na sua memória e identidade cultural 

milenares. Aquele povo formado com uma mentalidade e identidade distinta, e 

quase em oposição absoluta às idéias dos cristãos, afeitos às indagações, aos 

questionamentos, à construção de proposições curiosas e seguras da 

explicabilidade das coisas, fossem elas sagradas ou profanas, buscaram não perder 

o elo com o passado.  

          Diante da inserção dos cristãos-novos, de maneira imposta, em uma 

sociedade cuja cultura naqueles momentos, não primava pela curiosidade e 

questionamentos que viessem divergir dos interesses das classes dominantes. 

Sociedade que também não oportunizava aos indivíduos exprimir tudo o que lhes foi 

ensinado como justo e desejável. Que os obrigava a agirem contrariamente ao que 

tinham aprendido como certo ou errado, gradativamente, eles temiam o processo de 

“destribalização”. Assimilação ou acomodação? 

          Frustradas, as gerações que sucederam àqueles primeiros cristãos-novos, 

gradativamente vão perdendo a capacidade, a princípio e em certas circunstâncias, 

depois em definitivo , de distinguir o bem do mal, o justo do injusto. O que era 

tomado por virtuoso culturalmente e prescrito como desejável, tornar-se-á dúbio a 
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seus olhos, haja vista a falta de capacidade, após as primeiras gerações, dos 

indivíduos de definirem os novos comportamentos de forma congruente com a 

memória e a identidade cultural, ambas do passado, já consideradas distantes. 

          João Bautista, cristão-novo, em suas delações contra Gregório Nunes e 

outros cristãos-novos, já utilizadas neste trabalho e constantes no Livro das 

Denunciações da Primeira Visitação do Santo Ofício às Partes do Brasil, nas 

páginas 316 a 319, se prestam bem para legitimar a posição da sentença anterior. 

          Produziu-se assim, um espaço mutante, onde os cristãos-novos, sem uma 

identidade plenamente unificada e coerente, descentrados em razão do 

deslocamento sóciocultural “recente” e outros fatores,- tal como, a miscigenação 

através dos casamentos com os cristãos-velhos -, viam-se atraídos, 

simultaneamente, pelos valores opostos, sensibilizando-se com as velhas tradições 

e ritos de seus antepassados, bem como aceitando e internalizando gradativamente 

os novos valores que publicamente praticavam e negavam a sua ascendência 

judaica.  Desse modo, a “destribalização” que decorreu do impacto com as novas 

formas culturais, do processo de desintegração da antiga cultura e da dissociação 

das personalidades construídas ao longo de milênios, num primeiro momento, 

levou-os a marginalização social e cultural, expressa na rejeição dos cristãos-velhos 

ao processo de integração sóciocultural, tão bem acentuada com a 

institucionalização da Inquisição em Portugal e nos conflitos culturais decorrentes da 

duplicidade vivida.  

          Recorrer ao depoimento de Catarina Mendez é um bom exemplo do conflito 

então vivido pelos cristãos-novos. Disse ela que, “quatro ou cinco sábados vestio 
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camisa lavada e beatos lavados e pos na cabeça toalhas lavadas pêra ir á igreja 

ouvir missa”. (LIVRO DAS CONFISSÕES, 1935, p. 40). Outra confissão que 

também serve para esclarecer  é a de Catarina Mendez, que àquele tempo, 

propalava para suas amigas que o Agnus Dei portado por ela, por estar abençoado 

pelo Papa e seus Cardeais, tinha o mesmo valor e importância que uma hóstia 

sagrada. (LIVRO DAS CONFISSÕES, 1935, p. 34). Decerto que a convivência 

desses valores opostos no espaço da consciência, conduziu, os cristãos-novos, nos 

instantes primeiros do processo de conversão religiosa e alteração drástica de sua 

cultura ancestral e milenar, a uma exacerbação do apego às tradições religiosas e, 

por outro,  a renunciar , ao menos verbal e publicamente, a sua judaidade ancestral 

e a não aceitação plena como cristãos. Atente-se que nos depoimentos, fossem 

elas, confissões “espontâneas” ou delações, há sempre a ressalva de que seus 

procederes eram de “boa christã, e que não fez as dittas cousas com tenção de 

judia”. Naqueles primeiros séculos de cristãos-novos, o trágico “de viver e ser dois”, 

tão implícito aos marginalizados, os tornavam ninguém na esfera cultural e diante da 

sociedade, só economicamente o reconhecimento era-lhe creditado.  

          Num segundo instante, os cristãos-novos se acomodaram, para 

posteriormente assimilarem-se a um novo e inevitável contexto. Atendiam assim aos 

seus interesses em e de uma sociedade que era o prolongamento da sociedade 

portuguesa na América, captando o alerta de que as etnias, embora tenham um 

poder de persuasão imenso, devem minimamente atender a certos requisitos, 

pontualmente sua capacidade de redefinição, para persistirem e preservar-se no 

cenário da história.   
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          Este caminho que levou os cristãos-novos à acomodação e a assimilação, na 

família Antunes-Rõiz, encontrar-se-á a tessitura ideal para a assertiva anterior.  

          Diz Wanderley Pinho (1982), que o engenho Matoim, formado por Sebastião 

de Faria, cristão-velho, casado com Beatriz Antunes, cristã-nova, que, como foi 

registrado neste trabalho, gabava-se, sua ascendência macabéia, “a gente mais 

honrada dos judeos”, (LIVRO DAS DENUNCIAÇÕES, 1925, p. 247), até cerca de 

1680/1690, foi mantido por aquela família, resultado dos mecanismos de 

sobrevivência tão bem manipulados por eles e sua grei. Os casamentos, como no 

caso daquela importante família do Matoim, notadamente com a gente da fidalguia, 

impunham certas acomodações e movimentos, que a qualidade de descendente de 

judeus era tornada, gradativamente, ao longo dos anos, menos importante que a de 

cristã. Tome-se um trecho grifado do último parágrafo da denúncia de Pero d’Aguiar 

Daltero contra Ana Rõiz, como primeiros sinais da importância da superposição das 

novas qualidades socioculturais, ou seja, sinal de uma acomodação. Veja-se o que 

foi delatado:   

[...] que averá mes e meo que em sua casa e em casa de Margarida Vieira 
molher de Manoel de Fontes, morador na fazenda de Bernardo Pimentel na 
freguezia de Mathoim lhe dise a ditta Margarida Vieira que ela ouvira dizer 
a Breatiz de Sampaio molher de Jorge de Magalhãis morador no mesmo 
Rio de Mathoim da outra banda freguezia  de Paripe, que estando Ana Rõiz 
molher que foi de Heitor Antunes cristãa nova, huma sua filha per nome de 
Breatiz Antunes, molher de Bastiam de Faria, morador da freguezia de 
Mathoim lhe levara á cama hum retavolo da imagem de Nosso Senhor 
crucificado e que a ditta velha Ana Rõiz sua mãi lhe disera, tiraio de lá, 
tiraio de lá, e que a ditta filha lhe disera então, olhai mãi o que falais, 
olhai o que dizeis que sommos casadas com homens fidalgos e 
principais da terra, [...]. (LIVRO DAS DENUNCIAÇÕES, 1925, p.250, grifo 
nosso). 

          Pode-se ir mais além, tomando por exemplo as primeiras gerações desta 

família, nas suas ações, confessadas e denunciadas, embasando as acomodações 
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e a assimilações, encontrar-se-á na recorrência às práticas das tradições religiosas, 

situações extremas de ambigüidade, resultado de uma consciência étnica indefinida 

em razão do mundo cultural híbrido que lhe fora imposto e que viviam, 

fragmentadamente, com o que lhe sobrara do seu judaísmo original agregado ao 

que lhes era obrigado internalizar da cultura dominante, bem como os obstáculos 

levantados à assimilação. (RIBEIRO, 1979).  

          Está evidente nas ações praticadas e confessadas pelos membros da família 

Antunes-Rõiz, bem como nas denunciadas contra eles, ao mesmo tempo em que se 

eximiam de praticarem tudo com a má intenção de judaizarem e sim, por serem 

coisas de bons cristãos, o que “todos eles juravam ser”, atendem enquanto 

exemplos da ambigüidade religiosa.  

          Jogar fora de casa as águas quando morria um membro da família ou outros 

elementos da casa, de jurar pelo mundo que tem a alma de algum ente querido, de 

amortalhar os mortos com um lençol inteiro sem lhe tirar um único pedaço e atando-

os com ataduras sem costurar, de assar as carnes sem as gorduras porque estas 

detêm sangue, de degolar os animais e as aves de forma que o sangue do animal 

escorra todo, para que não seja digerido por humanos, de não comer peixes de 

couro mas só os que tinham escamas, de abençoar passando a mão pela cabeça 

na forma que os judeus, sem dizer ao final “Em nome do Pai, do Filho e do Espírito 

Santo”, eram movimentos comuns àqueles, e aos outros que os praticavam 

ocultamente.  

         O aspecto trágico da situação naqueles séculos se resumia, afinal de contas, 

na rejeição em abdicarem de suas antigas tradições, de seus mitos, enquanto ainda 
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se reconheciam por judeus e, portanto, etnicamente diversos da população que os 

rodeava. Não se deixando de reconhecer por judeus, enquanto suas consciências 

se nutriam dos valores da ideologia ancestral, a resistência a assimilar-se, a realizar 

o ideal de vida proposta pela nova cultura, tornava-os inexoravelmente vítimas do 

preconceito e das instituições governamentais e religiosas. (SCHADEN apud 

RIBEIRO, 1979). 

          O processo assimilatório foi intensificado, marcadamente no século XVII, 

ainda a família mais importante do Matoim, servirá de referencial no texto.  

          Tome-se a título de esclarecimento, a priori, que da união entre Sebastião de 

Faria e Beatriz Antunes, esta, como já foi dito, cristã-nova, nasceram Manuel de 

Faria, Custódia de Faria e Brites Antunes. O primeiro morreu sem deixar 

descendentes. Custódia se casou um cristão-velho de nome Bernardo Pimentel de 

Almeida, fidalgo, vereador da Câmara da cidade do Salvador e sobrinho do 

governador Luís de Brito, deu à luz seis filhos. Destes, cinco morreram sem 

descendência, apenas a segunda filha, Brites de Almeida, sobreviveu. Esta filha, 

primeiro casou-se com Manoel Rodrigues Sanches, também cristão-velho, com 

quem gerou dois filhos, que morreram sem deixar herdeiros. Ficando viúva, Brites 

partiu para um segundo casamento, acontecido em 1625, com João Pais Floriano 

ou Florião, homem de projeção social e financeira na Capitania da Bahia e junto à 

corte de Madri. nasceram-lhes três filhos, destacando-se Luís Pais Florião. Este, 

casou-se com Clara da Franca e deste casamento nasceram: João Pais Florião, “o 

moço”, Domingos Barbosa da Franca, Mariana Corte Real, Brites da Franca, Luisa, 

que morreu solteira, Joana e Custódia, que abraçaram a fé como freiras no 

Desterro. De Brites Antunes, irmã de Custódia, neta de Ana Rõiz, sabe-se, se 
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consultado o Catálogo Genealógico de Jaboatão, que se casou com Gaspar Pereira 

Menezes, provavelmente um cristão-novo, se for tomada por regra as praticas da 

gente do Matoim no que tange a extinção, pelo menos pública, de sua origem 

judaica. Os seus filhos foram quatro: Manuel Pereira de Faria e João Pereira de 

Faria, Ângelo e Roque que ainda crianças, faleceram. (PINHO, 1982). Mesclados, 

como podem ser percebidos, eles se deixaram confirmar, como cristãos, se 

revigorando e procurando orientar os movimentos de resistência, sobrevivência ou 

contra-aculturação para o processo de integração absoluta na nova sociedade. 

          Nos conta Pinho (1982, p. 95), que, João Pais Florião, o moço, meio cristão-

novo, descendente daqueles cristãos-novos que aportaram na Capitania junto com 

o Governador-Geral Mem de Sá,  

tinha vocação para sertanista, combatedor ou amigo de índios, amante de 
índias e gerador de mamelucos, [mais] do que [para] gerir engenhos, 
comerciar açúcares e meles, defender ou acrescentar herdados 
patrimônios. Mandrião, negligenciava seus deveres [levando] a cabo a 
dissipação da fortuna, até o ponto de induzir a mãe a vender o engenho, 
[...]. 

A partir do último quartel do século XVII, a propriedade que viu em seus espaços a 

ambigüidade cultural de um tipo social tão significativo para a construção da História 

do Brasil, passou a pertencer aos Rocha Pita, por ter sido comprado por Antonio 

Rocha Pita, que se tornou o fundador de uma grande linhagem da Bahia. Quanto 

aos descendentes dos antigos senhores de engenho, as informações se perderam.  

          Com certeza pode-se atribuir isto à assimilação sofrida por conta dos 

interesses sóciocultural e econômicos dos descendentes dos cristãos-novos e a 



 159 

terem se integrado definitivamente às forças dominantes e aos acontecimentos do 

século XVIII. 

         Ora, o tempo tinha passado e novas idéias tinham chegado a Portugal. Estas 

sustentavam a propagação e absorção de uma nova ideologia, o Iluminismo, que 

buscava o progresso científico e melhor qualidade de vida através da mudança de 

mentalidade e legislação. Mesmo a passos lentos, o novo pensar e agir favoreceu 

os cristãos-novos.  

          A abertura política e jurídica possibilitou, dentre outras condutas 

governamentais, a destruição das fontes tributárias que registravam os nomes 

daqueles que descendiam dos convertidos ao cristianismo no apagar do século XV 

e diferenciava-os dos demais membro da sociedade. A abolição da velha distinção 

entre cristão-novo e cristão-velho em 1759 igualou todos os membros do reino e 

suas possessões. Este ato do Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e 

Melo, Primeiro-Ministro de Portugal, homem revolucionário, de ações, atitudes e 

mente acordada com o seu tempo, o da Iluminação, muito incomodou o país que 

vivia sob a égide da Igreja e suas instituições, notadamente a Companhia de Jesus. 

Assim, foi disparada a fase terminal da questão cristã-nova que só foi resolvida 

definitivamente no primeiro quartel do século XIX. Não mais haveria autos-de-fé 

nem relaxamentos ao braço secular, tudo foi revogado. Na lembrança dos lisboetas, 

dos reinóis e da população das possessões de ultramar ficou a lembrança de 

Malagrida, a última vítima, que foi queimado no ano de 1761. 

          Na Capitania da Bahia, a figura do cristão-novo/judeu tornou-se, 

gradativamente, abstrata, individualizada mentalmente e inexistente.Todos os 



 160 

atributos negativos que lhes tinham sido imputados pela sociedade peninsular 

acusadora foram transferidos novamente para os judeus originários das Judiarias, 

Judenviertel, Judengasse, Ghetto ou Jewry, tidos no imaginário popular como em 

sua totalidade, “poderosos e lôbregos”. Aqueles ditos de sinal, ou seja, 

diferenciados com uma rodela escarlate ou amarela no peito ou no dorso, que 

viviam amontoados nas velhas judiarias, como a da Alfama em Lisboa e Porta 

d’Olival na cidade do Porto, norte de Portugal. Todos associados ao financista, 

agiota, conselheiro, arrecadador tributo, astrólogo (adivinho), impiedoso, sádico, 

perverso e cruel, personagens e conceitos construídos desde a antigüidade de 

forma contraditada, cujo perfil, a gente do povo contava irreverentemente em suas 

modinhas: 

Judeu, dona e homem de coroa, jamais perdoa. 
Judeu pela mercadoria, frade pela hipocrisia. 
Judeus em Páscoas, mouro em bodas, cristãos em pleitos, gastam seus 
dinheiros. 
Não se ouve judeu comer nem pleito findar. 
Judeu surrado mas lucrado. 
Ouro foge de cristão e persegue judeu. 
Judeu negando, judeu ganhando. 
Com judeu, matar ou concordar. 
Judeu (ou cigano) só não engana a Morte. 
Praga de frade, reza de beata, conversa de judeu, livrai-nos Deus! 
De mouro o couro e de judeu o ouro. (CASCUDO, 1984, p. 95) 

          No Brasil, a sociedade colonial, que já se diferenciava marcadamente da 

reinol e que lentamente tomava ares de independência da metrópole, os procederes 

dos grupos dominantes, as antigas resistências ou movimentos de sobrevivência ou 

permanências identitárias, já não eram percebidas e acentuadas como tais. Afinal, 

longe dos guetos, normalmente casando-se com cristãos e cristãs-velhas, já não se 

distinguiam na população. De tudo e em tudo foram e continuaram sendo multidão 

constante e atuante: mestres-escolas, senhores de engenho, mercadores, artesãos, 

membros da Igreja, do judiciário e da governança, mestre de açúcares, feitores, 

meeiros, pequenos agricultores, militares e marinheiros, relacionando-se com e 
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participando de, todas as classes sociais da nova terra colonizada pelos 

portugueses.  

          Câmara Cascudo (1984, p. 94) foi feliz ao relatar em sua obra “Mouros, 

Franceses e Judeus” um dizer de sua mãe, apropriado agora por este texto como 

primeiro exemplo do “esquecimento”, melhor da “integração total”, inerente ao 

processo assimilatório, mulher “incapaz de matar uma galinha, apiedada de todos 

os sofrimentos alheios, opinando pelo lume do fogão, disse, com a naturalidade das 

frases feitas, imemoriais e verídicas:- Tem fogo para assar um judeu!”. (Grifo do 

autor). 

          A imagem representada por sua mãe, ainda segundo o maior etnógrafo do 

Brasil, não era uma criação dela, mas sim, uma recordação instintiva associada aos 

Autos-de-Fé, quando os cristãos-novos e seus descendentes eram supliciados no 

fogo. Ainda diz ele: “minha mãe era sertaneja e morreu, maior de oitenta anos, 

ignorando que se queimasse gente viva para salvar-lhe a alma. Mas a frase lhe veio 

aos lábios porque era uma herança lógica no mecanismo intelectual do passado”. 

(CASCUDO, 1982, p. 94). 

         Outro costume brasileiro, ainda contemporâneo, é o de troçar de alguém 

quando ele está meditando, e meditando gravemente, dizendo que o indivíduo está 

“pensando na morte da bezerra”. Originariamente tal proceder pode ser 

relacionado a um dos nomes dado a Torá. Ora, nas denunciações feitas durante a 

primeira e a segunda visitação da Inquisição à Bahia e Pernambuco, facilmente ver-

se-á delações de posse e uso da toura, nome vulgar  da Torá, o Pentateuco 

Mosaico, escrito em hebraico, em pergaminho ou pele de ovelha, e guardado na 
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Arca. O nome levava a associação com a figura do animal bovino, com vultos 

humanos com cabeça taurina, salientada como suprema idolatria de um povo que 

se orgulhava de não representar materialmente a divindade suprema. Daí, toura, 

tourinha, mais vulgarmente bezerra, este usado entre  as massas menos 

favorecidas das gentes, levou à expressão acima mencionada e ainda utilizada na 

atualidade. 

         Os sábados para os cristãos-novos, sempre foram guardados da melhor 

maneira que suas lembranças e ensinamentos lhes permitia. A “gente da nasção”, 

como também eram reconhecidos, assim como os seus antepassados, ao sétimo 

dia da semana, dispensavam expressões de amor e devoção, pois foi a única 

observância que foi personificada na poesia religiosa das orações, como por 

exemplo a Lechá dodi/ Vem meu amado,  pertencente à liturgia do Shabat, que diz : 

Lechá dodi, likrat kalá 
PneiShabat nekablá 
Hitoreri, hitoreri 
Ki ha oreck, kumi ori 
Uri, uri shir daberi 
Kvod Amonai alaich niglá 

Que tem por tradução o seguinte: 

Vem, meu amado, 
ao encontro da noiva. 
Vamos receber o Shabat. 
Desperta, Israel. 
Pois a tua luz desponta, 
teu dia chega. 
Levanta, ilumina,  
entoa um cântico. 
A majestade de D’us se 
reflete em ti. 

Segundo Donin (1985, p. 77-8), ele  

é chamado carinhosamente de a Noiva Shabat. Como a noiva é 
tradicionalmente radiante e bela, um símbolo pórtico de encanto e pureza, 
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um objeto de amor e afeição, assim também [era e] é Shabat para o judeu 
[e foi para o cristão-novo]. É chamado, também, de Rainha Shabat- Shabat 
Hamalká, porque, rainhas [...] são, na imaginação dos poetas e místicos, 
símbolos de majestade, beleza e graça – e assim [...] é o Shabat para o 
judeu [e cristão-novo]. 

O que levava aquela gente no referido dia a reuniam-se em conversação amistosa 

sobre os seus antepassados ou então fazerem esnogas, para, como diziam, 

sabadearem, coisa que segundo as denunciações, era comum nas terras de 

engenho Matoim. Naquele dia tão sagrado, um dos sinais identitários de judaidade, 

a Torá era venerada e lida e as orações salmodiadas ritimicamente ou voziferadas 

na exaltação devota, o domingo que o seguia, dia do Senhor cristão, era 

desprezado e normalmente os afazeres do dia-a-dia eram trabalhados. A 

assimilação fez tal comportamento adormecer, porém, no tempo presente, a 

semana inglesa, adotada principalmente no mundo ocidental, o sábado voltou a ser 

dia de “descanso”, comércio com meio expediente e repartições sem ter suas 

funções exercidas. 

          Uma outra permanência judaica que ficou incorporada à vida brasileira até o 

presente, notadamente no meio rural e a de que “sangue exposto, chama 

quantidade maior”, assim, era e é certo que o sangue derramado na superfície do 

solo por quem quer que fosse ou do que quer que fosse, seria e será, notadamente 

pela gente humilde dos campos e interior do Brasil, destaque-se a do nordeste, 

coberto com areia, pois eles contêm a alma. O Lévitico 17, 10-16, que trata da 

proibição de qualquer ser humano comer sangue, pois, “a vida da carne está no 

sangue”, remete às restrições alimentares tão fielmente praticadas pelos cristãos-

novos e fundamente este proceder. 
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         As orações adaptadas são expressões de um transcurso assimilatório. No 

caso dos cristãos-novos, evidentemente, suas rezas estão influenciadas pela 

religião cristã, por tratar-se de uma sociedade que se presumia cristã em sua 

totalidade. No Brasil como também em Portugal, é possível se encontrar 

verdadeiras pérolas do sincretismo judaico-cristão, uma amostra pode ser a oração 

abaixo que se diz em caso de perigo, tomada a viva voz por Samuel Schwarz (2000, 

p. 103), na década de vinte do século passado, na cidade de Belmonte, norte 

português. Nela o sincretismo está evidenciado no uso da palavra Adonai, em 

hebraico significa Senhor, uma das formas de mencionar o nome de Deus, pois, 

para os judeus o tetragrama é impronunciável, está associado ao de Santo Tobias, 

na mesma oração. Santos, passíveis de adoração ou veneração, é uma concepção 

teológica da igreja católica, no judaísmo há homens santos e não santos homens, 

aquele cuja imagem é esculpida e levada à idolatria. 

Com a espada de Adonai esteja eu armado, 
com o manto de Senhor esteja eu acobertado, 
com a fé do Santo Tobias no corpo 
para que não seja preso, nem ferido, nem morto, 
nem nas mãos dos meus inimigos posto. 
Por mau laço, mal embaraço, mal guiado; 
os bons que me virem e me ouvirem por mim serão,  
os maus fugirão,  
Adonai bendito seja minha salvação. 
O Senhor não se aparte de mim 
nem de noite nem de dia, 
nem á hora do meio dia. 
Amém, Senhor etc .  

          - Direite a cabeça menina! Parece um judeu! Estes foram comentários 

comuns, naturalmente, feitos pelos pais ou velhas senhoras do interior do Brasil, 

especialmente do nordeste, antiga região das Capitanias de Cima, até a década de 

oitenta do século passado, quando as meninas e moças, inevitavelmente 

cabeceavam ao som monótono e sonolento da rezação dos terços e rosários; das 

orações e ladainhas do estilo da Ladainha de Todos os Santos. Nas festas católicas 
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ou sussurradas diante de imponentes oratórios de jacarandá, decorados com 

motivos sacro, folheados a ouro, ainda era proferida em latim, mesmo após o 

Concílio Vaticano II, que autorizava o uso da língua nacional durante os ritos, 

Ladainha de todos os Santos (Anexo Único), que motivava o inevitável reparo, faz 

lembrar as orações judaicas recitadas com acentuado balançar do busto ou apenas 

da cabeça ou de ambos. A oração abaixo descrita, a titulo de justificação, fazia com 

que, ainda no século XX,  a “gente da nasção” e suas vênias oscilantes e 

ininterruptas fossem lembrados com apreensão, aqui pelas bandas do nordeste do 

Brasil. Ei-la, a mais rezada de todas as Ladainhas, um dos tipos de oração que 

também motivava observações quanto à postura das pessoas ao pronunciá-la e que 

nunca tinham visto um judeu ou sabiam da existência dos cristãos-novos no início 

do Brasil, conforme o exemplo anexo único deste trabalho. 

         Uma outra herança dos cristãos-novos absorvida pela sociedade brasileira é o 

uso do azeite de oliva, atualmente substituído por óleo vegetal, na elaboração dos 

alimentos, pois, por questões religiosas os cristãos-novos não usavam gordura 

animal no preparo das suas gulodices. Tanto no reino quanto nas terras da América 

Portuguesa, o comum era a banha de porco na confecção dos alimentos. Ainda nos 

primeiros decênios da segunda metade do século XX, a autor desta dissertação 

ouviu as suas tias usarem a banha de porco, unicamente como elemento feitura 

diária das comidas. Outro detalhe, no que se refere à confecção dos quitutes, é o 

uso de muita cebola cortada, refogada e misturada, elas camuflavam o cheiro do 

azeite usado, motivo dos pregões de judaísmo. 

         No que tange a praxe funerária de lavar o defunto, cortar suas unhas e 

embrulha-las, colocando-as num caixão ou ocultando-as no quintal da casa, 
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amortalhando-os com um manto ou lençol inteiro, que uniformemente embrulhava o 

morto, sem ser costurado, mas sim atilhado, comum aos judeus. Costume tomado 

aos egípcios. Ainda nos anos sessenta/setenta do século XX, as práticas de banhar 

o cadáver e amortalhá-lo, era comum no nordeste do Brasil. Mas apelar para os 

escritos de Câmara Cascudo (1984) sobre este tema, enriquece o presente texto:  

as mulheres vestiam as longas camisas brancas [, lilases ou roxas]. Nos 
homens, para iludir a vigilância do Santo Ofício, envergavam um hábito de 
S. Francisco em cima do traje que o costume sagrara. [Já integrados,] o 
lençol, vestidura fúnebre, cobrindo inteiramente o cadáver, inclusive a 
cabeça, foi uma tradição respeitada nos sertões e mesmo nas cidades. O 
sábio Oswaldo Cruz, falecido em 1917, amortalhou-se dessa forma. (p. 
100).  

         Outro costume do nordeste brasileiro até a primeira metade do século XX, 

hoje, parece, uma prática pouco usual, é o dos amigos e membros da comunidade 

velarem à noite o defunto. O velório noturno pode ser associado ao proceder dos 

cristãos-velhos, que vigiavam, naquela hora propícia a outras práticas, o esquife e o 

corpo dos mortos cristãos-novos com o objetivo de evitarem o acréscimo de objetos 

de metal, pois isto era uso “abominável” dos judeus. Anéis, pulseiras, brincos, 

argolas, voltas, agulhas, alfinetes, o crucifixo em metal, muito posteriormente os 

dentes de ouro, os botões metalizados das fardas, os pregos dos sapatos, eram 

retirados. Todo este cuidado, estava relacionado com um costume antigo de por 

uma moeda na boca do defunto, o famoso óbulo de Caronte, o barqueiro que 

conduziria o morto em sua viagem para a eternidade. “Há uma denúncia contra 

Simão Nunes de Matos ter praticado o ato, pondo uma moeda de ouro na boca do 

defunto Gaspar Dias de Moura, que se sepultou com ela na Igreja do Carmo na 

Bahia, à volta de 1613.” (CASCUDO, 1984, p. 101). 
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         O sertanejo, por estar ainda ligado às suas tradições seculares em razão do 

seu cotidiano, está razoavelmente distante do mundo da modernidade com sua 

tecnologia de ponta, seus costumes e hábitos diversos ao que lhes foi ensinado e é 

vivido ainda mantêm raros, mas expressivos testemunhos antigos, como sinal de 

sacrifício a um morto. Dentre eles, o velho hábito de fazer suas refeições em chão 

limpo. Tal costume que foi apropriado por esses brasileiros, é uma recorrência 

àquele fazer tão denunciado contra a velha matriarca do clã do Matoim por Antonio 

Fonseca, Maria Gonçalves, Padre Pedro Madeira, Jesuíta, Maria Antunes, Maria 

Pinheiro e Margarida Pachequa que diziam que: “quando o marido [Heitor Antunes] 

morreo que fez o pranto diferente do que usam os cristãos levantando as fraldas e 

asentando se com as carnes no chão guajando com a cabeça”, (LIVRO DAS 

DENUNCIAÇÕES, 1925, p. 275), isto é, levantar as saias e sentar-se diretamente 

no chão. 

         As denunciações feitas contra os cristãos-novos nas duas visitações, de 

derramarem todas as águas da casa quando do falecimento de alguém, foi um 

costume continuado até bem pouco tempo e relido na forma seguinte: ao sair o 

féretro varria-se a casa de dentro para fora na certeza de que essa crença faria com 

que a alma do defunto saísse daquele espaço em que viveu para o seu novo mundo 

sem olhar para trás e incomodar os entes queridos que ficaram vivos. Esgotar a 

casa das águas, renovando-as após a saída do morto, e limpar a poeira era livrar a 

família de ingerir ou viver com as sobras do defunto, contaminação certa e fatal.  

O Rev. Rosalino da Costa Lima, pastor evangélico em Gravatá, 
Pernambuco, permitiu-me a leitura do seu Superstições e Crendices, então 
inédito, onde informa: - Quando morre uma pessoa, costuma-se jogar fora 
toda a água das vasilhas, para que a alma não se utilize dela tomando 
banho... e fazendo das suas. (CASCUDO, 1982, p. 102, grifo do autor).  
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Um outro procedimento comum entre as gerações que sucederam a decisão do 

Marquês de Pombal, ligadas às coisas da morte, era o milenar hábito de sepultar 

seus finados em terra virgem, onde ninguém havia sido posto- coisa de 

hebreus/judeus que remonta ao capítulo vinte e três do Livro do Gênesis que trata 

do túmulo dos Patriarcas e da morte e sepultamento de Sara, mulher de Abraão e 

primeira mãe de Israel. Remonta também esse procedimento a uma garantia de 

pureza material, à não exumação e transladação do morto ou seus restos, isto é, a 

inviolabilidade mortuária, a certeza da eternidade. Tome-se mais uma vez a senhora 

Ana Rõiz como exemplo desse procedimento tão corriqueiro entre os colonizadores 

cristãos-novos e seus descendentes, viúva, ela não assentiu que retirassem os 

ossos de seu marido das ruínas da ermida onde tinha sido enterrado. No Brasil de 

hoje essa tradição não se desvaneceu. Mesma cova, só é utilizada por marido e 

mulher, ocasionalmente mãe e filho ou filha, ou amantes. O estilo comumente 

adotado é lado a lado, ou seja, proximidade tumular, nunca situações onde o sono 

eterno seja perturbado, razão pela qual a angustia se apossa de muitos seres 

humanos. 

          As adivinhações dos festejos de Santo Antonio, São João e São Pedro, tão 

comuns ainda na vida do século XXI, terceiro milênio, haja vista a mídia televisiva e 

escrita propagarem-nas aberta e continuamente. Segundo Cascudo (1982, p. 104), 

estas coincidem com “tradições antiqüíssimas do  Egito ou Babilônia, mantidas na 

memória daquele povo”, os judeus, continuadas pelos cristãos-novos e adotadas 

pela sociedade brasileira.  

          A “benção de Deus e minha te cubra lhes”, assim confessou Ana Rõiz ao 

visitador licenciado Heitor Mendonça de Furtado, dizendo mais, que,  na 
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consecução do ritual, sua mão era estendida sobre a cabeça de quem ela 

abençoava,  e que se lembrava de ter cometido muitas vezes, por “desastre”, este 

ato em seus netos. (LIVRO DAS CONFISSÕES, 1935, p.136). Por certo esta 

senhora que se orgulhava de possuir um alvará dos Macabeus ao internalizar a vida 

tranqüila e prestigiada de sua família nas terras da Capitania da Bahia bem como 

ver a continuidade de sua gente através de seus netos, deve ao ter abençoado 

conforme a Lei de Moisés, recitado do seguinte verbalmente, “Bendito sejas Tu, ó 

Eterno, nosso D’us, Rei do mundo, que nos fizestes viver, existir e chegar a esta 

data”, (DONIN, 1985, p. 185), e mentalmente, se tinha conhecimento do hebraico, 

“Barukh Ata Ado-Nai Elo-Heinu Melekh Haolam. Sheheheyanu VeKiemanu 

Vehiguianu haZé”. (DONIN, 1985, p. 185). A imposição da mão continuou nos 

batismos, nos  casamentos católicos e no mundo secular em sinal de benção em 

ação de graça ou regozijo ou simplesmente para desejar a alguém que “Deus te 

Abençoe”. Mas ainda hoje, há recordações dessa benção judaica, tão utilizada pelos 

criptojudeus da Capitania da Bahia, no século XVI e seguintes: - passar a mão pela 

cabeça de..., passar a mão da cabeça de..., passou-lhe a mão pela cabeça, são 

tão atuais e corriqueiras, com significados como, desculpar, perdoar, revelar, 

proteger, concordar, notar o quanto é querido, tudo se resume na velha 

representação judaica de abençoar. Por fim, esta ação torna, quem as sofre, 

inculpados. 

           - Já beijou o pé do santo, criatura? Pergunta tão comum ainda nos dias 

contemporâneos, tanto no sentido strictu quanto no lato, se quisermos caçoar de 

alguém. 
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         Alfred J. Kolacht (1997), teólogo judeu, doutor e rabino do exército dos 

EE.UU., disse que certa vez foi questionado pela sua Congregação: porque os 

judeus beijam os objetos religiosos ou se utilizam das próprias mãos para realizar 

este comportamento? Respondeu que beijar é mais do que um simples 

cumprimento. Os atos questionados, foram, são e serão para a cultura judaica e a 

judaica-cristã a expressão maior de afeto, devoção e referência. Exemplos são 

vários, desde o mais remoto tempo da criação e construção da identidade 

hebréia/judaica quando as coisas sacras são alvos dessa  atitude humana 

indubitavelmente há uma indicação de afeto e lealdade a Deus. Quando levada em 

procissão ou é abençoada por uma pessoa, a Torá é beijada. Se não diretamente, 

por estar o fiel distante do seu objeto de adoração, mas através de um beijo dado na 

mão que depois é estendida na direção do que é reverenciado. Ressalta Kolacht 

que os judeus sefaradím, sefarditas ou sefaraditas são veseiros nesta tradição. A 

mezuzá é tocada e beijada que entram e saem de qualquer ambiente judeu. As 

franjas do talit, o manto de orações masculino, usado tradicionalmente durante as 

rezas matutinas, são beijadas sempre que uma pessoa as veste. Quando um livro 

de orações ou a própria Bíblia judaica cai, eles são beijados depois de ser 

levantados. No mundo globalizado os judeus continuam mantendo esta tradição, 

mesmo de formas variadas, como é o caso dos judeus russos que usam o dedo 

indicador para beijar a mezuzá e o mínimo para beijar a Torá.  

          Essa vênia é praticada e vista, se a curiosidade for um dom do viajante, por 

todo o litoral da África mediterrânea, do Marrocos, antigo Margreb, ao Egito. Nos 

paises da Península Ibérica, Portugal e Espanha, esta saudação é vista claramente 

quando os fiéis beijam o objeto de culto diretamente ou através da mão, que depois 

é estendida podendo ou não alcançá-los, mas a ação foi perpetrada.  



 171 

          Também é comum entre as pessoas do povo, não é difícil ver-se o gesto nos 

ambientes privados e principalmente públicos, alguém beijar a própria mão em sinal 

de consideração, respeito e afeto por outrem que está no mesmo espaço, mas 

naquele momento é impossível alcançá-lo. Parece que o vínculo originário deste 

gestual, pode ser estabelecido com os cristãos-novos e seus antepassados, os 

judeus.  

         Outra frase usada por uma parte da população brasileira, se não no sul e 

sudeste, mas em determinadas unidades da federação no nordeste, é esta: - 

Lamba as unhas. Câmara Cascudo (1982) diz que a frase equivale a conformar-se 

com o possuído, a dar graças e alegrar-se por não participar ou estar envolvido 

coisas ruins, vale especialmente por considerar-se feliz. No universo judaico, tal ato 

era um dos sinais popular de exorcismo. Mecia Roiz, cristã-nova, em 1591, foi 

acusada por Isabel Davilla, de que tem por 

costume quando ouve dizer a alguã pessoa que outra alguã molher teve 
parto roim parto lamber com a boca as unhas dos dedos de emtrambas as 
mãos e isto lhe vio fazer per muitas vezes, e perguntando lhe a rezão por 
que o fazia, não respondeo nada. (LIVRO DAS DENUNCIAÇÕES, 1925, p. 
552-53).  

         Quem, de norte a sul e de leste a oeste do Brasil não tem os velhos hábitos de 

varrer a casa de fora para dentro, de não emprestar sua vassoura aos 

vizinhos, de colocá-las atrás da porta para livrar-se de visitas indesejadas? 

Poucos brasileiros não têm esses costumes. O autor do presente texto, por 

exemplo, é eiro e veseiro no primeiro proceder que, por certo, remonta aos cristãos-

novos que viveram na América Portuguesa. Francisco Ribeiro, senhor de engenho, 

denunciado por Diogo Batista em 1618, época da segunda Visitação do Santo Ofício 

ao Brasil, “mandava varrer as casas de noite da porta para dentro”. (CASCUDO, 
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1982). No que tange ao segundo agir, Ana Rõiz é um bom exemplo, diante da 

Visitação Inquisitorial, confessando, disse-lhes que  sua comadre Inês Rõiz havia 

ensinado “que não era bom a vassoura com que varriam a casa emprestalla a 

nenhuã vezinha para varrer a sua [...]”. (LIVRO DAS DENUNCIAÇÕES, 1925, p. 

138). Num outro dito popular: “varrer para fora, varre a felicidade”, está a 

persistência dessas crendices populares a ponto de chegaram aos dias atuais, 

popularíssimas. 

         Mascates também foram os cristãos-novos. O ouro, os diamantes, a 

importação da escravaria africana, foram objetos de seu comércio. Financiaram as 

safras e praticaram a agiotagem, regularam os mercados, que segundo Câmara 

Cascudo (1982), era pela provocação da procura, explicada na retenção misteriosa 

dos produtos. Carta de Crédito, o pagamento ao portador, o uso de promissórias, o 

câmbio com as divisas estrangeiras, o hábito de passar troco miúdo e o uso do 

termo em documentos “devo que pagarei”, foram procedimentos por eles 

introduzidos no mundo colonial português. 

          Uma última observação, dentre as muitas que poderíamos constatar, com 

relação aos hábitos herdados dos cristãos-novos é a repulsa popular, ainda nos dias 

atuais, em comer carne dos animais encontrados mortos sem que se conheça a 

causa mortis. “Não podereis comer  de nenhum animal que tenha morrido por si” (Dt 

14,21), é a influência notória para o exercício desta tradição originalmente judia, que 

também era adotada pelos cristãos-novos. 

No Brasil, para os raros insubmissos, a degustação era mais comum nas 
proximidades urbanas, mantendo-se firme a recusa entre os habitantes do 
campo, defesa instintiva de higiene e precaução, esquecida a raiz 
dogmática inicial. Aproveitar a carne de animal de morte inexplicada, nem 
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toda a população sertaneja praticava. Come até bicho morto! era uma 
acusação humilhadora para os desobedientes da tradição formal. 
Enterrava-se o achado. Foi costume no sertão nordestino do meu tempo, 
1909-1915. (CASCUDO, 1982, p. 110). 

          Evidentemente que os Livros das Confissões e Denunciações da Bahia, não 

são fontes únicas para o estudo das práticas, irradiação e incorporação dos ritos, 

tradições, costumes e supertições judaicas no Brasil, mas foram as que ao texto 

interessavam. Outros documentos podem ser estudados, pois os cristãos-novos 

também viveram em outras Capitanias, e nelas não deixaram de criptojudaizarem. 

         Novinsky (1999) em um artigo seu diz a respeito  de um cristão-novo: 

sonhou então em fugir, procurar outros mundos e foi para o Brasil, onde 
permaneceu 25 anos. Em Minas Gerais ingressou na “sociedade secreta 
marrana” que já era numerosa e onde [...] encontrou amigos e parentes. 
(p.704).                                                                                                                                                                                                                                       
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CAPÍTULO IV 

 

VIVERES, DIZERES E FAZERES DOS CRISTÃOS-
NOVOS: UM PATRIMÔNIO VIABILIZADOR DO 

TURISMO CULTURAL 
 

          Pode-se afirmar que Inquisição é um assunto notório, se não para as 

pessoas comuns, mas para aqueles que circulam no âmbito da educação formal e 

sistematizada. Tomem-se aqui os que cursam o ensino de segundo e terceiro graus, 

que, nem que seja superficialmente, já ouviram dela falar. Os seus tribunais e suas 

práticas, o Inquisidor-Mor da Espanha, Torquemada, os autos-de-fé, os seus 

cárceres e torturadores são temas presentes no discurso histórico diário de uma 

parcela daqueles que têm acesso aos estudos, e por ser assim, tão familiar, às 

reflexões instigantes sobre o seu significado, aquilo que são, que denotam e 

conotam, passam, na maioria das vezes, desapercebidas. Ora, se o tema Inquisição 

é tratado e percebido com certa displicência, o que se pode dizer sobre a história 

dos cristãos-novos, sua presença na América Portuguesa, na Capitania da Bahia, 

seus movimentos como praticantes de permanências/resistências tidas por judaicas 

e a ação do Tribunal do Santo Ofício de Lisboa, nesta terra?  
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          No Brasil o tema é restrito ao meio acadêmico. É desconhecido para um 

grande número de pessoas que não se movem neste espaço de estudo. Por 

exceção, temos os membros da comunidade judaica, que evidentemente se interam 

do assunto. 

          Com certeza, pode se dizer, que a história dos cristãos-novos e dos espaços 

por eles utilizados no desenvolvimento de suas ações, dizeres e 

resistências/permanências são acontecimentos e conhecimento. À vista disso, são 

objetos passíveis de análise do estudo histórico. São também contribuições 

significativas para o patrimônio cultural brasileiro. 

         Certamente o significado básico das decisões tomadas em Portugal do início 

da Idade Moderna e que resultou na criação do tipo social denominado de cristão-

novo, bem como, da “questão judaica” portuguesa e da Inquisição, está, a princípio, 

para os judeus, os principais atingidos, como uma drástica ruptura do seu antigo 

modus vivendi e a assimilação a um Portugal dominado pela religião e suas Ordens, 

notadamente, a jesuítica. Assimilação que, outrossim, implicava, a priori, na 

imposição do esquecimento e empobrecimento de sua cultura, esta, diversa e rica 

em simbologias e significações, ou seja, na  

mudança da ordem psíquica a que estão sujeitas as pessoas que se 
transferem [ou “são transferidas”] de uma determinada sociedade para 
outra, culturalmente diversa. Praticamente, essas mudanças consistem na 
obliteração, substituição e modificação hábitos (modos de sentir, pensar e 
agir) anteriormente adquiridos. Os novos hábitos exteriorizam-se em 
atitudes total ou parcialmente diferentes de atitudes anteriores. É óbvio que 
as atitudes novas surgem condicionadas a elementos culturais novos e 
diferentes. (Dicionário de Sociologia, 1974, p. 377). 

Num outro instante tais decisões para os cristãos-novos significaram possibilidades 

que poderiam ser concretizadas por eles na América Portuguesa. Possibilidades 
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que, inicialmente sugeriam e firmavam a convicção na liberdade de fazer coisas, na 

certeza moral de que os possíveis atos ou acontecimentos relacionados com sua 

ancestralidade, devidamente desembaraçados pela segurança que as terras da 

Capitania da Bahia, não lhes trariam os dissabores comuns e constantes do 

cotidiano do reino. Diz Pinho,  

os Antunes [...] misturavam a tora com devoções de Nossa Senhora, 
erguiam ermidas e sustentavam ‘esnogas’. [...] Mas se rendiam preitos à 
sociedade e à lei, nas aparências, bem podiam satisfazer às consciências 
em práticas da religião ancestral, abrigando-se à larga sombra do ‘infra 
equinoxiale non pecavi’. (1982, p. 59/62).  

Outros exemplos, associados a este e citados no terceiro capítulo, espelham a 

confiança dos cristãos-novos nas possibilidades da América Portuguesa e de 

praticar suas resistências/permanências. Estas perspectivas podem ser tomadas ao 

Livro das Denunciações, um deles é Isabel Ribeiro, que confessando 

sua culpa disse que averá hum mês pouco mais ou menos que estando no 
Mathoim indo com Dona Lianor, cristãa nova irmãa de seu marido molher 
de Anrique Monix Telex [...] disse ella [...] simplesmente sem consideração 
alguma estas palavras Jesu estavamos quieto [...]. (p. 546, grifo nosso). 

O “Jesu estavamos quieto”, resume expressivamente a confiança e a consciência 

assumida dos significados ou significações dos acontecimentos e seus resultados.  

          “Há, contudo, outros significados que não se colocam de forma manifesta, 

que só vêm à luz quando nos empenhamos em decodificá-los. Tratam-se aqui de 

outras necessidades sociais e, acima de tudo, de novas sensibilidades”. 

(CAMARGO, 2002, p.10).  
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         Mas que outro ou outros significados podem ser atribuídos à história dos 

cristãos-novos, com todos os seus aportes, além de uma história de intolerância, de 

resistência ao processo assimilatório, de manutenção e/ou tentativa de manutenção 

de uma identidade étnica da gente que construiu o Brasil?  

          O significado atribuído ao que se denomina na contemporaneidade de 

patrimônio cultural. Patrimônio, que por sua vez é o resultado da preservação 

sistematizadas dos bens cujos vestígios não são destruídos e na memória estão 

vivos e registrados.  

          A partir do século XVII, o termo mnémeïon foi difundido paralelamente ao 

termo munumentum, este, de origem latina, que provém da raiz idiomática indo-

européia men, que exprime uma das atribuições principais dos humanos, a 

memória. Ligados estes termos, encaminham à concepção de obras e/ou 

edificações do passado, aquelas que também marcavam de forma comemorativa os 

fatos e acontecimentos da História, notadamente os personagens dominantes que 

os construíam (KERSTEN, 2000).  

          Segundo Tsiomis, apud Kersten (2000), sua significação passa de um senso 

stricto, isto é, um monumento em comemoração a um personagem, a fatos e a 

acontecimentos, a uma definição mais abrangente (lato), ou seja, um objeto 

memorável também no âmbito da arte, da história, da natureza, um signo digno de 

conservação, a partir da transferência semântica desses conceitos para o 

significado das palavras alemãs denkmal e Kulturgut. A primeira palavra tem sua 

origem na junção de denk, o ato de pensar sobre; e, mal, que vem do alemão antigo 

meil, que sugere marca. Esta continua, se tomada isoladamente, a se referir a um 
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objeto preciso, a alguma coisa material. A segunda palavra kulturgut significa 

herança de uma civilização, portanto, está associada, ainda segundo Tsiomis, aos 

edifícios, objetos e momentos comemorativos à glória de uma nação, implicando em 

ideologias. As dificuldades em precisá-la não impede que seu significado seja 

remetido ao termo patrimônio, mais precisamente patrimônio cultural. Ainda o 

mesmo autor, citado em Kersten, revelou que para os gregos, destino e posse, que 

pertencem à família do que eles concebem como patrimônio, é expresso pela 

palavra kleronomia. 

          Assim, a noção de patrimônio engloba os termos patrimonium, do latim, 

mnémeïon e kleronomia, do grego e denkemal e kultgurt, do alemão, que por sua 

vez estão contidos na concepção de monumento. 

          A França dos séculos XVIII e XIX é quem vai inserir no cotidiano da 

humanidade o uso da palavra patrimônio, originalmente relacionado à herança 

familiar e aos bens materiais, enquanto “la herancia [...] que recibimos y que 

tenemos o sagrado deber de respetar en legado a los que han de venir después de 

nosotros”. (MORALES, 1999, p. 6). Primeira a estabelecer medidas legislativas 

específicas e órgãos específicos para proteger os monumentos de valor histórico 

nacionais, haja vista o medo do “vandalismo” que se propagou após a Revolução 

Francesa de 1789 e a Comuna de 1830, ela viu suas atitudes serem assumidas por 

outros povos. Povos que, através da criação de seus patrimônios, àquele tempo 

definido como “o conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país cuja 

conservação seja de interesse público quer por vinculação a fatos memoráveis, quer 

pelo seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico” 

(COELHO, 1999, p. 286), viam neles referenciais comuns a todos que habitavam o 
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mesmo território, unificando-os em torno de pretensos interesses e tradições 

comuns, resultando na imposição de uma língua nacional, de costumes nacionais 

idênticos e de uma história única e indivisível que se sobrepunha aos regionalismos 

e aos contextos locais e particulares. (FUNARI; PINSKY, 2002).   

          Assim, o patrimônio nos primeiros anos de sua origem, até mais da metade 

do século XX, foi tomado por um mecanismo que possibilitava, simbolicamente, às 

nações, através de suas classes dominadoras, promover a unificação política, 

sociocultural, econômica e ideológica sem respeitar a diversidade social e étnica 

existente em seus territórios. Politicamente, neste período, o patrimônio foi 

apreendido como uma construção social de extrema importância e como indicador 

de uma escolha oficial, que implicava em diversas exclusões na construção oficial 

de uma representação do passado histórico e cultural da sociedade que se 

pretendia una e sem “impurezas”. Nessas exclusões, estava e ainda está ausente 

da história do Brasil, a presença dos cristãos-novos. Estes que nos dois primeiros 

séculos de sua formação foram também seus construtores. Construção esta que 

nos deixou um legado cultural, que enquanto patrimônio deve ser dado a conhecer 

ao povo.  

          Tal procedimento oficial dos historiadores e dos que lidavam e lidam com a 

cultura, no Brasil, pode ser compreendido, inicialmente, em razão dos conceitos de 

monumento e patrimônio terem sido gestados numa Europa etnocêntrica, ciosa de 

suas teorias de superioridade racial e sociedade “pura”. Podem ser também, 

segundo Camargo (2002), em razão de embates ideológicos entre correntes 

distintas, todas, produtoras da necessidade de fazer desaparecer os elementos 

indesejados que simbolizem os seus opositores. Portanto era inadmissível para 
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Portugal que oficialmente era tida por católica, perceber determinadas evidências 

como a relatada por Claude de Bronseval. Disse ele das cidades de Lisboa e 

Lamego, quando por elas passou no século XVI: 

receptáculo de judeus, uma ama de uma multidão de Índios, um cárcere 
de agarenos, um armazém de mercadorias, uma fornalha de usurários, 
um estábulo de luxuria, um caos de avareza, uma montanha de 
orgulho, um refúgio de fugitivos. (MATTOSO, 1993, p. 473, grifos 
nosso). 

         Admitir, que uma fração significativa das velhas famílias portuguesas de 

origem cristã e de estirpe respeitada tinham na composição de seu sangue um 

percentual respeitável de sangue judeu era desconfortável. Conflitante, era admitir, 

que em suas terras de além mar, principalmente as da América Portuguesa,  

por muito tempo [os cristãos-novos] seriam a maioria da população 
branca [e que] esses primeiros indivíduos desempenharam papel de suma 
importância no povoamento e na futura colonização da terra [...]”, 
(SALVADOR, 1976, p. 5, grifo nosso),  

Enfim, tudo isto não atenderia e ainda não atende à ideologia da etnia e das 

classes dominantes. O discurso da homogeneidade e unidade nacional é o que 

prevalece. Discurso fácil de ser passado, incutido e absorvido pela massa 

populacional, que se deixa manobrar e dominar. Elege a construção de uma história 

exclusivamente branca e européia. Excluem da cena pública de símbolos 

indesejados, sejam eles de cunho político, social, religioso, militar, econômico ou 

outros, permite a efetivação da monolitização, manobra e dominação das massas.      

          Hoje, persistir nesse agir, é ir de encontro à abrangência universalizada que o 

conceito de patrimônio alcançou com a ajuda do processo de industrialização. 

Industrialização que, como processo irreversível e transformador, erroneamente 
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toma a si o direito de alterar, destruir e/ou fazer esquecer o passado. Longínquos  

hábitos, costumes, ritos e tradições; monumentos e documentos, que são 

descartados em nome do progresso e do desenvolvimento. Daí a urgência em 

proteger o patrimônio histórico e cultural. Essa ação de achar-se no direito de 

alterar, destruir e/ou fazer esquecer, e essa proteção, expressa no ampliar e 

universalizar conceitos faz aflorar a consciência preservadora do homem do 

presente. Aspectos do passado que se constituem nos fundamentos da identidade 

cultural e nacional e designam elementos comuns às comunidades, ao Estado e à 

nação são identificados e buscados. 

          Diante do posicionamento anterior, apreende-se que a conservação, 

recuperação e manutenção do patrimônio no mundo de hoje é uma inquietude. Em 

diversos países, profissionais de toda a ordem e áreas elaboram, trabalham e 

compartilham diversas teses relacionadas com esses serviços.  

As instituições e organizações internacionais levaram o termo patrimônio a 
uma dimensão planetária ao criar a categoria patrimônio histórico da 
humanidade. Essa categoria remete à possibilidade de diálogo entre 
diferentes culturas e supõe que, apesar das profundas divergências, 
possam estabelecer parâmetros e critérios comuns. Com isso, reconhecem 
que elementos pertencentes a sociedades e culturas particulares são 
importantes para a humanidade, como herança comum. O termo patrimônio 
estava, assim, teoricamente ligado ao conceito antropológico de cultura. 
(KERSTEN, 2002, p. 33). 

Então, ao vincular o termo cultural, segundo a ótica da antropologia, ao conceito de 

patrimônio permite-se que o cotidiano, em todas as suas manifestações, seja 

incluso no que passou a ser chamado e trabalhado como patrimônio cultural.  

         O conceito de patrimônio, anteriormente, exclusivista, passa ser abrangente. 

Nele vai estar contido não só os bens materiais, móveis e imóveis, como também e, 



 182 

sobretudo, os bens imateriais. Afinal, a capacidade de criar cultura e dela ser um 

resultado é marca de toda a humanidade, assim definindo como patrimônio cultural, 

“a produção humana em sua totalidade, [que estabelece] uma relação dialógica com 

documentos, edificações, acervos e eventos [próprios e] de outras culturas até 

então desconsideradas pelas políticas de preservação”. (KERSTEN, 2002, p.33). 

Espaços, fazeres, dizeres, enfim a cultura popular, passam a ter um “papel 

determinante dentro de um grupo de indivíduos em que as tradições sociais, 

culturais e políticas revelam a sua identidade social [e étnica]”. (BORNHEIM,1987, 

p. 128).  

          Ainda recorrendo a Magnani (apud Kersten, 2000, p. 33), e tomando a cultura 

como 

um conjunto de códigos, o patrimônio é uma série de falas que só adquirem 
inteligibilidade por referência àqueles códigos. A noção de patrimônio, 
desta forma, apontada para o aspecto da exterioridade da cultura: objetos, 
técnicas, espaços, edificações, crenças, rituais, instrumentos, costumes 
etc., constituem os suportes físicos, as formas particulares e tangíveis de 
expressão dos padrões culturais. 

Pode-se, então, inferir que a preservação e manutenção da cultura incidirão sobre 

os suportes materiais e imateriais ou simbólicos que os grupos humanos produziram 

e reproduziram, o que permitirá a ação preservacionista sobre a cultura em si. 

          Nesse sentido, o patrimônio cultural tem por objetivo ou pretensão, registrar, 

preservar, manter e conservar toda e qualquer expressão significante e evidente nas 

relações sociais seja ela qualificada como um bem material ou imaterial. A 

imparcialidade, termo aplicado aos que de maneira justa, reta e 

desapaixonadamente julgam, emitem opiniões ou tratam os diversos assuntos 
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inerentes ao ser humano, recuperará a concepção grega de patrimônio, tão bem 

usada pelos construtores do pensar ocidental, haja vista a diversidade infinita com 

que percebiam o mundo e sua construção.  

A imparcialidade [...] veio ao mundo quando Homero decidiu cantar os 
feitos dos troianos não menos que os dos aqueus, e louvar a glória de 
Heitor não menos que a grandeza de Aquiles. Essa imparcialidade 
homérica, ecoada em Heródoto, que decidiu impedir que “os grandes e 
maravilhosos feitos de gregos e bárbaros perdessem seu devido quinhão 
de glória”, é ainda o mais alto tipo de objetividade que conhecemos. 
(ARENDT, 2001, p. 81). 

         Desse jeito, na classe de patrimônio cultural, antes, considerada monumento 

histórico, está a história, os espaços, a memória e a identidade dos cristãos-novos. 

Esses momentos que remetem ao passado do povo judeu português, feito cristão 

por decreto e nominado cristão-novo, por preconceito ao diverso, no presente é 

escolhido para estudo e qualificação de patrimônio cultural. A escolha deste tema foi 

determinada a princípio, pela subjetividade, depois, pelo componente compreendido 

como valor histórico, que considera a situação temporal e espacial do monumento, 

dado essencial e indispensável para satisfazer os requisitos e as necessidades 

práticas dos contemporâneos ou a exigências de um ideal. Momentos construídos, 

não com o objetivo a que se propõe este trabalho, o de demonstrar que o contexto 

cristão-novo é patrimônio cultural nacional consumível pelo segmento turismo 

cultural, mas o propósito daquela gente era a construção de um “patrimônio”, 

fundamentado na ancestralidade, para as gerações futuras. 

          Ao atribuir-se a condição de patrimônio cultural aos acontecimentos de 

Portugal e da América Portuguesa, relacionados com os judeus e os cristão-novos, 

aos espaços por eles ocupados, onde resistências, tomadas também como 

permanências, foram praticadas ocultamente ou não, o conceito de imaterialidade, 
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será aplicado. Esta, enquanto uma das vertentes de um dos tipos de patrimônio, 

permite o uso dos Livros das Confissões e Denunciações da Primeira Visitação do 

Santo Ofício às Partes do Brasil, Capitania da Bahia, 1591-1593, donde se pode 

extrair informações pertinentes ao valor do texto em si, a presente leitura. Leitura 

que, ao deixar perceber todo um contexto de uma época através dos viveres, 

dizeres e fazeres expressa uma gama respeitável de valores culturais, que são 

também históricos. Agregado aos valores mencionados anteriormente, tem-se os 

valores de antiguidade e o de contemporaneidade, ambos fundamentais na 

construção e admissão do que a Idade Contemporânea chama de patrimônio 

cultural.  

         O valor de antiguidade está presente nos objetos de estudo do presente texto, 

pois, a destinação original dos acontecimentos23, dos espaços de viver e habitar24 e 

das ações destinadas à preservação da memória e identidade étnica ancestral dos 

cristãos-novos, é diferente do que a sociedade atribui na contemporaneidade. Isto 

acarreta intencionalidades distintas no que tange a suas construções e atribuições 

significantes, como objetos. A idéia anterior leva aos conceitos de valor de 

rememoração, que é quando o patrimônio por apresentar a forma primeira, apesar 

dos anos decorridos, torna-se interessante como objeto de estudo e admiração. 

Este valor, no caso do presente texto, pode ser aplicado aos dizeres dos Livros das 

Confissões e Denunciações da Bahia, também via de percepção dos viveres e 

fazeres do objeto de estudo e fonte primária deste trabalho. O valor de época é 

outro fator a ser agregado ao valor de antiguidade. Este remete ao passado e seu 

                                                
23 Acontecimentos podem ser tomados como: decisões políticas e religiosas, éditos de expulsão e 
conversão, preconceitos religiosos, sociais, culturais e políticos, fugas para espaços geográficos e 
culturais diversos, para a América Portuguesa. (N.A.). 
24  São os espaços: engenhos de açúcar, sobrados e mucambos urbanos. (N.A.). 
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entendimento está vinculado ao interesse por ruínas e/ou documentos escritos que 

espelham o passar do tempo cronológico, no qual as distâncias sociais e culturais 

aprofundadas são as causas do estranhamento, que leva ao estudo dos objetos. 

(KERSTEN, 2000). 

         Os cristãos-novos, sua história, seus espaços de habitar e viver, suas ações 

visando a viabilização, preservação e manutenção de sua memória ancestral e 

identidade étnica são monumentos que “não existem por si mesmos, eles recontam 

a história e avivam a memória, constituindo uma linguagem que fala do pretérito[,do 

presente e do futuro]”. Ibid., p. 39. Pode-se dizer que também são monumentos que  

põem em jogo [...] a sensibilidade e a afetividade e pretende não se dirigir 
exclusivamente às pessoas cultivadas a quem necessária e unicamente a 
conservação histórica dos monumentos diz respeito, mas também às 
massas, a todos os indivíduos, sem distinção de nível cultural. (RIEGEL, 
1989, p. 20).  

Dar-lhes um caráter universal, de acordo com Riegal, induz a valorizá-los conforme 

a contemporaneidade, isto é, atribuir-lhes valores de contemporaneidade, que são 

os de arte e o de uso.  

          O valor de arte, que não é absoluto nem eterno, mas relativo, flutuante, 

captado de acordo com o momento de sua valoração e segundo o ponto de vista 

que se adota, para a ocasião não interessa. Isto, por estarmos discutindo patrimônio 

sob os aspectos estritamente históricos e de uso.  Este último é aquele que reaviva 

a utilização dos monumentos para neles serem desenvolvidas as atividades 

originais ou não, pode-se afirmar que é a maneira ideal para preservá-los. Ele 

possibilita a concretização da idéia de que há uma interdependência, uma 
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mutualidade entre o passado e o presente articulados via costumes Kersten (2000), 

que  

nas sociedades tradicionais, tem a dupla função de motor e volante [, pois] 
não impede as inovações e pode mudar até certo ponto, embora 
evidentemente seja tolhido pela exigência de que deva parecer compatível 
ou idêntico ao precedente. Sua função é dar a qualquer mudança desejada 
(ou resistência à inovação) a sanção precedente, continuidade histórica e 
direitos naturais conforme o expresso na história. (HOBSBAWN; RANGER, 
2002, p. 10, grifo nosso). 

Resistências/permanências, os antigos costumes praticados pelos cristãos-novos 

citados nos primeiros capítulos deste trabalho, expressavam não uma recorrência à 

tradição, às “veneráveis tradições”, inclusive as “inventadas”, cujo objetivo e 

característica é a invariabilidade ou a crença nela. Mas recorrências ao equilíbrio de 

forças na luta constante entre a antiga e a nova categoria, conhecida a partir dos 

acontecimentos históricos do período Manuelino, como cristãos-velhos.        

 O “costume” não pode se dar ao luxo de ser invariável, porque a vida não é 
assim nem mesmo nas sociedades tradicionais. O direito comum ou 
consuetudinário ainda exibe esta combinação de flexibilidade implícita e 
comprometimento formal com o passado. Nesse aspecto, aliás, a diferença 
entre “tradição” e “costume fica bem clara. “Costume” é o que fazem os 
juizes [,aplicam as leis e ministram veredictos]; “tradição” (no caso, tradição 
inventada) é a peruca, a toga e outros acessórios e rituais formais que 
cercam a substância, que é a ação do magistrado”.  Ibid., p. 10. 

Recorrendo ao argumento anterior de Hobsbawn e Ranger (2002), percebe-se, nas 

denúncias feitas por João/Joam Garcez e João da Rocha Vicente contra o cristão-

novo Gaspar Dias da Vidigueira e suas continuidades contemporâneas, ambas 

mencionadas no capítulo terceiro, elementos possíveis de serem tomados, entre 

outros, como exemplos da invariabilidade e flexibilidade inerentes ao que a 

sociedade substantiva como costume e não tradição.   
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          Lembrando que o presente texto trata do mundo cristão-novo, pode-se dizer 

que, ao apropriar-se dos acontecimentos (a história), dos objetos (os espaços de 

habitar e viver) e costumes (as resistências/permanências), e de seus 

“correspondentes” na contemporaneidade, observa-se que a memória engendra 

vínculos que substanciarão os costumes, dando oportunidade de entendimento do 

processo de continuidade/descontinuidade, que constitui a construção sóciocultural 

de um povo. Construção esta, resultado de definições e recortes estabelecidos a 

partir de critérios adotados tempos depois, firmando pontes entre o tempo-espaço 

passado e o presente, singularmente, sob o viés do vencedor. Benjamim (1986, p. 

225), diz: “[...] os que num momento dado dominam são os herdeiros de todos os 

que venceram antes. A empatia com o vencedor beneficia sempre, portanto, esses 

dominadores” os que estabelecem qual a identidade que será resgatada, a memória 

que será aflorada e os espaços que serão lembrados, enfim, o patrimônio que será 

tomado por cultural e pertinente a uma nação. 

          Essa perspectiva nos leva a inferir que é tido como patrimônio cultural tudo, 

toda e qualquer coisa que faça parte da identidade, memória e história do vencedor. 

A história é a deles, não a dos que foram dominados e assimilados, como é o caso 

dos cristãos-novos. Recuperar esta história e sua significação na formação da 

identidade, da sociedade e memória nacional brasileira, é dizer explicitamente, que 

isto é patrimônio cultural e aos brasileiros do  

presente [, que eles] reordenariam e dariam sentido aos fatos pretéritos, 
reconstruindo o passado e a memória. A lógica desta reconstrução seria 
sempre dada pelo presente. Portanto, a possibilidade de evocar o passado 
estaria associada a idéias e valores, a espaços ou objetos, como um 
recurso mnemônico, associado dentro do campo simbólico a partir dos 
capitais culturais disponíveis, definidos por aqueles a quem coube 
recuperar os fatos, agregando-os e dando-lhes sentido. (KERSTEN, 2000, 
p. 46-7, grifo da autora). 
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          Recuperar esta história e sua significação na formação da identidade, da 

sociedade e memória nacional brasileira, é máxime, atender ao conceito 

estabelecido na Constituição Federal Brasileira de 1988, em seu artigo 216, que diz:  

constituem Patrimônio Cultural Brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, inclusos na forma de se expressar; nos modos de criar, fazer 
e viver. As citações científicas, artísticas e tecnológicas: as obras, objetos, 
documentos, edificações e demais espaços destinados a manifestações 
artístico-culturais, são tomados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referencia à identidade, à ação, à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. (grifos nossos). 

          Reconhecendo nos cristãos-novos sujeitos e objetos destes acontecimentos, 

a razão da existência de uma farta documentação escrita, não só produzida em 

detrimento dos vexames impostos pela Inquisição, mas também, relacionadas ao 

cotidiano comum e regular do diverso num mundo em que o cotidiano era dominado 

por uma sociedade preconceituosa, foram urdidores do tempo histórico, da 

construção do passado e da memória no presente. Com certeza foram elementos 

constituidores do patrimônio cultural nacional.  

Não se pode esquecer que há uma teatralização do patrimônio,um esforço 
em simular que há uma única origem, uma substância fundadora, que 
busca defini-lo como essência nacional, celebrando acontecimentos e 
heróis fundadores. Lugares e edificações tombados e preservados 
transformam-se em palcos para representar o grupo étnico, o Estado ou a 
Nação. (KERSTEN, 2000, p. 49).   

Observa-se, ao tomar esta formulação, que a questão da ausência oficial ou da 

presença extremamente tímida dos cristãos-novos e seus descendentes no cenário 

cultural brasileiro em suas diversas manifestações, está vinculado a várias 

vertentes. A primeira pode ser à busca, ainda existente por parte de uma 

significativa parcela dos formadores de opinião, de uma origem única, de uma única 

substância fundadora, de uma única essência nacional, de uma ascendência branca 
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europeizada romano-visigótica-cristã. A segunda pode ser em razão do processo de 

integração, que ocorreu na sua totalidade e a terceira vertente pode estar ligada a 

uma miscigenação tão intensa que os dados sumiram. Outra possibilidade pode ser 

atribuída à fragilidade dos registros, tanto na sua elaboração quanto na sua guarda 

e preservação, que neste país foram e são uma realidade que atinge a todos.  A não 

existência de conflitos interétnicos, também pode ser aventada, o que levaria a não 

ser registrado os marcadores diferenciais próprios a esses conflitos. O silêncio 

sobre as origens é outra via a ser conjeturada. Tão profundo é este silêncio, que o 

esquecimento prevalece sobre o contar e preservar a história. Mas vale lembrar que 

a consciência da unidade contemporânea, pontuadamente a brasileira, é resultado 

da diversidade. 

          Estabelecido neste trabalho que a história dos cristãos-novos e determinadas 

movimentações provenientes de seus comportamentos são patrimônios culturais 

nacionais, porque enquanto monumentos, estes se constituem em símbolos que se 

pretende perpetuar. Pode-se através do fazer “conhecer o sentido da sua 

construção histórica para apreender o seu significado simbólico” (CAMARGO, 2002, 

p. 25-6), na e para a construção identitária do brasileiro, sinalizar a viabilidade de 

usa-lo no segmento turismo cultural. 

         A primeira metade do século XX encontrará os estudiosos germânicos, 

austríacos e alemães, todos influenciados pelos aspectos econômicos, definindo o 

turismo como a “soma de operações, especialmente as de natureza econômica, 

diretamente relacionadas com a entrada, a permanência e o deslocamento de 

estrangeiros para dentro e para fora de um país, cidade ou região”. (SCHULLARD 

apud IGNARRA, 1999, p. 23). Artur Bormann, oriundo da Escola de Berlim, disse 
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que era um “conjunto de viagens que tem por objetivo o prazer ou motivos 

comerciais, profissionais ou outros análogos, durante os quais é temporária sua 

ausência da residência habitual. As viagens realizadas para locomover-se ao local 

de trabalho não se constituem em turismo”. Ibid., p. 23. Uma certa evolução do 

conceito pode ser percebida com Hunziker e Krapf, para os dois, as inter-relações e 

os fenômenos resultantes das viagens e estada dos forasteiros em outras 

localidades, desde que estes não assentassem vida e/ou atividade produtiva 

cotidiana e contínua, podia ser tomada por turismo. Ibid., p. 23- 4.  

          Fenômeno complexo, desde o seu aparecimento o turismo tem como uma de 

suas características a diversidade de definições. Isto nos leva a percebê-lo como 

ilimitado.Trilhando por este caminho, pode-se defini-lo, se adotarmos a OMT- 

Organização Mundial do Turismo, como  toda e qualquer atividade efetuada por 

“pessoas durante suas viagens e estadas em lugares diferentes ao seu entorno 

habitual, por um período consecutivo a um ano, com finalidade de lazer, negócios 

ou outras.” (2001)25. Turismo também pode ser definido como  

“sendo uma ampla gama de indivíduos, empresas, organizações e lugares, 
que se combinam de alguma forma para proporcionar uma experiência de 
viagem. [É uma] atividade multidimensional e multifacetada, que tem 
contato com muitas vidas e atividades econômicas diferentes”.(COOPER et 
al., 2003, p. 40-41). 

McIntosh e Gupta dizem que “o turismo, de forma ampla, é assumido como a 

ciência, a arte e a atividade de atrair, transportar e alojar visitantes, a fim de 

satisfazer suas necessidades e seus desejos”. (apud LAGE, 2000; MILONE, 2000, 

p. 26).  Alister Mathieson e Geofrey Wall (2000) afirmam que a temporalidade das 

locomoções/movimentações dos indivíduos para locais outros, diverso dos seus 

                                                
25 Notícia fornecida pela Profa. Dra. Marília Gomes dos Reis Ansarah,  em março de 2004.  
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pontos referenciais (trabalho e morada); note-se aqui também a inserção das 

atividades exercidas, a permanência e as predisposições que atendem as 

necessidades imediatas ou não daquele que se locomove/movimenta, é turismo. 

Ibid., p.26.   

Haroldo Leitão Camargo (2002) o apresenta como “a modalidade dos 

deslocamentos e retornos ao domicilio original, das viagens de lazer, do tempo de 

não trabalho” (p. 15). Simplista, este conceito não ajuda a trabalhar os novos 

segmentos, como trabalho, saúde, cultura etc..  

          Fenômeno da contemporaneidade, se reduzido ao segmento nomeado de 

Cultural, que é o que interessa a esta dissertação, tem seu sentido ligado aos 

deslocamentos voluntários e/ou temporários de indivíduos ou grupo de pessoas em 

busca de encontros excitantes e educativos com as pessoas, as tradições, a história 

e a arte dos povos. (LUCAS apud KERSTEN, 2000). Pode ser caracterizado de 

acordo com a OMT, como aquele cujo cliente procura “por estudos, cultura, artes 

cênicas, festivais, monumentos, sítios históricos ou arqueológicos, manifestações 

folclóricas ou peregrinações”. (BARRETTO, 2000, p. 20). Reduza-se mais, e tem-se 

Coelho (1999) afirmando que pode ser apreendido como “uma maneira de atrair 

mais visitantes de outras nações, assim como satisfazer à crescente demanda do 

turismo doméstico por descobrir nossas raízes e identidades [...]”. (p. 359,, 

grifo nosso).  

          Evidente que todas as definições satisfazem de per si ou imbricadas. Mas 

tomando a definição de Coelho (1999), em sua primeira parte percebe o turismo 

como uma atividade socioeconômica. Tal percepção é inquestionável, porque é uma 
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atividade que, geradora de bens e serviços, contentam as necessidades primárias e 

secundárias do homem. Outrossim, porque é uma atividade que se conecta direta e 

indiretamente com uma infinidade de atividades da economia mundial. Ainda, pode-

se acentuar que para esta atividade, as fronteiras, notadamente as geográficas, não 

são empecilhos para aqueles que buscam atender suas expectativas, notadamente 

a cultural. 

         Se for apanhado o segundo momento da definição de Coelho (1999), que é o 

mais ligado a este texto, onde é pontuado que uma das razões do turismo cultural é 

“descobrir nossas raízes e identidades”, chega-se ao objeto deste estudo, os 

cristãos-novos, e suas vertentes, os viveres, os dizeres e fazeres. Tudo isto 

entendido como objeto, lugares e acontecimentos de interesse, marcadamente 

daqueles que fazem o turismo cultural interno. Se trabalhados, motivará o 

deslocamento de grupos humanos para conhecê-los, tornando-os um atrativo 

cultural. (LAGE; MILONE, 2000).  

          Decerto que os turistas “viajantes”, aqueles que não limitam suas locomoções 

aos negócios, ao trabalho, à paisagem e ao consumo de sempre, mas buscam 

primordialmente os lugares, os estilos, os costumes, as tradições, enfim, o 

conhecimento da cultura daqueles que os recebem (AVIGHI, 2000), serão os 

interessados por esta vertente. 

          Segundo Barretto (2000) essa procura por parte de uma parcela dos turistas 

pelo elemento cultura, têm levado ao crescimento o turismo feito nos centros 

urbanos, onde está concentrado o que é tido por histórico, artístico e cultural, tanto 
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do passado quanto do presente. Este último uma herança por este autor 

demonstrado no capítulo terceiro desta dissertação. 

         As histórias da família Antunes-Rõiz, de Gaspar Dias da Vidigueira e sua 

mulher, de Maria Lopes, Álvaro Sanchez, Anrique Mendes, Branca de Lião, Mecia 

Rodrigues, Caterina Mendes, dentre tantos outros, com suas resistências/ 

permanências praticadas nos seus espaços de habitar e viver, são histórias. 

Histórias de preservação da identidade ancestral, de não assimilação, de 

acomodação a uma cultura diametralmente oposta26 à sua, pode-se afirmar, 

satisfarão o crescente interesse do povo brasileiro por descobrir suas raízes e 

identidades, pois, enquanto matéria-prima, possibilitam o desenvolvimento de 

produtos que viabilizem e divulguem o turismo junto à clientela brasileira ou 

estrangeira. 

          Para o turismo cultural, as palavras patrimônio, identidade, preservação e 

divulgação são mágicas, porque pertencentes a um mundo distante dos interesses 

advindos do planejamento econômico-financeiro, da infra-estrutura, da demanda, da 

competitividade, custos, mercado, consumidores e outras variáveis, elas são 

narrativas pertinentes ao imaginário e suas representações, ao mundo das idéias. 

Porém, pronunciadas, percebidas e concretizadas no contexto amplo do turismo e 

seu segmento cultural, permitirão aos cristãos-novos, sua(s) história(s), seus 

espaços e movimentos serem conhecidos e preferidos no gosto turístico. 

Notadamente no gosto daqueles que têm nos atrativos culturais e não nos da 

natureza, do consumo, dos negócios, da saúde etc. a razão de seus deslocamentos. 

                                                
26 Oposição aqui seja apreendida como à certeza dos cristãos-novos e ss/ descendentes de sua 
exclusividade diante de seu Deus. 
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Estes valorizam e fazem o turismo resultado de um conjunto de aspectos da cultura 

humana. Aspectos que estão ligados à história, ao cotidiano, ao artesanato ou 

qualquer outro dos inúmeros aspectos que o conceito de cultura abrange. Os que o 

praticam (intelectuais, trabalhadores autônomos, profissionais liberais), buscam 

conhecer e vivenciar, quando possível, modos de vida alternativos, autenticidade, 

contato com as culturas visitadas, principalmente. 

           Nos museus, nos prédios históricos (antigos lugares de habitar, de fazer 

cultura, de produzir e/ou de lazer), na percepção e contato com a cultura popular 

cotidiana, com os dizeres e fazeres, com as recordações e vivências que é possível 

resgatar através do turismo, os 

lugares onde a memória se cristaliza e se refugia [, e estão ligados aos] 
momentos particulares de nossa história. Momentos de articulação onde a 
consciência da ruptura com o passado se confunde com o sentimento de 
uma memória esfacelada [ou propositadamente esquecida], mas onde o 
esfacelamento [ou esquecimento] desperta ainda memória suficiente para 
que se possa colocar o problema da encarnação. O sentimento de 
continuidade torna-se residual aos locais. Há locais de memória porque não 
há mais meio de memória. (NORA, 1993, p. 7). 

São nestes locais, como os engenhos de açúcar dos cristãos-novos, um dos lugares 

de suas práticas (resistências/permanências), que confinados na fidelidade 

cotidiana ao ritual dos costumes, herdados de seus antepassados judeus, que 

podem ser sinalizados para efeito de preservação da memória daqueles 

construtores da identidade nacional. Memória que é vida, uma vez que a dialética da 

lembrança e do esquecimento, as transformações constantes, os usos e 

manipulações, devidas ou indevidas, as revitalizações ou ocultamentos, são 

conduzidos por grupos vivos. É vida, porque é  
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atual, é um elo entre o passado e o presente, é afetividade e magia que 
alimentam as recordações etéreas, reais, pessoais, grupais ou simbólicas. 
Porque é sensível a todas as transferências, cenas, censura ou projeções. 
[Porque] instala a lembrança no sagrado, [...] emerge de um grupo que ela 
une, o que quer dizer, como Halbawchss o fez, que há tantas memórias 
quantos grupos existem; [pois,] ela é, por natureza, múltipla e 
desacelerada, coletiva, plural e individualizada. [...] [Porque] se enraíza no 
concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no objeto. [...] [Porque] é um 
absoluto e [não conhece] o relativo. Ibid., p. 9.  

Tudo isto está contido na história dos cristãos-novos, nos seus lugares históricos, 

nos seus feitos políticos e sociais; nos seus movimentos que objetivavam, como já 

foi escrita neste texto, a preservação de sua identidade judaica. Contido também 

está nos costumes, hábitos e tradições que na contemporaneidade o brasileiro 

prática sem ter a consciência de sua ancestralidade judaica, via presença dos 

“batizados em pé”27 em terras da América Portuguesa nos séculos XVI e XVII e já 

não diferenciados a partir do século XVIII. 

           Trabalha-los para que aconteçam, é lidar com sua divulgação através do 

turismo, esta atividade do setor terciário de produção, que tem como principal 

característica a prestação de serviços a outrem, o que implica na utilização de 

outros setores produtivos. É lidar também com o turista aquele que é 

“essencialmente uma pessoa que procura [o conhecimento,] conhecer, passear, 

desfrutar de outro lugar diferente daquele em que mora”. (BARRETTO, 2000, p. 23). 

Acontecer é o turista “degustá-los” através da visita à paisagem construída (cidades, 

museus, parques temáticos), dos atrativos históricos e culturais (eventos, ruínas, 

sítios arqueológicos, festas e manifestações populares).  Ao Recôncavo Baiano não 

faltam, na contemporaneidade, paisagens e atrativos, absorvidos como históricos e 

culturais que atendam aos objetivos do turismo e do seu segmento cultural. Casas e 

                                                
27 Batizados em pé, nome atribuído a si mesmo por milhares de judeus que foram forçados a se 
converterem ao cristianismo em finais de 1496, por determinação de d. Manuel I, i. é, são os mesmos 
cristãos-novos. (N. A.). 
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fábricas de engenhos, capelas de engenhos ou não, igrejas matrizes, solares, 

sobrados e mucambos, que foram habitados pelos cristãos-novos, lá são muitas. 

Observe-se que as estruturas arquitetônicas das casas, solares, sobrados e 

mucambos não são as mesmas dos séculos XVI e XVII, foram alteradas pelos 

descendentes ou não daquela gente, algumas capelas e matrizes ainda são o que 

foram nos tempos dos Antunes-Rõiz, de Maria Lopez ou Diogo Lopes Ilhoa. 

Dos muitos exemplos que podem ser tomados àquela região do Estado da 

Bahia que fica no entorno de sua capital, e que interessa as problematizações, aos 

objetivos e hipóteses deste trabalho, está na terra do Matoim e no complexo que 

compõe as ruínas do Engenho Matoim (Figura 1). Construído na terra pertencente 

aos senhores de engenho Heitor Antunes e Ana Rõiz, cristãos-novos, como já foi 

referendado no decorrer desta atividade, hoje situada no município de Candeias, 

este emancipado da velha capital pela lei nº 1028, de 14.08.1958, integra 

atualmente a região metropolitana de Salvador.  

Há ainda que se observar que as terras do engenho foram desapropriadas 

pelo governo da Bahia em 1973, com o objetivo de integrar o Centro Industrial de 

Aratu - CIA. Atualmente este monumento, repleto de historicidade, simbologia, 

representações, onde uma parcela da história do Brasil foi construída, tem como 

vizinhos o parque industrial da Dow Química e uma linha de dutos desta mesma 

industria. Isto impossibilita sua visitação, pois só com uma permissão especial da 

empresa pode-se lá chegar, afinal, isto só é possível passando por seu parque. 
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Figura 1 – Ruínas e planta baixa com legenda do Engenho Matoim. (Fonte – Inventário de proteção 
do acervo cultural; monumentos e sítios do Recôncavo, I Parte/ IPAC – Ba.) 

          Este complexo que dista três quilômetros por mar de outro engenho, o 

Freguesia, atualmente Museu Wanderley Pinho, é composto por uma  

“casa-grande de engenho de elevado valor monumental, desenvolvida em 
torno de um pátio retangular. Dos três níveis que possui o edifício, o 
primeiro é praticamente um porão; o segundo abriga o saguão que é 
ladeado por grandes salões com janelas conversadeiras e onde existia, até 
o final do século passado, sete quartos de hóspedes; o terceiro pavimento, 
com janelas do tipo tribuna, salões, capela, quartos e cozinha que servia à 
família. Recobre o edifício telhado de oito águas com terminações do tipo 
beira-saveira. O pátio corresponde  ao terceiro nível e é contornado em três 
lados por uma galeria de arcos plenos que se apóiam em colunas toscana 
de seção quadrada. Das artes aplicadas ao edifício,  destaca-se a pintura 
do forro da capela, alusiva a Santíssima Trindade” [Figura 2]. (BAHIA, 1982, 
p. 29).    

Figura 2 – Saguão em ruínas, pátio interno e pintura da Santíssima Trindade do Engenho Matoim. 
(Fonte – Inventário de proteção do acervo cultural; monumentos e sítios do Recôncavo, I Parte/ IPAC 
– Ba.) 

Cujas características tipológicas de sua casa-grande remontam ao século XVIII, 

quando já pertencia a família dos Rocha Pita, que não era cristã-nova e nem tinha 
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qualquer vinculo de parentesco com os personagens aqui estudados. A única 

reminiscência dos antigos donos e senhores presumivelmente está no pátio interno, 

tido pelos especialistas como um modo da arquitetura do século XVII. Século este 

que a propriedade, como já foi mencionado anteriormente, pertencia a 

descendentes dos Faria/Antunes-Rõiz. De inspiração árabe, este partido, o pátio 

interno, era essencial à ventilação, haja vista permitir enfrentar os dias mais 

calorentos, tão próprios aos trópicos, possibilita associá-lo aos primeiros 

proprietários, que tinham nos judeus seus ancestrais. Tanto quanto os árabes, 

ambos são “semitas”, portanto, passíveis de inspirações comuns em todos os 

campos culturais.  

          Da fábrica, um dos espaços de produzir dos engenhos, nada mais existe. O 

abandono, provavelmente, foi o motivo do desaparecimento desta construção, que 

podia ser de dois tipos. Um primeiro,  

“retangular [e recoberta] por um telhado de duas ou quatro águas e, um 
segundo, em forma de “L”, Na parte mais larga do “L” ficava a casa das 
caldeiras, recoberta por um telhado em pirâmide – que funcionava como 
uma coifa, com pequenas aberturas para o esgotamento da fumaça – e, na 
perna do “L”, a casa de moenda, sob telhado em duas ou três águas. Em  
ambos os tipos de planta aparece um telhado de meia-água, formando uma 
varanda anexa à casa das caldeiras, onde ficavam escravos alimentando e 
abanando as bocas das fornalhas”. (AZEVEDO, 1990, p. 127). 

Com certeza, pode-se dizer que novamente o abandono e um incêndio ocorrido no 

final da década de setenta do século passado, danificaram a casa-grande e seu 

acervo, deste não restando nada.  Notícias há de que até 1950, peças do mobiliário 

primevo, a capela e altar, uma tela de Santo Antonio e o Menino Jesus, bem como 

uma imagem de Nossa Senhora do Rosário e Crucifixo, existiam (BAHIA, 1982). 

Onde estão hoje tais peças, ninguém sabe. 
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          Restaurar, intervir, recuperar ou estabilizar as ruínas da casa-grande deste 

monumento e seus espaços externos, reutilizando-o, é possível.  Vide o vizinho 

Engenho Freguesia, que pertenceu aos parentes dos cristãos-novos, era de 

Sebastião Álvares, pai de Sebastião Faria, que por matrimônio era aparentado com 

os Antunes-Rõiz, conforme consta no segundo capitulo, é um Museu de Arte. Nele é 

mostrado o cotidiano da classe abastada e dominante, o viver dos escravos e de 

outros menores do Recôncavo Baiano. È um dos espaços mais visitados da Bahia. 

          Assim sendo, deduz-se, que as ruínas do Matoim e os acontecidos nelas, 

podem atender a atividade turística e seu segmento cultural. Esta atividade que 

constrói, movimenta e contém uma infinidade de relações próprias e particulares. 

Integrados através da interação com os setores produtivos, o que caracteriza-a 

como um sistema, tem toda a estrutura para dar a conhecer os viveres, dizeres e 

fazeres - patrimônio nacional e cultural brasileiro - dos cristãos-novos, não só da 

Capitania da Bahia mas de outras donatarias da América Portuguesa.  

          Sendo um sistema, a herança cultural deixada pelos cristãos-novos, 

apresentada e estudada parcialmente, mas com acuidade, no terceiro capítulo, 

permitirá a geração de produtos, ou seja, os bens e serviços que resultam dessa 

atividade tão significativa do mundo globalizado, “tanto em termos de empregados 

como na porção do comércio mundial“. (SERRANO, 2000, p.56). Formatados e 

oferecidos por uma série de produtores e fornecedores diferentes que, trabalhando 

de per si, percebem e são percebidos pelo turista, in totum, em função do objeto a 

ser “degustado”, aqueles que viajam priorizando a cultura os valorizarão, neles 

percebendo e apreendendo sua identidade.  
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Por priorizarem a cultura, são turistas diferenciados, e como tais são 

conscientizados e conscientizadores, causam pequenos impactos. Buscam o 

contato autêntico e íntimo com a população local, respeitando seu modo singular de 

viver, seus valores e ritmo de vida, sem imposições. Adaptam-se facilmente à 

cultura local tornando-se consumidores, notadamente de um estado de espírito e 

não só de coisas materiais. Têm como vital o registro das imagens cotidianas. Estas 

permitem uma internalização e perpetuação em suas memórias do diverso e/ou de 

suas identidades. Afinal de contas, em suas viagens, buscam “fugir da vida rotineira, 

de todo dia; e explorar outras culturas, conhecer outras pessoas, o modo de vida 

delas [...] abrir a cabeça, conhecer mais, aprender mais”. (Tal, israelense, viajando 

pelo Brasil apud SERRANO, 2000, p. 70).   

Outros depoimentos constantes no texto produzido por Serrano (2000), 

página setenta, confirmarão o parágrafo seguinte, veja-se: “Achei que eu podia 

conhecer as pessoas lá, conhecer a cultura...” (John, holandês), “Conhecer pessoas 

e lugares. Aprender sobre pessoas e os lugares e mais a respeito de si mesmo (...) 

Respeitar e estar aberto ao modo como as pessoas se comportam lá [nos países 

que você visita]” (Markus, suíço), “Eu acho que, se viaja para outros países, vai 

conhecer novos costumes” (Helmut, alemão) e “É o máximo, é um aprendizado [...]” 

(Trevis, norte-americano).  

São pessoas que buscam fazer e pontuadamente viver um turismo 

baseado no legado cultural, isto é, o dito Turismo Cultural, onde o principal 

atrativo é o patrimônio cultural. Patrimônio que são manifestações da cultura 

material e imaterial, que a antropologia lhe atribui caráter simbólico, que podem 

estar nos mais diversos lugares e momentos.  
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Lugares como os museus, onde a ambientação pode oferecer, se não o 

original das peças do mobiliário e as artísticas, as do cotidiano, como as de cozinhar 

e vestir e/ou as de iluminar, mas réplicas que atendam as expectativas dos 

buscadores de conhecimento. Lugares como as galerias de artes, onde imagens e 

paisagens são perpetuadas nas telas, esculturas e artesanato, que na maioria das 

vezes admiramos, adquirimos e usamos sem a menor noção de suas relações 

identitárias e afetivas com a nossa contemporaneidade tão impregnada de 

modernidade. Lugares grandiosos que nem as salas de consertos, teatros e 

cinemas, onde os concertos e as representações sejam elas dançadas, recitadas ou 

teatralizadas, permitem conhecer as vozes de nossas identidades, contribuição 

significativa par nossa própria compreensão. Lugares que são bares, botequins, a 

malha viária das urbis, a área rural, onde os mortais comuns preservam e propalam 

os dizeres e fazeres das gentes antigas, sabendo que são dos antigos, mas nunca 

quais os antigos. Momentos das festas populares ou das elites, das canções e dos 

diversos estilos e modos de dançar, de vestir, cozinhar, de fazer a literatura popular 

e de praticar a medicina caseira.  

Lugares e momentos que podem conter e apresentar os viveres, dizeres e 

fazeres da gente cristã-nova da Capitania da Bahia, da gente que é uma das nossas 

identidades e que estudada nos capítulos anteriores, possibilita uma rápida visão do 

que o turismo cultural dela pode usufruir.  

          O interesse é que vai levar à oferta programas diferenciados ao turista que 

busca no legado cultural, onde os roteiros podem lhes oferecer uma série de 

interações. Interações com a história, com os espaços e as vivências (através das 

resistências/permanências) dos cristãos-novos na Capitania da Bahia, 
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pontuadamente nos engenhos de açúcar, locais tão próprios daqueles que forçados 

se converteram ao cristianismo e mantiveram suas vidas duplas, cristãos 

externamente, judaizantes nos seus viveres (espaços de habitar), nos seus dizeres 

e fazeres. 
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CONCLUSÃO 
 

 

 

 

 

 

          Decerto que esta atividade buscou os elementos que possibilitaram o seu 

desenvolvimento na história-acontecimento e na história-conhecimento. Tais 

fundamentos facilitaram atender aos problemas apresentados no projeto desta 

dissertação e citados na introdução deste texto. A identificação, o estudo, a análise e 

as explicações referentes ao tema desta realização, constantes no objetivo geral e  

nos específicos, também foram satisfeitas.  

 

Tomando a primeira hipótese referenciada na introdução deste texto onde é 

dito que a história dos cristãos-novos, seus lugares de habitar, de viver, suas 

práticas de resistências/permanências são patrimônios culturais e nacional tem-se a 

declarar que, ao contentar certos requisitos como: serem bens de natureza material, 

pois os locais de habitar e de viver possibilitam, se recuperados, ambientados e 

devidamente formatados, seu uso enquanto lugares de memória e lugares de 

atividade econômica, de promissores negócios, de fonte de divisas, de geração de 

empregos e construtores de uma imagem positiva do país. Serem bens de natureza 

imaterial, já que as formas de se expressarem (modos de criar, fazer e viver), 

constantes nos documentos acolhidos como fontes primárias, é história, portanto um 

dos modos de construção identitária de um povo. Serem objetos, obras e 
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documentos, atestados através das edificações de diversas motivações, inúmeros 

processos inquisitoriais formados, tramitados e julgados contra a gente cristã-nova 

do Brasil, aqui mais especificamente os da Capitania da Bahia, através do Tribunal 

do Santo Ofício de Lisboa, a quem cabia o controle destas terras. Serem portadores 

de referência identitária, praticantes de ações, mantenedores da memória ancestral, 

enquanto grupo diverso e formadores da sociedade brasileira evidenciando sua 

condição de sujeitos da história. Podemos qualificar o presente tema como 

patrimônio cultural nacional. 

 

O consumo do conhecimento desses acontecimentos e movimentos da 

história dos séculos XVI e XVII da Capitania da Bahia, através do segmento turismo 

cultural, a segunda hipótese, pode ser constatado se for assumida a consciência dos 

pontos apresentados a seguir. 

 

Primeiro, longe de uma visão exclusivamente econômica, reducionista e 

ocultadora, e tomando por modelo de mercado uma nova narrativa onde o turista é 

participe, interventor, aquele que prioriza a cultura e a esta associa a imaginação, a 

inteligência e o prazer, tem-se um turismo que possibilita através do turista cultural 

um acesso a outros domínios. 

 

Segundo, a informação globalizada e cada vez mais popularizada, onde 

desejos, expectativas, ansiedades, identidades têm sido expressadas, seu 

atendimento buscado e cada vez mais satisfeito, tem estimulado a intelecção e a 

apreciação acerca do que visitar. O ignorado e o preconceito para com lugares, 

estilos de vida e no caso desta dissertação para com o diverso identitário deixam de 
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existir a partir do contato turístico, possibilitando o planejamento econômico-

financeiro e infra-estrutura e o desenvolvimento de produtos que provoquem um 

fluxo constante de turistas. 

 

Terceiro, uma conseqüência do segundo ponto, o/os produto(s) 

apresentado(s) de forma tradicional, quando à luz do processo de globalização, este 

encetado na modernidade, e de uma nova narrativa, permitirá aos visitantes, 

notadamente os que forem resultados do tema desta dissertação, entenderem que 

não se visita outro ou outros, mesmo sendo o diferente, somos nós os visitados. 

Muito do que for encontrado e visto nos lugares de memória, nas festas populares, 

nos viveres, fazeres e dizeres, é originário da nossa cultura ancestral, nossa 

identidade primeva, daqueles que formaram o povo e iniciaram a construção da 

nação. 

 

Numa sociedade onde a informação é o agente de sua existência, o 

deslocamento do vetor quantitativo para o qualitativo é o quarto ponto a ser 

mencionado. Eixo essencial, principalmente no que se refere à proposta deste 

trabalho, o qualitativo é precípuo à representação simbólica, à encarnação e ao 

desenvolvimento do turismo cultural deste tema cultural. 

 

O último ponto a ser aqui citado e que atenderá à questão cristã-nova, na 

qualidade de elemento do turismo, é o domínio da linguagem, excluindo-se aqui o 

quantitativo. Entenda-se por linguagem o discernimento das atividades e a coerência 

dos que recebem os visitante, a vida sociocultural, o meio ambiente, a cultural 

material, a mentalidade e as instituições existentes do lugar visitado. Arte e 
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comportamento, religião e política estão imbricados, tudo conduzindo o turista e seus 

hospedeiros a constituírem uma paisagem única, reduzindo distâncias, definindo 

opções e a elaboração de uma linguagem que prevê um turismo onde sejam 

restritos a idéia minimalista de “nós e eles”. (AVIGHI, 2000). O “nós e eles” tão 

comuns ao tratar-se da questão identitária de um povo, atentadamente aquele que 

insiste numa concepção diversa da realidade que se apresenta, como no caso da 

gente brasileira, onde a miscigenação é uma realidade não descartável. 

 

A nova narrativa voltada para o fator, atenção à cultura, certamente 

harmonizar-se-á com as características do turista. Longe dos tours formais e 

obrigatórios, que em nada tocam sua sensibilidade e buscas, o turista irá ao 

encontro dos lugares, paisagens e manifestações afeiçoadas ao seu objetivo, a 

cultura. Esta, num mundo globalizado, é assumidamente diversa, múltipla e passível 

de interesse tanto quanto o consumo, o lazer, a saúde, os negócios e o trabalho, 

aliados, possibilitarão crescimento do turismo e seu segmento cultural. 
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Anexo Único 
 

Ladainha de todos os Santos 
 
 

Kýrie, eléison. 
Christe, eléison. 
 
Kýrie, eléison. 
Christe, audi nos. 
Christe, exáudi nos. 
Pater de caléis, Deus, miserére nobis. 
 
Fili, Redémptor mundi, Deus, miserére nobis. 
Spíritus Sancte, Deus, miserére nobis. 
Sancta Trínitas, unus Deus, miserére nobis. 
Sancta Maria, ora pro nobis,  
Sancta Dei Génitrix, 
Sancta Virgo vírginum, 
Sancte Míchaël, 
Sancte Ráphaël, 
Omnes sancti Angeli et Archángeli, 
Omnes sancti beatórum Spirítum órdines, 
Sancte Joánes Baptista, 
Sancte Joseph,  
Omnes sancti Patriáarchae et Prophétae, 
Sancte Petre, 
Sancte Paule, 
Sancte Andréa, 
Sancte Jacóbe, 
Sancte Joánnes, 
Sancte Thoma, 
Sancte Jacóbe, 
Sancte Philíppe, 
Sancte Bartholoaée, 
Sancte Matthaée, 
Sancte Simon,  
Sancte Thadaée, 
Sancte Mathía, 
Sancte Bárnaba, 
Sancte Luca,  
Sancte Marce,  
Omnes sancti Apóstoli et Evangelíste, 
Omnes sancti Discípuli Dómini, 
Omnes sancti Inocentes, 
Sancte Stéphane, 
Sancte Laurénti, 
Sancte Vincénti, 
Sancti Fabiáne et Sebastiáne,  
Sancti Joánnes et Paule, 
Sancti Cosma et Damiáne, oráte pro nobis. 
Sancti Gervási et Protási, 
Omnes sancti Mártyres, 
Sancte Silvéster,  
Sancte Gregori, 
Sancte Ambrósi, 
Sancte Augustíne, 
Sancte Hierónyme, 
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Sancte Martíne, 
Sancte Nicoláe, 
Omnes sancti Pontífices et Confessóres, 
Omnes sancti Doctóres,  
Sancte Antóni, 
Sancte Benedícte, 
Sancte Bernáde, 
Sancte Domínice, 
Sancte Francísce, 
Omnes sancti Sacerdotes et Levítae, 
Omnes sancti Moónarchi et Eremítae, 
Sancta Maria Magdaléna, 
Sacta Agatha, 
Sancta Lúcia, 
Sancta Agnes, 
Sancta Caecília, 
Sancta Catharína, 
Sancta Anastásia, 
Omnes sanctae Vírgines et Víduae, 
Omnes Sancti et Sanctae Dei, intercédite pro nobis. 
Propítius esto, parce nobis, Dómine. 
Propítius esto, exaúdi nos, Dómine. 
Ab omni malo, líbera nos, Dómine. 
Ab omni peccáto, líbera nos, Dómine. 
Ab ira tua líbera nos, Dómine. 
A subitánea et improvisa morte, libera nos, Dómine. 
Ab inssídiis diáboli, libera nos, Domine. 
Ab ira, et ódio, et omni mala voluntáte,  
A spíritu fornicatiónes, 
A fúlgare et tempestáte, 
A flagéllo terraemátus,  
A peste, fame et bello. 
 
A morte perpétua,  
Per mystérium sanctae Incarnatiónis tuae,  
Per advéntum tuum, 
Per nativitátem tuam, 
Per baptísmum et sanctum jejúnium tuum, 
Per crucem et passiónem tuam, 
Per mortem et sepultúram tuam, 
Per sanctam resurrectiónem tuam, 
Per admirábilem ascensiónem tuam, 
Per advéntum Spíritus Sancti Parácliti,  
In die judícii, 
Peccatóres, te rogámus, aaudi nos. 
Ut nobis parcas, 
Ut nobis andúlgeas, 
Ud ad veram paerdúcere dignéris, 
Ut Ecclésiam tuam sanctam + régere et conserváre dignéris,  
Ut domnum Aapostólicum et omnes ecclesiásticos órdines+in sacta religióne 
conserváre dignéris, 
Ut inimícos sanctae Ecclésiae+ humiliáre dignéris, 
 
Ut régibus et princípibus christiánis+pacem et veram concórdiam donáre 
dignéris, te rogámus, Audi nos. 
Ut cuncto pópulo christiano+pacem et unitátem largíri dignéris, 
Ut  omnes errantes ad unitátem Ecclésiae revocáre,+ et infidéles universos 
ad Evangélii lúmen perdúcere dignéris,  
Ut nosmetípsos in tuo sancto servítio+confórtare et conserváre dignéris, 
Ut mentes nostras+ad caeléstia desidéria érigas, 
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Ut ómnibus benefactóris nostris+sempiterna bona retribuas, 
Ut ánimas nostras,+ fratorum, propinquórum et benefactórum nostrórum+ab 
aetérna, danatióne erípas, 
Ut fructus terrae+dare et conserváre dignéri,  
Ut ómnibus fidélibus defúnctis+réqquiem aetérnam donáre dignéris, 
Ut nos exaudíre dignéris,  
 
Fili Dei, 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, parce nobis, Domine. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, exáudi nos, Domine. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, meseráre nobis. 
 
Christe, Audi nos. 
Christe, exaúdi nos. 
Kýrie, eléison. 
Christe, eléison. 
Kýrie, eléison. 
Pater noster 
Et ne nos indúcas in tentatiónem. 
Sed libera nos a malo. 
 
Deus in adjutórium meum inténde : Domine, ad adjuvándum me festína. 
Confundántur et revereántur, qui quaerunt ánimaam meam: 
Avertántur statim erubscéntes, qui dicunt mihi: Euge, euge. 
Exsúltent et laeténtur in te omnes qui quaerunt te, et dicant semper: 
Magnificètur Dóminus: qui diligent salutáre tuum. Ergo vero egénus, et 
pauper sum :Deus, ádjuva me. 
Ádjutor meus, et liberátor meus es tU: Domine, ne moréris.  
Glória Patri 
Salvos fac servos tuos,  
Deus meus, sperántes in te 
Esto nobis, Domine, turris fortitúdinis. 
A fácie inimíci.  
Nihil profíciat inimícus in nobis. 
Et fílius iniquitátis nom appónat nocére nobis.  
Domine, nom secúndum peccáta nostra fácias nobis. 
Neque secúndum iniquitátes nostras retribuas nobis. 
Orémus pro Pontífice nostro.... 
Dóminus consérvet eum, et vivíficet eum, + et beátum fáciat eum in terra, 
+et non tradat eum animam inimicórum ejus.  
Orémus pro benefactórum nostris. 
Retribúere dignáre, Domine, +ómnibus nobis bona faciéntibus propter 
nomen tuum vitam aetérnam. Amen. 
Orémus pro fidélibus defúnctis. 
Réquiem aetérnam dona eis, Domine, et lux perpétua lúcear eis.  
Requiéscant in pace. 
Amen. 
Pro frátribus nostris abséntibus. 
Salvos fac servos tuos, Deus meus, sperántes inte. 
Mitte eis, Domine, auxílium de sancto. 
Et de Sion tuére eos. 
Dómine, exáudi oratiónem meam. 
Et clamor meus ad te véniat. 
Dóminus vobíscum 
Et cum spíritu tuo. 
Oremos...........  .(Missal Quotidiano e Vesperal, 1952, p. 1945-51). 

 
 
 


