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Em dezembro de 1496, assim justificava o monarca português D. Manuel I (1495-1521) a 

publicação do édito de expulsão dos judeus de Portugal: “Sendo-nos muito certo que os judeus e 

mouros obstinados no ódio da nossa Santa Fé Católica de Cristo Nosso Senhor que por sua morte 

nos remiu, têm cometido e continuamente contra ele cometem grandes males e blasfêmias em estes 

nossos reinos, as quais não tão somente a eles, que são filhos de maldição, enquanto na dureza de 

seus corações estiverem, são causa de mais condenação, mais ainda a muitos cristãos fazem apartar 

da verdadeira carreira, que é a Santa Fé Católica”1.  

                                                

 

1 Édito de Expulsão dos Judeus de Portugal, em 5/12/1496. Apud David Augusto Canelo. Os últimos criptojudeus em 
Portugal. Belmonte, Câmara Municipal de Belmonte / Marques & Pereira Lda, 2001, pp. 206-207. 
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Desde a implantação das leis que puseram fim ao longo convívio entre judeus e cristãos no 

reino, a resistência dos agora denominados cristãos-novos se fez sentir fortemente, intensificando-

se em grande escala após a instauração do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição.  

O Santo Ofício português seria implantado em 1536, durante a vigência do reinado de D. 

João III. Principal ameaça ao catolicismo em Portugal, os cristãos-novos seriam a mais forte causa 

– ou pretexto - para a instauração da Inquisição. Marca da Inquisição ibérica, a perseguição aos 

judeus ganhava tintas, conforme aponta Ronaldo Vainfas, de “obsessão anti-semita”2. O fato é que, 

malgrado os exageros e generalizações, muitos dos antigos adeptos da religião de Israel 

convertidos à força ao catolicismo, reuniriam forças e encontrariam formas de burlar a lei para 

continuar a comungar a fé do coração.  

A Inquisição portuguesa estruturou-se com a existência de três sedes no reino - Coimbra, 

Évora e Lisboa - e uma quarta sede, a única localizada no ultramar, em Goa, nos domínios 

portugueses das Índias, responsável pela região do Oriente e pela costa africana até o Cabo da Boa 

Esperança. O Atlântico português, aí incluído o Brasil, ficaria sob o domínio da sede lisboeta. Já 

em 1540 ardiam as fogueiras que queimariam as primeiras vítimas no auto-de-fé em Lisboa.  

A intensificação dos trabalhos inquisitoriais no reino, concomitante ao crescimento da 

economia brasílica proporcionado pela lavoura açucareira já em meados do século XVI tornou a 

América portuguesa escolha de destaque para os neoconversos que deixavam o reino procurando 

livrarem-se das pressões inquisitoriais e do aumento dos conflitos sociais delas decorrentes.  

Entre estes cristãos-novos que se dirigiram para o Brasil, recebeu a colônia, algumas 

famílias de judeus ocultos, os criptojudeus. Se, por um lado, boa parte dos cristãos-novos moldava-

se ao catolicismo, houve os que, dentre eles, perseveraram nas crenças, tradições e práticas de seus 

antepassados, embora evitando externar seus pensamentos, por conhecerem os limites de aceitação 

ao judaísmo na sociedade em que viviam.  

                                                

 

2 VAINFAS, Ronaldo. Trópico dos Pecados: moral, sexualidade e Inquisição no Brasil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1997. 
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Os atos, palavras e idéias entendidos como criptojudaicos acabavam, não raras vezes, por 

recair como suspeita generalizada sobre toda a comunidade recém-conversa, vista de forma 

homogênea e pejorativa pelos cristãos velhos, que acabavam por rotular como judaizantes 

indivíduos que expressavam efetivo anseio de integrar a nova fé, gerando, com isso, o aumento das 

desconfianças e da má vontade dos colonos de “sangue puro” com o grupo de cristãos-novos, 

combustível para o aparecimento de intrigas de toda a espécie. Os próprios cristãos-novos 

acabavam, por defesa, criando separações dentro de seu grupo, posto que todos poderiam passar a 

responder socialmente pelas crenças e idéias judaizantes de sua parcela de criptojudeus ao serem 

diretamente confundidos com estes, embora a maior parte dos neoconversos se esforçasse em 

assimilar a nova condição, procurando adaptação às crenças e tradições católicas.  

A nova situação do cristão-novo, apesar das condições de vida que lhe eram mais 

favoráveis na colônia, onde consegue um certo respeito, traz ainda o incômodo e a insegurança 

devido às suas origens judaicas e sangue impuro. Acompanhava-se, com desconforto, o progresso 

material dos neoconversos, indivíduos considerados impuros e ameaçadores do reinado católico na 

colônia. Criava-se o campo para a ação do Santo Ofício. Durante os anos em que se encontrará 

visitando algumas das capitanias nordestinas do Brasil colônia, o Santo Ofício da Inquisição de 

Lisboa assistirá e será ator das transformações ocorridas na sociedade, fomentando o temor das 

delações e o florescer de vinganças até então ocultas, menos pela harmonia no convívio social 

entre neoconversos e cristãos puros do que pela simples falta de oportunidades de acusar e coibir 

erros alheios, vinganças estas que seriam acolhidas pela curiosidade do inquisidor.  

Certamente menos presente e ameaçador do que julgava a Inquisição, o criptojudaísmo 

resistia, alcançando sobrevida apesar das perseguições por todos os lados – embora, 

inegavelmente, perdesse força com o tempo, conforme afastamo-nos do período de livre crença. O 

movimento, porém, tinha mão dupla: com o passar do tempo, os cristãos-novos abraçavam a fé 

cristã não só pelo decreto real de 1497 que a isso os obrigava, mas por sincera entrega da alma, 

renegando as verdadeiras origens. Os crescidos e educados em ambiente cristão se embrenhavam 

no nicho católico, ignorando o significado de muitas das suas tradições familiares, alguns aderindo 

tão francamente à religião do reino que acabavam por ingressar no clero; outros faziam parte de 

irmandades, ou integravam as Misericórdias. Apesar do esforço de muitos neoconversos em 

abraçar sinceramente o catolicismo, continuavam a ser suspeitos de judaísmo devido às práticas da 
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religião proibida levadas a cabo por uma pequena parcela de judaizantes.  

Dos variados tipos de heresia relatados ao visitador durante a primeira estada do Tribunal 

do Santo Ofício no Brasil, os casos de heresia judaizante representariam a maioria das denúncias e 

a mais forte preocupação dos representantes inquisitoriais.  

A documentação referente à primeira visitação do Santo Ofício ao Nordeste é também rica 

em exemplos que destacam uma atuação constante das mulheres à frente da organização das 

celebrações religiosas e práticas criptojudaicas no ambiente familiar, grandes responsáveis pela 

manutenção e divulgação da antiga lei aos descendentes. A interdição aos costumes e 

demonstrações religiosas públicas de judaísmo no mundo português, tudo reduzido à sobrevivência 

oculta, longe dos olhos curiosos e vigilantes da população, alavancaria as residências - tendo a 

figura da mulher à frente -, à função de destaque para a sobrevivência da fé mosaica.  

As mulheres, que já desempenhavam papel fundamental na formação religiosa dos filhos 

no judaísmo tradicional, ganhariam ainda maior destaque na orientação da profissão de fé dos 

familiares por conta das proibições vigentes no mundo português. Em alguns aspectos específicos, 

cabe salientar, o judaísmo demonstra ser uma religião de cariz tradicionalmente matrilinear, posto 

que a pertinência e a crença judaica é repassada aos filhos pela figura materna - só é plenamente 

judeu de nascimento aquele que é nascido de mãe judia -, responsável pelos primeiros contatos 

com a fé dos antepassados, atuando na iniciação dos rituais, orações, festas ou jejuns preparados 

no aconchego do lar, e auxiliando na educação e iniciação religiosa dos filhos.  

Apesar de não oferecer privacidade e discrição suficientes para seus moradores, o lar 

colonial firmar-se-ia como ambiente propício para a continuidade hebraica. As constantes 

necessidades de deslocamento numa região onde as distâncias não eram facilmente vencidas 

causavam a freqüente ausência do cabeça da família, redimensionando ainda mais o papel da 

mulher, conferindo-lhe maior destaque na organização do ambiente familiar, responsável pelo bom 

funcionamento da casa, atuando na criação e educação dos descendentes, vivenciando tradições 

impossíveis de serem realizadas em outro espaço, moldando a orientação religiosa dos filhos, 

servindo de liame entre os componentes do clã. Lar-escola-sinagoga: espaço multifuncional onde a 

mulher exerceria conjuntamente as tarefas de provedora, mãe, educadora, catequista e rabi. 
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Sustentáculos da religião proibida, as "mulheres cristãs-novas apresentaram no Brasil uma 

resistência passiva e deliberada ao catolicismo". 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. Conforme lembra Elias Lipiner, dizia-

se à época das mulheres neoconversas que, "devotas e rezadeiras, iam nos domingos e dias santos 

ouvir missa", procurando evitar, perante a sociedade, as desconfianças sobre sua real entrega ao 

catolicismo, "mas nos sábados vestiam seus melhores vestidos"3, preparando-se para o sagrado dia 

de descanso dos judeus, reunindo a família para celebrar os costumes de seus antepassados.  

A nova importância destinada à mulher neoconversa não passaria em branco para a 

Inquisição. Na documentação produzida pelo Santo Ofício português durante a visitação às 

capitanias açucareiras do Nordeste brasílico entre 1591 e 1595 encontram-se indícios do judaísmo 

vivenciado na colônia, mormente ligado a ritos, prática da "esnoga", cultos funerários, interdições 

alimentares, formas de benzer heterodoxas, negações à religião dominante em seus símbolos e 

dogmas, onde, indiscutivelmente, a importância das mulheres salta aos olhos. Não foram poucas as 

denúncias a retratarem a dubiedade vivida pelas cristãs-novas na colônia, não só externamente - a 

suportarem o peso das fronteiras sociais -, mas também em seu interior, a confundirem muitas 

vezes a tradição cristã com os ensinamentos judaicos, divididas entre a fé imposta e a do coração.  

Dos mais estarrecedores casos envolvendo mulheres acusadas de práticas judaizantes na 

documentação referente às visitações inquisitoriais ao Brasil, sem dúvida, seria a família 

Rodrigues Antunes, fixada na Bahia.  

Ana Rodrigues viera do reino com Heitor Antunes, seu marido, senhor de engenho e 

"cavaleiro da casa del-rei", que se orgulhava em apontar sua descendência direta dos Macabeus - 

célebre família de sacerdotes e militares judeus do século II a. C., cuja epopéia é narrada no Antigo 

Testamento. Segundo diziam, o "cavaleiro macabeu" possuía sinagoga em suas terras no 

Recôncavo da Bahia há cerca de trinta anos. Teve sete filhos, para os quais conseguira genros de 

sangue puro. Eram conhecidos como "a gente de Matoim". Morto o marido, Ana Rodrigues o 

enterrara segundo a tradição, em terra virgem, pranteando-o pelo modo judaico. A presença da 

                                                

 

3 LIPINER, Elias. Os judaizantes nas capitanias de cima (estudos sobre os cristãos-novos do Brasil nos séculos XVI e 
XVII). São Paulo: Brasiliense, 1969. 
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Inquisição acabaria com a tranqüilidade da família, seguidamente acusada de criptojudaísmo e de 

desrespeito à fé católica. Dentre os Antunes, seria Ana a denunciada com maior gravidade e 

insistência.  

Judaizante ao extremo e de idade bastante avançada, era conhecida pelas blasfêmias que 

pronunciava. O parentesco bíblico de que outrora se orgulhava o marido era agora símbolo do 

escárnio público de que era vítima ao lado das filhas, chamadas pejorativamente de "Macabéias". 

Suas histórias geravam escândalo. No batismo de uma bisneta, teria Ana afirmado: "olhai que 

negro batismo"! Quando de um dos partos de suas filhas, clamando-se por Nossa Senhora, dissera, 

"não me faleis nisso que não no posso dizer"! Uma parenta cristã velha contaria sobre a 

octogenária matriarca que, adoecida certa vez, "suas filhas lhe mostravam um crucifixo e que ela o 

não queria ver, dizendo: tirai-o lá", recebendo o auxílio de um filho para livrar-se da incômoda 

presença. O receio de ter a crença proibida desvendada e da rejeição social daí decorrente levaria 

uma de suas filhas a retrucar: "mãe, não nos desonreis porque somos casadas com homens cristãos 

velhos e nobres". Quando em lucidez, tentava, assim como as filhas, manter as aparências, "sendo 

devotas de Nossa Senhora e fazendo romarias, indo às igrejas, dando esmolas e fazendo outras 

boas obras de boas cristãs".  

Apesar do esforço dissimulatório, aos olhos populares sua residência era transformada em 

verdadeiro templo judaico, onde ensinava as tradições da antiga lei aos filhos. Não foram poucas 

as denúncias a retratarem minuciosamente os costumes da matriarca e de sua família, como as 

práticas e interdições alimentares, as bênçãos e o luto ao modo judaico, as orações com guaias, o 

respeito aos jejuns e dias santos para os hebreus - cerimônias que, pelo exemplo vivo da velha 

macabéia, eram transmitidas aos descendentes.  

A velha senhora seria acusada de judaísmo, e seus denunciantes desfilariam o rol de suas 

culpas repetidas vezes. Com mais veemência, seria delatada por guardar o dia sagrado dos judeus; 

não comer certos tipos de alimento; jurar pelo mundo que tem a alma do marido e guardar-lhe luto 

ao modo dos judeus; lançar a água de casa fora em caso de falecimento; fazer jejuns e orações 

judaicas; recusar um crucifixo quando doente, e benzer filhos e netos escorregando-lhes a mão 

pelo rosto. Outros parentes próximos da anciã confessariam ou seriam acusados de algumas destas 

práticas, embora em nenhum caso tenha-se repetido o mesmo número de acusações que pesavam 



 
7

 
sobre a matriarca. O envolvimento de filhos, netos e sobrinhos nas acusações de judaísmo permite-

nos vislumbrar o grau de complexidade do fenômeno criptojudaico entre os Antunes através da 

preservação de várias tradições do judaísmo de "portas a dentro", reproduzidas no ambiente 

doméstico e transmitidas às novas gerações, embora estes costumes sofressem uma espécie de 

"filtragem" na recepção, com o abandono crescente de algumas destas práticas pelos descendentes 

na tentativa de ocultar a fé proibida.  

Ciente das críticas sociais ao seu comportamento e temendo as presumíveis denúncias 

contra seus desregramentos ao inquisidor, a matriarca dos Antunes compareceria ao Tribunal para 

confessar algumas de suas práticas, mas para tudo apresentando desculpas, afirmando 

desconhecer-lhes a herética origem: não comia carne de arraia e cação fresco por fazer-lhe mal ao 

estômago, mas que antes da doença, os comia; ao morrer-lhe um filho lançara fora a água dos 

potes, ficando "os primeiros oito dias sem comer carne", o que lhe ensinara uma comadre cristã 

velha; jurava "'pelo mundo que tem a alma de meu pai', ou de meu marido, ou de meu filho", mas 

sem entender "ser juramento de judeus". Estarrecido, o visitador parecia não aceitar as explicações, 

alertando-a de "que está mui forte a presunção contra ela, que é judia e vive na lei de Moisés". 

Desmascarada, a velha senhora seria presa e enviada numa jaula ao Tribunal de Lisboa, enquanto 

seus genros cristãos velhos e fidalgos tentavam em vão provar sua inocência. Idosa e doente, 

acabaria por morrer no cárcere, o que não a livraria de ser condenada ao "braço secular" e relaxada 

em efígie, tendo sua memória amaldiçoada e os ossos desenterrados, "queimados e feitos em pó 

em detestação de tão grande crime". Para evitar que seu exemplo fosse repetido, um quadro 

retratando-a entre labaredas e seres demoníacos ficaria exposto na igreja de Matoim, onde morara, 

a mando do Santo Ofício. Além da matriarca macabéia, outros familiares sofreriam acusações 

(marido, filhos e netos), e alguns deles, seriam processados pela Inquisição.  

Durante a segunda visitação inquisitorial ao Brasil, iniciada em 1618, ouvir-se-iam ainda 

ecos do irregrado comportamento dos Antunes, novamente apontados como grupo judaizante. As 

histórias sobre Ana Rodrigues e seus descendentes ainda permaneceriam vivas na memória e eram 

repetidas, ocasionando o roubo da imagem da velha Macabéia queimando no inferno da porta da 

Igreja de Matoim, na tentativa de preservar-lhe a memória e aos seus familiares.  
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Exemplos indiscutíveis da resistência judaica na colônia, Ana Rodrigues foi das 

representantes máximas do criptojudaísmo brasílico no século XVI. Como ela, outras mulheres 

viveriam ambiguamente, divididas entre o catolicismo que repudiavam e o hebraísmo que lhes era 

vedado, praticando ora um, ora outro, de acordo com o local e as conveniências. Mártir da religião 

proibida, sofreria pressões, ofensas, calúnias e discriminações por lutar pelo resgate e continuidade 

da identidade de seu povo. Não seria vencida, porém, criando e educando os filhos de acordo com 

a tradição de Moisés e contribuindo para manter vivos, embora metamorfoseados, os ideais da 

religião oculta que abraçava.  


