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A repressão imposta pela Inquisição portuguesa criou junto aos
cristãos-novos «um forte espírito de grupo». Isso pode ser verificado
quase desde os primórdios daquele tribunal, quando os cristãos-
-novos enviaram a Roma representantes para impedir o estabele-
cimento do Santo Ofício. Mesmo o insucesso desta primeira tenta-
tiva não os desanimou, pois mantiveram uma pressão constante
sobre o rei para a obtenção dos perdões gerais e isenções dos con-
fiscos de bens 1. Em vários momentos, souberam usar a seu favor as
dificuldades financeiras por que passava a Coroa, e conseguir isen-
ções dos confiscos de bens, permissões para deixar o reino e, inclu-
sive, períodos em que o tribunal foi suspenso, como ocorreu entre
1674 e 1681 2.

Porém, estamos acostumados a ler as críticas que se faziam a In-
quisição somente através de homens como o padre Antônio Vieira,
muito mais preocupados, na verdade, em mostrar os inconvenientes
econômicos que a ação inquisitorial trazia ao reino, ao perseguir os
cristãos-novos, do que criticar a violência e a injustiça de um tribu-
nal que perseguia todos aqueles que não comungavam com sua
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A resistência dos cristãos-novos se deu das mais variadas for-
mas, algumas delas desestruturando quase por completo a estrutura
inquisitorial, e expondo suas fraquezas. Neste sentido vai a questão
dos falsários de Bragança, mostrada por Elvira Mea, fato ocorrido nos
últimos anos do século XVI. Como forma de vingança – para não
dizer defesa –, um grupo de cristãos-novos presos passa a denun-
ciar cristãos-velhos como sendo judaizantes. O alvoroço causado
pela incriminação de cristãos-velhos deixou os inquisidores e a pró-
pria sociedade perplexos 6.

As críticas podiam aparecer igualmente na forma de conselhos,
cujo objetivo último era o engrandecimento de Portugal e poderiam
partir dos mais variados lugares, como o Brasil, por exemplo.
Assim, não resta a menor dúvida de que o padre Antônio Vieira era
apenas um, entre os que viam os benefícios que trariam ao reino o
fim da Inquisição, e contrariamente, os malefícios que sua persistên-
cia acarretava 7. Por exemplo, Simão Ferreira «ouvira dizer ao padre
Domingos Vieira de Lima, que hoje [16 de maio de 1646] está na
Goiana de Pernambuco por vigário, que lhe dissera Álvaro Roiz de
Menezes, homem da nação, que se Sua Majestade quisesse conser-
var e ter seu reino seguro, botasse o Tribunal da Santa Inquisição
fora dele, porque então viriam os judeus a viver nele, e o sustenta-
riam e enriqueceriam» 8.

O Tribunal de Lisboa era a peça mais importante da máquina
inquisitorial portuguesa, e suas ramificações chegaram ao Brasil,
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«ideologia». No entanto, a própria documentação inquisitorial traz
críticas dos mais diferentes tipos, feitas igualmente por pessoas que
representavam segmentos díspares da sociedade.

Invariavelmente os inquisidores, diante de um crítico, tinham
sempre a preocupação de afastar primeiro a possibilidade da lou-
cura. Por exemplo, Duarte Gomes Solis era «tido nesta terra por
doido» 3, embora as denúncias nunca atribuam seus comentários
como frutos dessa «doidice». Também não é de todo impossível
que algumas pessoas se escondessem atrás de uma «máscara» para
poder melhor extravasar seus pensamentos e críticas. Assim, po-
diam falar sem se preocuparem muito com as repercussões, já que
para a sociedade não passariam de loucos. Não acreditamos ser este
o caso de Duarte Gomes, que defendia, entre outras coisas, «que
maior pecado era ser somítico que judeu» 4. Nem tampouco nos pa-
rece obra de um tresloucado defender, com fortes argumentos, que
a população portuguesa tinha entre si muito mais elementos judai-
cos do que se imaginava. Não deixava de apontar, também, a cobiça
da Coroa pelos bens destes homens, já que, após a expulsão da Es-
panha, beneficiou muito mais aos que «eram notáveis» 5.
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3 Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, Inquisição de Lisboa, Livro 212, f. 112v.
4 Idem, f. 115. Diante de tal afirmação, foi pedida a opinião de alguns religiosos, para

se saber ao certo se a sodomia era mais reprovável que o judaísmo. Reproduzimos trechos
de um dos pareceres, dado por frei Tomás do Rosário: «Em terceiro lugar me parece escan-
dalosa e ofensiva das orelhas pias, particularmente nestes infelizes tempos aonde tanto tem crescido a
observância da mortífera lei de Moisés, e assim é muito perigoso fazer tais comparações, e esta
favorece muito a dita lei. E em quarto lugar por ser dita a tal proposição por pessoa de nação hebréia,
que se pode ter suspeita de o dizer com malícia, porque assim se deve presumir que o fazem, pela
experiência que se tem sub censura. Frei Tomás do Rosário», Idem, f. 122v (grifo meu).

5 Em meados de março de 1627, na casa de Dom Pedro Coutinho, Duarte Gomes
Solis veio «a fazer dois discursos com que pretendia mostrar e provar que todos os que
havia neste reino eram do sangue hebreu, sendo o primeiro discurso que quando os he-
breus foram para [o] Egito, não foram mais de doze famílias, e que em poucos anos vieram
de lá muitos milhares de pessoas, e que vindo há tantos anos mais de vinte mil famílias, e
multiplicando tanto quanto os demais, e não saindo fora do reino, nem indo para a Índia,
nem entrando em mosteiros como os cristãos velhos, ficava claro que quase todo este rei-
no era já do sangue hebreu: E o segundo discurso foi que não se fez caso quando vie-

ram para este reino, senão das pessoas que ou por partes ou por riqueza eram notáveis, e
que estes sós ficaram conhecidos e seus descendentes: E que dos mais como incógnitos
procediam muitos que ainda que eram tidos por cristãos velhos, eram cristãos novos»,
Idem, ff. 119v-120.

6 MEA, Elvira Cunha de Azevedo, A Inquisição de Coimbra no Século XVI. A Instituição, os
Homens e a Sociedade, Porto, Fundação Engenheiro António de Almeida, 1997, pp. 474-480.

7 O padre Antônio Vieira teria escrito «que Sto Antônio, se quis ser Santo, fora selo
para longe, porque em Portugal a inveja e a maledicencia lhe houvera feito crimes de suas
virtudes», Biblioteca Nacional de Lisboa, Códice 597, f. 181v.

8 ANTT, IL, liv. 228, f. 35v.



colaboração de portugueses com o invasor holandês, atingiu um
relativo número de cristãos-novos baianos, condenando muitos
deles aos cárceres inquisitoriais. O sucesso dessa inquirição foi
grande, pois sua duração, que a princípio deveria ser de no máximo
um mês, estendeu-se a três. Ao todo, responderam à convocação
120 pessoas, que denunciaram outras 118. Deste número, constam
acusações contra cristãos-novos de serem maus católicos e inclina-
dos ao inimigo, somíticos, feiticeiros, blasfemos e hereges. Nesta in-
quirição, a grande maioria dos denunciantes (cerca de 81%) era
composta por pessoas de «importância e consideração», moradoras
na Bahia há já longa data. Sobressaem também informações inte-
ressantes sobre a sociedade baiana da época. Inicialmente há, por
parte dos denunciantes, uma ausência de «sentido religioso». As in-
formações prestadas, em sua maioria, pecam por não se ampararem
em dados concretos. Muitos declaravam que sabiam de coisas «por
ouvir dizer», e poucos realmente haviam presenciado os episódios
que narravam. Também se verifica uma certa resistência por parte
da população em denunciar, e muitos que não conseguiam se ver li-
vres de tal incumbência, tornavam-se evasivos em suas respostas.
Não era raro, ainda, constar denúncias que se reportavam a fatos
ocorridos há dez, quinze ou mais anos, fato esse que constatamos
em boa parte da documentação inquisitorial.

O relatório escrito em 1632 pelo vigário da Bahia, Manoel Te-
mudo, mostra o quanto a Inquisição estava atenta ao que ocorria no
Brasil. Consta neste relatório «cousas necessárias ao serviço do San-
to Ofício». Temudo mostra-se indignado com a liberdade desfru-
tada pelo que ele chamava de «gente da nação». Também não pou-
pou críticas aos próprios oficiais da Inquisição, acusados pelo
vigário de burlarem a lei. Da mesma forma, frei Manuel Calado
junta-se a Manoel Temudo na denúncia que faz das perfídias come-
tidas pelo clero católico:

e entre as muitas cartas que os Holandeses tomaram nas caravelas que
iam para Portugal, acharam algumas que continham secretos notáveis, e
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agindo, como mostram os documentos, de forma abrangente, desde
o Amazonas até Sacramento, colônia sulista. Sua função era ser os
olhos e os ouvidos do rei, fazendo da Colônia uma extensão da
Metrópole, visando manter longe das conquistas portuguesas os
hereges. Porém, causa surpresa às pessoas descobrir que houve ação
inquisitorial no Brasil, e mais, que condenou centenas de brasileiros,
portugueses e até mesmo estrangeiros aos cárceres inquisitoriais e à
fogueira.

A atuação do Tribunal da Santa Inquisição no Brasil foi bem di-
ferente daquela empregada em Portugal, verificando-se uma maior
tolerância em relação às diferenças raciais e religiosas, em grande
parte, devido à diversidade étnica. Essa mesma tolerância pode ser
observada quanto aos cristãos-novos, que conviviam em uma
relativa harmonia. Por certo que existiram abusos e perseguições
àqueles que por um motivo ou outro fugiram às normas da socie-
dade, mas não podem ser comparados aos praticados na metrópole.
Mas não nos enganemos: o fato do Santo Ofício não ter estabeleci-
do um tribunal oficial em terras brasileiras não diminui o estrago
que a ação dos seus inúmeros funcionários causou à Colônia. Do
Brasil foram enviados a Lisboa centenas de cristãos-novos, suspei-
tos de portarem-se como maus católicos. Talvez a ação não tenha
sido maior devido à própria formação original que conheceu a
colônia.

Se até as primeiras visitações o Santo Ofício pouco se interes-
sara pelo Brasil, esse quadro mudará, principalmente, pelas in-
formações colhidas das duas visitações. Busca-se, de preferência, as
regiões mais prósperas, confirmando o interesse muito mais eco-
nômico que religioso do Tribunal. Após as visitações de Heitor
Furtado de Mendonça e Marcos Teixeira, houve outras inquirições
menores ordenadas pela Inquisição, como é o caso da «Grande In-
quirição» de 1646, da devassa do bispo da Bahia Dom Pedro da
Silva, e do relatório do vigário da Bahia, Manoel Temudo.

Embora a Inquirição de 1646 tenha se constituído para apurar a
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mas também aqueles que punham em prática seus decretos, que em
sua visão «eram uns infames, e que não era gente de primor os que
tiravam tais cartas de excomunhão» 11.

Tratava-se, provavelmente, de um homem consciente de que o
que movia a Igreja eram muito mais interesses terrenos do que divi-
nos. Pelas palavras que lhe são atribuídas, podemos imaginar um
homem que sabia que a perseguição aos cristãos-novos se dava por
questões econômicas e não só pelas práticas de judaísmo que lhes
eram imputadas. Sabia, igualmente, que eram presos de forma injus-
ta, e que na verdade muitos eram verdadeiros cristãos. Comentando
a prisão de um parente no Porto, Diogo da Fonseca, o defendia,
«gabando ao dito Diogo da Fonseca que era homem tão perfeito na
sua lei e nas suas coisas, e tão gentil homem, e tão sanado, que lhe
não faltava mais que porem-no em um altar, e que Deus faria ime-
diatamente milagres nos cristãos novos» 12.

Da Bahia, mais uma vez, nos chegam palavras quase idênticas,
proferidas por Manoel Dias Espinosa, acusado de falar contra a In-
quisição, defendendo a opinião, bastante corrente por sinal, de «que
Sua Majestade devia ter alguma grande necessidade de dinheiro,
pois prendia todos os homens da nação» 13. Numa conversa com
Domingos Fernandes, em Salvador, ele afirmara «que muitos homens
que saíam a queimar que morriam mártires, por quererem sustentar sua
honra e serem homens honrados, e não quererem confessar e os
que confessavam eram baixos e gente sem honra, e que por confes-
sarem, lhes perdoavam, e mais que porque El Rei tinha às vezes
necessidade de dinheiro se faziam tais prisões» 14. Perante o visitador
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faltas de muitas pessoas, e principalmente do bispo Dom Pedro da Silva de
Sampaio, em matéria de avareza, ambição, e simonias, e em uma delas se
dizia, que tão ambicioso era, que até o Santíssimo Sacramento venderia, se
lho comprassem por dinheiro, e outras baixezas tão enormes, que não é pos-
sível que tal pudesse ser, nem que um Prelado tão honrado, e de tantas cãs, e
letras, e sobretudo enfermo, já com os pés para a cova cometesse tantos
defeitos 9.

Igualmente ilustrativo da ação inquisitorial na Colônia foi a de-
vassa do bispo do Brasil, Dom Pedro da Silva, que se deu na Bahia.
Tinha como objetivo descobrir dentre a população aqueles que
haviam cruzado para o lado flamengo. Este documento acabou por
desmentir a colaboração dos cristãos-novos com o invasor, pelo
menos enquanto um todo coeso. Mas os cadernos do Promotor nos
apresentam outros casos que requereram uma atenção especial por
parte dos representantes do Santo Ofício na Colônia, e que não di-
ziam respeito somente ao colaboracionismo de parte da população
ao invasor holandês. Muitos foram denunciados por pensar – e ex-
pressar – de forma diferente do que era permitido, em muitos casos
criticando de forma dura a própria ação da Igreja.

Qualquer espécie de crítica ao mínimo gesto da Igreja era ex-
pressamente proibida, e os infratores eram duramente punidos.
Mesmo com toda esta severidade, muitos não se furtavam de criti-
car e de desrespeitar o que entendiam não ser correto. Os que assim
se portavam, como Manoel Cardoso de Lima, acabavam por ter a
vida devassada, e corriam o risco de serem presos pela Inquisição.
Não há indícios de que isso tenha acontecido a este homem, mas
algumas testemunhas foram ouvidas, confirmando que ele era dado
a não levar em consideração as excomunhões que eram decretadas
pela Igreja 10. Não era apenas a Igreja que figurava em suas críticas,
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9 SALVADOR, Manuel Calado do, O Valeroso Lucideno e Triunfo da Liberdade, São Paulo,
Belo Horizonte, Editora da Universidade de São Paulo, Editora Itatiaia, 1987, vol. 1, p. 122.

10 Foi o que aconteceu quando o padre João Fernandes fora notificar a Gaspar Gon-
çalves Barreto sua excomunhão, e que «lendo ele testemunha a dita carta ao dito Ma-

noel Cardoso de Lima, depois de lha acabar de ler, disse o dito Manoel Cardoso que não
estimava a excomunhão da Igreja, e que tanto caso fazia delas como esterco, dando com o
pé em desprezo, e que a presente excomunhão não tinha em nenhuma conta, sendo a dita
carta de excomunhão de Gaspar Gonçalves Barreto, «dizimeiro que foi dos azeites das ba-
leias», ANTT, IL, liv. 211, f. 186v.

11 Idem.
12 Idem, f. 187.
13 ANTT, IL, pc. 3508, sessão de 03 de janeiro de 1619.
14 Idem, sessão de 04 de janeiro de 1619 (grifo meu).



sando culpas de judaísmo. Embora tenha negado as palavras contra
o Santo Ofício, atribuídas por ele a uma trama de inimigos, confes-
sou que judaizara no Porto. E só podemos concluir que, ou falava a
verdade e, de fato, era um judaizante, ou então que mentira para sal-
var a própria vida, crítica que seus detratores diziam que ele alardea-
va por onde passava. Sobre suas palavras afrontosas, ditas na Bahia,
não conseguiu identificar nenhum dos quatro denunciantes. Os ini-
migos nomeados por ele não eram nenhum dos que de fato haviam
posto em sua boca aquelas frases. E os inquisidores sequer averi-
guaram se ele havia também judaizado em solo brasileiro. Seu pro-
cesso nos dá a medida de até que ponto a Inquisição estava in-
teressada numa inteira confissão. Ao que parece, na leitura deste
processo, é que os inquisidores estavam muito mais interessados em
colher nomes, principalmente de mercadores do Porto, tão ligados
ao comércio com o Brasil. Como Manoel Dias Espinosa delatou vá-
rios cristãos-novos com quem judaizara, o Santo Ofício deu-se por
satisfeito, e pôde até «esquecer» o fato do réu não ter feito uma in-
teira confissão. Após ter sido submetido a polé, saiu penitenciado
no auto-de-fé celebrado em 05 de maio de 1624, em Lisboa.

Encontramos também alguns religiosos que partilhavam opi-
niões como as de Manoel Cardoso de Lima e Manoel Dias Espi-
nosa. Dom José Carreras defendia que «os senhores inquisidores
prendiam aos judeus para lhe confiscarem a fazenda, e que a Inqui-
sição era uma lima surda, por respeito do qual se não podia falar
onde a havia». Como muitos já defendiam, ele costumava dizer que
o rei «era muito mal aconselhado em consentir que em seus reinos
houvesse Inquisição, porque lhe destruía o comércio, dele e seus
vassalos, e que melhor conselho fora mandar que houvesse liber-
dade de consciência e que cada um tivesse a crença que quisesse» 17.
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Marcos Teixeira, em 03 de janeiro de 1619, esteve Antônio Carva-
lho, para denunciar que ouvira as mesmas palavras injuriosas sobre
a ação do Santo Ofício, envolvendo inclusive a figura do rei. Se-
gundo o parecer do denunciante, estas palavras teriam sido uma
conseqüência das inúmeras prisões que se verificara na cidade do
Porto, entre elas do próprio pai do réu, o médico João Rodrigues
Espinosa 15.

Manoel Dias Espinosa desempenhava o papel de ligação entre o
Brasil e o Porto, nas transações comerciais entre estas duas regiões.
Era conhecido como «o mercador do Porto». Tanto que em seu in-
ventário declara aos inquisidores que todos os seus bens «eram
alheios, e de outros mercadores da cidade do Porto, cujo feitor ele
era, e que não tinha bens nenhuns próprios» 16. Devido a este seu
conhecimento, contribuiu enormemente com a Inquisição, ao de-
nunciar inúmeros mercadores do Porto, homens de posse, com cer-
teza. E é através desses nomes que podemos saber quem eram os
mercadores que comercializavam com o Brasil, mais precisamente
Bahia e Rio de Janeiro, locais por onde Manoel Dias Espinosa pas-
sou, sempre em nome dos homens que ele denunciava. Ironicamen-
te, ele acabou fazendo o que criticava nos outros, ou seja, confes-
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15 Antônio Carvalho, quem denuncia Manoel Dias Espinosa, mostra que nem sempre
as denúncias eram motivadas por ódio ou inimizade, mas por questão de zelo da consciên-
cia. Afirma ele: «e sendo perguntado pelo costume, disse que era muito amigo do denun-
ciado, e conversavam ambos, mas que por descargo de sua consciência tinha dito a ver-
dade», Idem, sessão de 03 de janeiro de 1619. Da mesma forma, denunciando contra
Manoel Rodrigues Monsanto, Afonso Rodrigues Moreno acaba por afirmar, no final, que
por «lhe dizerem tinha obrigação de denunciar, o veio fazer logo, o que disse fazia sem
ódio, nem má vontade que tenha aos denunciados, antes correu com eles sempre em ami-
zade até se fazerem judeus, e que assim só o denuncia como cristão, e por zelo de Deus».
ANTT, IL, pc. 4044, sessão de 28 de janeiro de 1640. De acordo com números fornecidos
por António Borges Coelho, nos processos da Inquisição portuguesa – num total de apro-
ximadamente quarenta mil – «bem mais de cem mil testemunhas, boa parte cristãos-
-velhos, vieram depor em abono e defesa dos cristãos-novos»; COELHO, António Borges.
Inquisição de Évora. Dos primórdios a 1668. Lisboa, Editorial Caminho, 1987, vol. I, p. 292.

16 ANTT, IL, pc. 3508, sessão de 19 de julho de 1622.

17 Mais especificamente sobre a questão da liberdade de consciência, costumava ainda dizer
«que era malfeito não deixarem aos homens viver na lei que quisessem, pois Deus os fizera
livres, e que de suas fazendas poderiam os reis dispor, mas que as almas lhe eram livres para
cada um viver na lei que quisesse», ANTT, IL, pc. 393, sessão de 21 de abril de 1654.



lência» 21. Na mesma linha de raciocínio, embora focando mais a
relação entre Portugal e Brasil, David Grant Smith questiona a visão
que afirma que os mercadores, tanto portugueses quanto brasi-
leiros, fossem apenas identificados como sendo cristãos-novos 22.
Ao menos na Bahia, este historiador mostra que havia predominân-
cia dos mercadores cristãos-velhos em relação aos cristãos-novos.
Assim, entre os anos de 1620 e 1690, de 179 comerciantes e lojistas
ativos, um total de 98 (ou seja, 55%) eram cristãos-velhos, e 81
(45%) eram cristãos-novos 23.

A Companhia das Índias Ocidentais, fundada a 03 de junho de
1621, reservou para si o monopólio do comércio com a África Oci-
dental e com a América por um período de 24 anos 24. O Estado ho-
landês fornecia tropas a nova empresa, enquanto o capital ficava a
cargo da Companhia, subdividida em cinco câmaras regionais:
Amsterdã, Zelândia, Maas, Zona do Norte e Frísia. A atividade des-
tas câmaras era regulada por uma comissão central composta por
dezenove diretores, os chamados Heeren XIX. Sua criação tinha
como principal objetivo a conquista do Brasil e o usufruto de suas
riquezas, e isso era um fato conhecido de muitos, haja vista a liber-
dade de imprensa existente nos Países Baixos. Até mesmo Portugal
e Espanha estavam cientes dos planos holandeses.

Porém, a Companhia não saiu como seu idealizador, Willem
Usselincx, sonhara, já que deveria voltar-se para a colonização e ex-
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E mesmo a grande encenação que a Inquisição montava acerca das
sentenças máximas não passava despercebida a muitos homens, que
tinham um discernimento tal que conseguiam enxergar através do
espetáculo. Dom José Carreras era um desses homens, e estava bem
ciente «que na ocasião dos autos da fé, quando mandavam entregar
algum preso à justiça secular que lhe pediam não procedesse a pena
de morte nem efusão de sangue, sendo que para nenhuma outra
coisa se fazia aquela entrega dos presos senão para serem queima-
dos, e que assim dizia a Inquisição uma coisa e mandava fazer
outra» 18.

A teoria de Antônio José Saraiva, de que a Inquisição foi, na
verdade, uma «fábrica de judeus», não é original, nem criada por ele.
Já durante o século XVII os próprios cristãos-novos defendiam esta
«teoria» em rodas de conversa 19. Antecedendo em séculos este his-
toriador, Dom José Carreras era dado a afirmar também que «El Rei
fazia mal em consentir que houvesse neste reino Inquisição, porque
queimava a metade da gente e que fazia o reino pobre, porque não
havia mercadores porque a Inquisição lhe tomava suas fazendas, e
que os outros reinos em que não havia Inquisição eram por isso
ricos» 20.

Porém, João Lúcio de Azevedo inverte a afirmação de que os
cristãos-novos portugueses foram enriquecer o Norte da Europa e
outras tantas regiões. Afirma categoricamente que «muito antes que
fossem expulsos os judeus da Península, já as praças de Flandres e
Holanda estavam em grande florescência, e mantinham considerá-
vel tráfico com os Estados do Norte e Ocidente da Europa». E de-
fende sua posição dizendo que «estará mais em harmonia com a
realidade dizer-se que os judeus escolheram para refúgio a Holanda
por ser país opulento, do que sustentar que deles proveio essa opu-
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18 Idem, sessão de 28 de fevereiro de 1653.
19 BETHENCOURT, Francisco, «A Inquisição», op. cit., p. 111.
20 ANTT, IL, pc. 393, sessão de 21 de abril de 1654.

21 AZEVEDO, João Lúcio de, História dos Cristãos-Novos Portugueses, 3.ª ed., Lisboa,
Clássica Editora, 1989, pp. 28-29.

22 SMITH, David Grant, The Mercantile Class of Portugal and Brazil in the Seventeenth Cen-
tury: A Socio-Economic Study of the Merchants of Lisbon and Bahia, 1620-1690, The University
of Texas at Austin, 1975, (tese de doutorado in mimeo), pp. 3-4.

23 Idem, p. 280.
24 A Companhia das Índias Ocidentais nasceu detendo para si «o monopólio do co-

mércio, da navegação e da conquista da extensa área que vai, de um lado, desde a Terra
Nova até os confins do Estreito de Magalhães, e, de outro do Trópico de Câncer ao Cabo
da Boa Esperança»; BAERS, João, Olinda Conquistada, 2.ª ed., São Paulo, IBRASA, Instituto
Nacional do Livro, 1978, p. 11.



ploração das colônias, não para uma empreitada bélica. E este lado
foi posto à prova em princípios de maio de 1624, quando os holan-
deses tomaram a Bahia, e «contaram os vencedores 3 900 caixas de
açúcar e muita madeira de tinturaria. Aos habitantes foi garantida
segurança de vida e de propriedade» 25. Na verdade, os planos que
Usselincx havia feito acabaram por gerar uma «companhia de co-
mércio no nome, corporação armada e semi-independente, na rea-
lidade, visando antes de tudo ao lucro, mas ao lucro mais pela
guerra do que pela paz» 26.

Embora Charles Boxer afirme que a participação dos cristãos-
-novos ibéricos na fundação da Companhia das Índias Ocidentais
tenha sido de 1%, Ernst van den Boogaart reduz este percentual à
metade. Para este pesquisador, «os sefarditas de Amsterdã somente
participavam com 0,5% no capital inicial da companhia» 27. Uma
participação bem mais marcante foi a dos calvinistas de Flandres e
Antuérpia 28. Obra de calvinistas ortodoxos surgiu na gênese capita-
lista, como uma das primeiras sociedades anônimas. Sua criação jus-
tificava-se, por um lado, como meio de atacar o inimigo espanhol e
católico e, por outro, atender aos interesses de uma incipiente bur-
guesia 29. Assim, a criação de companhias de comércio deve ser en-

tendida num plano mais amplo, inserido na máxima do Mercanti-
lismo, ou seja, deter a saída de recursos do país fundador.

Neste sentido, Werner Sombart exagera o papel dos judeus para
a economia não só holandesa, mas mundial, mais especificamente
no desenvolvimento do capitalismo comercial e financeiro europeu.
Tentando encontrar uma causa para o fenômeno que levava os paí-
ses do Norte europeu a florescerem, e os do Sul a decaírem, Som-
bart encontrou a resposta na perseguição e conseqüente expulsão
dos judeus ibéricos. Dispersos pelo mundo, foram enriquecer cida-
des que os acolhiam com uma carga de ódio menor e, em troca, le-
varam capitais e rica bagagem cultural. Através de suas pesquisas,
Sombart constatou ainda que a presença de judeus é um forte indí-
cio de desenvolvimento e que, inversamente, ou seja, sua ausência, é
um sinal de retrocesso econômico.

Criticada por muitos autores 30, a tese de Sombart peca pelo exa-
gerado papel que atribui aos judeus, considerando-os criadores do
capitalismo. Porém, se discordamos de Sombart em sua essência,
não negamos a importância do elemento judaico, que pode ser ve-
rificada, por exemplo, no Brasil holandês. Com o intuito de preser-
var e patrocinar o aumento no número de judeus em sua recente
conquista, os Estados Gerais criaram uma legislação única para a
comunidade judaica que habitava em Recife.

A verdade é que este discernimento, no século XVII, não exis-
tia, e a idéia de que a Inquisição agia em desfavor do reino era pre-
dominante e bastante generalizada, como eram as críticas que apon-
tavam a própria injustiça daquela instituição. Embora esteja nos
cadernos do Promotor da Inquisição de Lisboa, a denúncia de frei Va-
lentim Batalha foi feita em Coimbra, contra um outro clérigo que
da mesma forma como Manoel Cardoso de Lima, Manoel Dias Es-
pinosa e Dom José Carreras, havia questionado a infalibilidade da
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25 WÄTJEN, Hermann, O Domínio Colonial Holandês no Brasil, São Paulo, Companhia
Editora Nacional, 1938, p. 89.

26 BOXER, Charles, Salvador de Sá e a luta pelo Brasil e Angola: 1602-1686, São Paulo,
Companhia Editora Nacional, Editora da Universidade de São Paulo, 1973, p. 58.

27 BOOGAART, Ernst van den, «Auge y caída del imperio de la Westindische Com-
pagnie (WIC) en la región sur del Atlántico: 1621-1648», in BOOGAART, Ernst van den et
alii. La Expansión Holandesa en el Atlántico, 1580-1800, Madrid, Editorial Mapfre, 1992, p. 107.

28 BOXER, Charles, op. cit., p. 57.
29 Como acrescenta José Honório Rodrigues, a Companhia das Índias Ocidentais

«pretendia não só repudiar a jurisdição espiritual estrangeira para atender ao apêlo da Re-
forma, como romper com todos os traços feudais para lançar-se cheia de aventura e pe-
rigo, ao mundo novo e capitalista que nascia»; RODRIGUES, José Honório, Historiografia
e Bibliografia do Domínio Holandês no Brasil, Rio de Janeiro, Departamento de Imprensa Na-
cional, 1949, pp. 29-30.

30 José Honório Rodrigues, por exemplo, se refere a Werner Sombart como nazista,
Idem, p. 36.



virgem» 33. Não acreditava, também, em cartas de excomunhão, já
que elas não tinham «vigor para ele poder ficar excomungado». Dis-
sera uma vez a Marcos Gomes «que não cria em carta de excomu-
nhão, que todas passavam por cima, e que até não ver um cachorro
tornar-se negro com a excomunhão não havia de crer nela» 34. Por
outro lado, também não era um freqüentador assíduo da igreja, já
que acreditava «que ouvir missa não enchia barriga» 35.

Segundo um dos dogmas do catolicismo, a virgindade de Maria
é algo inquestionável, já que ela era virgem antes do parto, e assim
manteve-se depois de ter dado à luz; sua gravidez, igualmente, acon-
teceu «sem concurso de varão». O antropólogo Luiz Mott «repete»
as palavras que Inês Gonçalves dissera ao carpinteiro Pedro Fernan-
des, quase quatro séculos antes, ao afirmar em seu texto que Maria
fora «Virgem antes do parto, Virgem durante o parto»; assim, «en-
sina a mitologia católica que a mãe de Cristo permaneceu intacta
também depois de ter parido seu primogênito Jesus» 36.

Não fora, porém, apenas este carpinteiro quem figurara «na vi-
sitação que fez o senhor bispo do Brasil, Dom Pedro da Silva, nos
meses de janeiro e fevereiro de 1641, na freguesia de Nossa Senhora
das Candeias, de Sergipe do Conde, dez léguas da cidade do Salva-
dor da Bahia, no Brasil» 37. Aparecem denúncias contra um Diogo
Lobão, que também não fora identificado como sendo cristão-
-novo, acusado de não ir a missa «por não adorar santos de pau e de
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Inquisição. Para o denunciado, a Inquisição não era justa em seus
julgamentos, e prendia os cristãos-novos mais por questões econô-
micas do que religiosas 31.

Por outro lado, ao longo de todo o século XVII, a documenta-
ção inquisitorial nos mostra que mesmo os cristãos-novos desen-
volveram mecanismos para resistir aos ataques que sofriam, quer da
Inquisição, quer da própria sociedade. O ataque às imagens aparece
com uma certa freqüência entre as denúncias, o que não quer dizer
que correspondessem de fato à realidade. Porém, em ao menos um
desses casos o próprio acusado confirma a história contada pelos
dois denunciantes. As duas denúncias foram feitas em outubro de
1619 «na casa das moradas do senhor inquisidor Marcos Teixeira»,
pelos cristãos-velhos Antônio Velasco e Domingos Prestes Yanes.
O acusado, Manoel Homem de Carvalho, havia, sete anos antes,
queimado uma imagem de Nossa Senhora, não na Bahia, mas em
Amsterdã 32.

Porém, afrontas à figura de Nossa Senhora poderiam vir igual-
mente de cristãos-velhos, principalmente no que toca a questão da
virgindade. O carpinteiro Pedro Fernandes, morador em Sergipe,
era dado a afirmar «que a Virgem Senhora Nossa não podia con-
ceber sem varão», da mesma forma que «não podia parir ficando

MARCO ANTÔNIO NUNES DA SILVA

220

31 O referido clérigo, que infelizmente não é nomeado, em suas críticas dizia «que a
Inquisição não julgava os cristãos novos com justiça, porque não presumia ela que um cris-
tão novo, com mulher e filhos, quisesse ser queimado por varrer as casas, e por torcidas e
outras coisas semelhantes, e que o não cria nem havia de crer, e que em Roma fora à sina-
goga, e não vira campainhas nas vestiduras dos judeus, como cá se dissera que tinha An-
tônio Homem, que fora relaxado pelo Santo Ofício, e que portanto fora o dito Antônio
Homem mal condenado, e que o Santo Ofício só tratava de atirar aos bens da gente da na-
ção para lhos tomar, e isto disse o dito clérigo», ANTT, IL, liv. 225, f. 71v.

32 ANTT, IL, pc. 3157. Em 24 de fevereiro de 1620, o próprio Manoel Homem de
Carvalho confirma perante o inquisidor Marcos Teixeira «que era verdade que estando ele
confitente na dita cidade de Amsterdã, naquele comenos que se fez judeu, que haverá sete
anos, pouco mais ou menos, queimara uma imagem que tinha, e era de vulto de Nossa Se-
nhora do Rosário com o Menino Jesus nos braços, por crer que se não deviam venerar e
ter as imagens semelhantes», ANTT, IL, liv. 209, f. 382.

33 ANTT, IL, liv. 228, f. 371. Em uma conversa com Inês Gonçalves, ela o repreendeu
por esta afronta, dizendo-lhe «que não dissesse tal, pelo que Nossa Senhora fora virgem
antes do parto, no parto, e depois do parto, e ele respondeu antes sim, mas depois não».
Idem, f. 380.

34 Idem, ff. 371-371v.
35 Idem, f. 371v.
36 MOTT, Luiz R. B., O Sexo Proibido: escravos, gays e virgens nas garras da Inquisição. Cam-

pinas, Papirus Editora, 1988, («Maria, Virgem ou não? Quatro séculos de contestação no
Brasil»).

37 ANTT, IL, liv. 228, ff. 369-389.



invenção dos homens, que chegavam inclusive a representá-la por
meio de imagens, pintando «a pessoa do padre eterno com forma de
velho, e barbas» 44. Era dado a afirmar, igualmente, que nenhuma lei
«lhe parecia melhor que a dos judeus, porque fora dada por Deus» 45,
embora acreditasse que a lei dos cristãos também fosse boa.

Acreditamos que as críticas ao catolicismo poderiam ser mani-
festadas no ataque a imagens, como acima relatamos, ou ainda a al-
gumas festas, como as inúmeras procissões. Em 1623, o padre
Simão de Soto Maior presenciara uma cena que o escandalizara, que
foi ver, na Bahia, ao cristão-novo Antônio Gomes fazer «momos
com o rosto» ao passar o santíssimo sacramento em uma procis-
são 46. Logo em seguida, ou seja, ainda em 1623, ele relatara o caso
ao licenciado Domingos Pires, mas ao que tudo indica nenhuma ati-
tude fora tomada no sentido de se averiguar o caso e punir o cul-
pado, algo bastante comum nas denúncias que colhemos nos cader-
nos do Promotor 47.

Em uma sociedade onde o elemento cristão-novo estava asso-
ciado a características negativas, causa uma certa surpresa constatar-
mos que nem todos aceitavam esta idéia, e muitos invertiam com-
pletamente o discurso, e o cristão-velho passava a receber adjetivos
pejorativos. Na visitação feita a Pernambuco em finais do sé-
culo XVI, inícios do XVII, a mulata Maria Soares foi acusada de
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barro» 38. Como costumava comentar entre amigos, «para que haviam
de adorar santos de pau e de barro, que Deus estava nos céus» 39.

Embora o Conselho Geral do Santo Ofício tenha decidido pela
prisão dos dois denunciados, não encontramos seus respectivos
processos, o que pode significar que a Inquisição os não conseguiu
prender, fato bastante comum nas denúncias que aparecem nos
cadernos do Promotor.

Neste sentido, interessante o que afirma Dom José Carreras
acerca de Nossa Senhora: «e dela afirmou o dito Dom José que o
seu corpo não estava no céu, senão detrás de um monte como os
judeus mui bem sabiam» 40. Sobre Jesus Cristo, por exemplo, acreditava
não ser Ele «filho de Deus, e somente era um homem de bom viver,
casto, que não fazia mal a ninguém, e que não tinha propósito fazer-
-se Deus homem, nem vir ao mundo para nele levar bofetadas,
açoites e ser preso e posto em uma cruz, e que se fora verdade que
o sangue de Cristo Nosso Senhor se derramara para perdoar os pe-
cados, não poderia dali por diante haver pecados no mundo, e pelo
conseguinte se não seria necessário confessá-los» 41. Ao se transfor-
mar em pão, argumentava este padre, o filho de Deus corria o risco
de ser comido pelos cães. Ainda defendia a «teoria» de que se Cristo
era realmente o filho de Deus, não viria «ao mundo a fazer nova lei,
senão a conservar a antiga» 42. A que lei estaria se referindo, a lei
judaica?

Ele mostra ser, também, um grande crítico do culto a imagens,
lembrando aos seus «ouvintes» que quando Deus «dera a lei no
monte a Moisés, lhe ordenara que não fizesse pinturas e imagem do
mesmo Deus, nem o venerassem em figuras» 43. E como os cristãos-
-novos, não acreditava na santíssima trindade, atribuindo-a a uma
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38 Idem, f. 372.
39 Idem, f. 380.
40 ANTT, IL, pc. 393, sessão de 21 de outubro de 1653 (grifo meu).
41 Idem, sessão de 28 de fevereiro de 1653.
42 Idem.
43 Idem.

44 Idem.
45 Idem.
46 Segundo ele relata, em 1630, aos inquisidores de Lisboa, «Antônio Gomes quando

passava a procissão estava em joelhos junto à parede da portaria do dito colégio fazendo
momos com o rosto, lançando a língua fora e abrindo a boca, do que ele denunciante se
escandalizou muito e lhe parece que o faria em desprezo do santíssimo sacramento».
ANTT, IL, liv. 212, f. 447.

47 Essa falta de ação o levara a denunciar novamente a mesma história, agora em Lis-
boa: «e porque ele declarante se escandalizou, foi denunciar disto diante do ordinário, cujo
ofício fazia o licenciado Domingos Pires, e por não ouvir dizer que resultasse alguma coisa
da dita denunciação, a torna a fazer nesta Mesa.» O caso agravava, sem dúvida, pelo fato
de Antônio Gomes já ter sido penitenciado pelo Santo Ofício, segundo informara o padre
Soto Maior aos inquisidores. Idem.



ele lhe respondeu que lhe parecia um dos profetas da lei velha, ao que o dito
João Serrão replicou, logo é judeu, sobre o que fizeram grande galhofa,
como prezando-se e jactando-se disso; e como homens que zombavam dele
testemunha, por ser cristão velho 52.

Às vezes, ser cristão-novo poderia igualmente trazer vantagens,
como descobriu Henrique Moura e seu filho Luís Alves de Moura,
moradores na vila de Santarém. Em março de 1635, o pai foi reque-
rer que seu filho fosse solto, pois havia sido preso pelo corregedor
da vila para servir na armada que ia de socorro a Pernambuco.
Alegou que o filho o ajudava na lavoura, e por ele Henrique de
Moura ser já de idade avançada – contava então com sessenta anos –,
se o filho o deixasse, não teria ele como, sozinho, tocar a lavoura e
sustentar sua família. O que pesou na decisão favorável a esta soli-
citação foi o fato de tratar-se de um pedido feito por um cristão-
-novo, como consta do parecer final: «Pareceu declarar a V. Ma-
jestade que o suplicante é cristão novo, e que por ordens de 
V. Majestade está proibido que as pessoas da dita nação não passem
às conquistas, e por este fundamento deve V. Majestade mandar
desobrigá-lo desta viagem. Lisboa, 10 de março de 1635» 53.

A resistência que os cristãos-novos demonstravam poderia ir
além de críticas verbais, ou então descaso para com os cristãos-ve-
lhos. Não é de estranhar que em alguns casos pudesse haver, por
parte dos cristãos-novos, o uso inclusive da violência, principalmen-
te contra delatores. Seria, na verdade, uma forma de defesa e de in-
timidação, como relata Pedro Rodrigues, em 1639, um caso ocor-
rido na França, na cidade de Ruão. Para se defender contra as
tentativas de conversão promovidas por um padre, alguns cristãos-
-novos – segundo a testemunha – o teriam agredido, acusando-o
também de espia 54. Ou então o caso surpreendente do médico Ma-
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dizer «que os cristãos velhos eram má chaçona, velhacos, ruins, má
casta, e que os cristãos novos que era boa casta, bons homens»;
mais, «que o testemunho do cristão velho não fazia mal ao cristão
novo» 48. Também Marcos Ferreira fora acusado de «dizer que antes
queria ser cristão novo que cristão velho» 49. Ouvido, esclarece que
Rui Gomes da Vila é quem havia dito que «a pior coisa que tinha
era ser meio cristão novo, porque para bem houvera de ser cristão
novo inteiro» 50. Interessante, pois estas declarações vão totalmente
contra o discurso que imperava a respeito da inferioridade do cristão-
novo frente ao cristão-velho. Muitos não tinham nenhum problema em
ter nas veias o sangue judaico, ao contrário, o que não aceitavam era
ter uma gota sequer do sangue cristão. Ao menos é o que nos conta o
«cavaleiro fidalgo» Jorge de Araújo de Góes, a respeito do cristão-
-novo Antônio Mendes de Oliva. Disse «que antes da vinda do in-
quisidor Marcos Teixeira a esta cidade, ouvira dizer que Antônio
Mendes de Oliva, estando na praia em um pasto de açúcar, vindo-se
a falar ali na vantagem que faziam os cristãos velhos aos cristãos
novos, respondera ele que se soubera onde tinha a parte de cristão
velho, a cortara de si, ou coisa semelhante» 51.

Na verdade, esta demonstração de orgulho em ser cristão-novo
é bastante recorrente na documentação, e em algumas vezes apa-
rece associada ao desprezo pelo cristão-velho. Por volta de 1643, es-
tando o senhor de engenho João de Aguiar Vilas Boas

um domingo pela manhã no canto da praça desta cidade, em uma roda
de cristãos novos, a saber, João Serrão de Oliveira, Antônio Gomes Pessoa,
e Lopo Roiz Ulhoa, Domingos Veloso de Oliveira, que ora está em Lisboa, e
Luís Pinto, passara Aires da Veiga, também cristão novo, ao qual fizeram os
da roda esta pergunta, aonde vai senhor cirurgião, ao que ele respondeu vou
visitar homens enfermos, e falando João Serrão de Oliveira com ele testemu-
nha, lhe perguntou que lhe parecia Aires da Veiga com aquele nariz? ao que
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48 ANTT, IL, liv. 209, f. 718.
49 Idem, f. 729.
50 Idem, f. 730.
51 ANTT, IL, liv. 228, f. 9v.

52 Idem, f. 65.
53 Conselho Ultramarino, Brasil, Pernambuco. AHU-ACL-CU-015, Cx. 2, D. 155.
54 Como declarou Pedro Rodrigues, «ele conheceu, indo para a dita cidade de Ruão 

de França, a Pedro de Cárceres, primo do dito Jerônimo de Cárceres, em cuja compa-



primeiros povoados brasileiros 56. Em sua pesquisa sobre os
cristãos-novos na medicina brasileira, Bella Herson mostra, citando
Elias Lipiner, que se acreditava que fazia parte da própria ética
profissional judaica quintar seus doentes cristãos-velhos. Este verbo,
de acordo com Lipiner, significava «tirar de cada cinco – um», ou
seja, a cada cinco pacientes tratados, os médicos judeus matavam
um 57. Em seu trabalho, Bella Herson afirma que «essas calúnias não
chegaram até ao Brasil» 58. O caso do médico Manoel Duarte, degre-
dado ao Brasil, nos mostra um quadro diferente, em que essas calú-
nias chegaram sim à Colônia.

Francisco Bethencourt afirma que os penitenciados pela Inqui-
sição «ficavam automaticamente excluídos do acesso a determi-
nados cargos e do exercício de certas profissões», principalmente
aquelas relacionadas a cargos públicos, advocacia e medicina 59. Não
foi, porém, o que aconteceu com o médico Manoel Duarte, que de-
gredado para o Brasil, continuou na colônia exercendo sua profis-
são normalmente. Talvez na Colônia isso fosse permitido também
pela própria escassez desses profissionais, além da falta de uma
maior fiscalização que inibisse que um penitenciado pela Inquisição
continuasse exercendo sua profissão.

Os médicos cristãos-novos exerciam a profissão por toda a Pe-
nínsula, e eram muito bem vistos e respeitados como profissionais,
inclusive por reis e rainhas 60. Tendo vários caminhos de ascensão

227

RESISTÊNCIA E TRANSGRESSÃO NO BRASIL: CASOS DE RESISTÊNCIA JUDAICA

noel Duarte, degredado ao Brasil pela Inquisição de Lisboa,
acusado de usar a medicina para matar deliberadamente cristãos-ve-
lhos. Uma longa devassa foi novamente feita, agora na Bahia, pois
este médico foi de novo acusado do mesmo crime, sendo inclusive
preso. Ao todo foram ouvidas 32 testemunhas, entre 27 de fevereiro e
31 de março de 1612, que testemunharam tanto sobre o médico,
quanto sobre outros cristãos-novos; sobre a culpa de assassinato e ou-
tros delitos que vão surgindo ao longo da devassa, imputados a ele 55.

Os primeiros profissionais da medicina chegaram ao Brasil jun-
tamente com as expedições colonizadoras de Martim Afonso de
Souza, em 1530, e se fixaram na colônia, ajudando na fundação dos
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nhia foi 150 léguas, e outrossim na mesma cidade de Ruão conheceu a Antônio Roiz La-
mego, natural da cidade de Lamego; a Diogo Henriques Cardoso, natural do Porto, e a
outros de que se não lembra. E que todos os sobreditos viviam na lei de Moisés, o que ele
denunciante sabe por os ouvir disputar com o padre Diogo de Cisneiros, clérigo secular,
por muitas vezes, tratando o dito padre de os reduzir à Nossa Santa Fé; e que ouviu que os
sobreditos mandaram dar no dito clérigo, e em efeito ele testemunha o viu ferido no rosto,
e preso por indústria dos mesmos, levantando-lhe que era espia. E sabe que pela mesma
causa os mesmos fizeram prender a um familiar do Santo Ofício espanhol, chamado Dom
Pedro de Vila Diego.» Esta denúncia foi feita em 17 de março de 1639, na cidade do
Funchal, na ilha da Madeira, na capela do colégio da Companhia de Jesus. ANTT, IL, liv.
225, ff. 69v-70.

55 Em sua denúncia na Inquisição de Lisboa, em 1637, Salvador das Neves refere um
caso acontecido em Madri, onde uma mulher fora assassinada «porque acusava muitos
cristãos novos no Santo Ofício». A denúncia é um pouco longa, mas merece ser referida.
Fora dada em Lisboa, em 23 de outubro de 1637: «Disse mais, que uma mulher que ma-
taram em Madri, no ano de [16]31 ou [16]32, a qual não sabe o nome, e foi no tempo em
que prendiam muitos cristãos novos na dita Corte de Madri, sabe ele declarante que a ma-
tou um mancebo cristão novo, alto do corpo, preto, morador na dita Corte de Madri, que
tinha duas irmãs sem remédio e por lhe oferecer um fulano Saraiva, que lhe parece ser o
nome próprio Manoel, homem rico e poderoso, que lhe daria com que remediasse as ditas
suas irmãs, se matasse a dita mulher, o dito mancebo a matou, o qual agora lhe lembra ser
natural de Vila Real, e que o dito Manoel Saraiva lhe mandou matasse a dita mulher porque
acusava muitos cristãos novos no Santo Ofício, e se temia que lhe fizesse o mesmo, e que
tanto que fez a dita morte, o despachou para a dita cidade de Amsterdã, onde se circun-
cidou e tomou nome de David, e que perdendo o juízo o remeteram os judeus daquela
cidade ao hospital que tem em Constantinopla, o que ele declarante sabe por estar no dito
tempo em Constantinopla», ANTT, IL, liv. 217, ff. 522v-523v.

56 HERSON, Bella, Cristãos-novos e seus descendentes na medicina brasileira (1500/1850), São
Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, 1996, p. 19.

57 LIPINER, Elias, Terror e Linguagem. Um dicionário da Santa Inquisição, Lisboa, Con-
texto Editora, 1998, p. 206. Igualmente afirma Elvira Mea que era voz corrente que mé-
dicos e farmacêuticos usavam seus ofícios para matar deliberadamente os cristãos-velhos,
e se pedia que estes ofícios fossem proibidos aos cristãos-novos. MEA, Elvira Cunha de
Azevedo, op. cit., p. 43.

58 HERSON, Bella, op. cit., p. 78.
59 BETHENCOURT, Francisco, História das Inquisições, op. cit., p. 259.
60 YERUSHALMI, Yosef Hayin, De la corte española al gueto italiano. Marranismo y ju-

daísmo en la España del XVII. El caso Isaac Cardoso, Madrid, Ediciones Turner, 1981, p. 50;
AZEVEDO, João Lúcio de, op. cit., pp. 166-168.



de lado o absurdo da história – por certo falsa, pois no Brasil ele é
solto –, vemos que para as testemunhas um simples cristão-novo
poderia resistir ao seu entorno, e punir aqueles que oprimiam a si e
aos seus. O desembargador Francisco da Fonseca Leitão ouvira
comentários

que o dito Manoel Duarte dissera em casa do capitão Pedraires, que
podia mais que os desembargadores, que na relação para sentenciar um à
morte era necessário juntarem-se todos, e que ele só bastava para matar, e
assim se presume mal contra o dito Manoel Duarte da cura que fez a João da
Rocha Vicente, e ao cônego Tomé Pereira, e a Manoel Antônio, mercador, e
Domingos de Azevedo, mestre de uma caravela de Lisboa, que por morre-
rem apressados, e os ele curar de princípio se presume mal, que lhes daria
medicamentos para os matar pela observância de sua lei 64.

Nesse campo dos «assassinatos», praticamente todas as testemu-
nhas dizem a mesma coisa, e as alterações de um testemunho para
outro são mínimas 65. Isto não quer dizer que houvesse unanimi-
dade, pois há momentos em que fica claro que as acusações se de-
viam a intrigas pessoais, e que muitos tinham ao médico em muito
boa conta 66.

Muito provavelmente o grande «crime» cometido por Manoel
Duarte foi ter quebrado o segredo do Santo Ofício, segredo este
que jurara guardar. Várias testemunhas afirmaram terem-no ouvido
falar que sua prisão na Inquisição de Évora havia sido injusta, «por-
quanto estava tão puro e tão limpo como a Virgem Senhora Nossa,
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social barrados, como por exemplo o serviço público, muitos
cristãos-novos viram na medicina uma oportunidade de progresso
social 61. Porém, todo o preconceito que foi estimulado contra os
judeus atingiu também aqueles que se dedicavam à medicina. O
êxito que os médicos de origem judaica obtinham em seus trata-
mentos era atribuído ao sobrenatural, a pactos com o demônio, e
nunca à sua eficiência e capacidade 62. No entanto, como sugere
Bella Herson, o preconceito contra o médico de origem judaica
ficou restrito mais à arraia miúda, já que soberanos, pontífices e
príncipes usaram largamente de seus serviços, preferindo-os a qual-
quer outro 63.

O que nos interessa aqui é perceber que a sociedade – tanto na
Colônia quanto na Metrópole – dava a um médico, Manoel Duarte,
armas poderosíssimas para lutar contra o status quo. Tentando deixar
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61 KAPLAN, Yosef, Do Cristianismo ao Judaísmo. A história de Isaac Oróbio de Castro, Rio
de Janeiro, Imago Editora, 2000, p. 24.

62 HERSON, Bella, op. cit., p. 77. Sobre o estereótipo do judeu enquanto usurário, dei-
cida e servo do diabo, bem como os medos que permeavam a sociedade do Antigo Re-
gime, ver: TAVARES, Maria José Pimenta Ferro, Judaísmo e Inquisição. Estudos, Lisboa, Ed-
itorial Presença, 1987, pp. 125-126.

63 HERSON, Bella, op. cit., p. 83. Sobre a boa reputação que os médicos de origem ju-
daica tinha entre sua clientela em Antuérpia, Hans Pohl afirma o seguinte: «Entre os mé-
dicos portugueses, o terceiro grupo profissional da “nação”, muitos gozavam de fama in-
ternacional pelo seu saber prático e pelos seus trabalhos científicos. Entre 1550 e 1650,
viveram em Antuérpia 16 médicos portugueses. Na sua maioria, seriam, provavelmente,
marranos. A clientela dos médicos portugueses era largamente constituída por gente rica e
de posição na corte, na nobreza ou nos círculos comerciais. A maioria dos médicos portu-
gueses era, efetivamente, muito instruída e qualificada. Muitos deles eram, também, artistas
talentosos. Alguns médicos portugueses deverão ter desempenhado um certo papel na
vida cultural de Antuérpia; juntos dos restantes membros da “nação” eles gozavam de
grande prestígio. Muitos conseguiram adquirir fortunas consideráveis. Em muitas famílias,
a profissão de médico tornou-se uma tradição. Merecem destaque especial o Dr. Luís
Nunes (Ludovicus Nonius) e o Dr. Manuel Gomes. Os médicos portugueses também se
souberam tornar indispensáveis à população da cidade. Eram respeitados por todos e no-
meados para cargos públicos»; POHL, Hans, «Os portugueses em Antuérpia», in
EVERAERT, John. & STOLS, Eddy, Flandres e Portugal: na confluência de duas culturas, Lisboa,
Edições Inapa, 1991, pp. 65-67.

64 ANTT, IL, liv. 223, f. 219v
65 João Jerônimo «acrescenta mais a suspeita de ouvir dizer a ele dito Manoel Duarte

que lhe levantavam, que matava dez por um, e ainda que não se declarou mais, ele teste-
munha entendeu que por um que matavam na Inquisição, matava ele dito Manoel Duarte
dez cristãos velhos», Idem, f. 221v.

66 «Perguntado [o licenciado Pero Velho] mais, se tem ao dito cirurgião Manoel
Duarte por homem falto de juízo? Disse que não, senão por homem de entendimento e
juízo perfeito, e que corre na terra por homem malquisto de alguns, que dele dizem ser
mau cristão, mas são pessoas que lhe são mal afeitas, porque outros dizem também bem»,
Idem, fol. 230v.



cristão-novo Jorge Artur de Barros, que nunca esteve preso, mas
que nem por isso deixou de violar o segredo do Santo Ofício. A de-
núncia que chega a Inquisição nos dá uma idéia de um esquema
montado, envolvendo outras pessoas, com o objetivo de trazer para
fora informações sobre o que se passava dentro dos Estaus 72. Jorge
Artur era acusado de ser «um dos principais procuradores dos cris-
tãos novos», e seu nome vem associado ao de Paula de Moura, esta
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ou como os anjos» 67. Mais grave que esta afirmação, era dizer aber-
tamente que a única maneira de se escapar com vida dos cárceres
inquisitoriais era através da mentira 68. Pelo que vamos colhendo
através das falas dos denunciantes, Manoel Duarte era um homem
de personalidade forte, e que defendia abertamente suas idéias.
Numa sociedade onde não havia liberdade de consciência, sua con-
duta era uma péssima política. Não tinha o menor problema em ser
apontado como cristão-novo 69; nem tampouco sobrepor a ciência à
religião, defendendo a cura pela medicina, e não pela fé 70.

Um dos mais graves crimes condenados pela Inquisição era, jus-
tamente, a quebra do segredo, tanto que cada preso ao sair assinava
um termo de segredo se comprometendo a não dizer absolutamente
nada do que vira e passara nos cárceres, do contrário, seria grave-
mente castigado. Mas isso não significa que todos aqueles que pas-
savam pelo Santo Ofício guardassem apenas para si o que lhes tinha
acontecido – prova disto é Manoel Duarte –, mesmo porque muitos
traziam estampados no corpo as marcas de anos passados nos in-
salubres cárceres inquisitoriais 71. Não foi, no entanto, o caso do

MARCO ANTÔNIO NUNES DA SILVA

230

67 Idem, f. 223.
68 O desembargador Pero de Cascais de Abreu testemunhara saber «que o dito Ma-

noel dissera que lhe pesava muito de ter dito uma mentira no Santo Ofício, em confessar
o que não fizera», Idem.

69 O licenciado Luís de Lima ouvira isto do próprio médico: «Disse mais ele teste-
munha, que saindo, haverá mais de dois anos, pouco mais ou menos, com o dito Manoel
Duarte, da Sé desta cidade pela porta travessa, que fica para o Norte, lhe dissera o dito
Manoel Duarte, tratando em matérias de cristãos novos, acerca de o chamarem a ele
cristão novo, que se lhe não dava disso, e que disso se honrava, ou o honravam com lho
chamar, e que ele testemunha não estava bem lembrado e certificado na palavra que o dito
lhe dissera, mas que entendera da prática que se prezava de cristão novo», Idem, f. 226.

70 O médico, «indo curar uma mulher, e chamando ela por Nossa Senhora, lhe dissera:
encomendai-vos a Manoel Duarte, que ele vos dará saúde», Idem, f. 231v. A respeito deste
médico Manoel Duarte, Bella Herson refere que «em outro processo foi degredado para o
Brasil, em 1606, o cirurgião, também de Évora, Manuel Duarte», cujo processo é o de nú-
mero 14918, da Inquisição de Lisboa. Seria o mesmo que aparece citado nos cadernos do
Promotor?; HERSON, Bella, op. cit., p. 116.

71 Interessante notarmos que mesmo um homem como Charles Dellon se sentia na
obrigação de guardar o segredo inquisitorial. Só o quebrou e resolveu contar o que lhe 

havia acontecido em Goa, por insistência de pessoas que acreditavam ser importante que
aquele tribunal fosse conhecido. Conta em seu livro: «Vacilei por muito tempo se deveria
dar à estampa este meu trabalho, porque há mais de oito anos que me recolhi a França, e
vai para mais de quatro que o escrevi. Receava escandalizar o Santo Ofício faltando ao
juramento que prestara na minha saída, e este meu sentimento havia tido o apoio de pes-
soas pias e timoratas; mas contrabalançando-lhe o sentir doutras também pias que me pa-
receram contudo mais ilustradas, me resolvi a preferir a opinião destas, porque me per-
suadiram que era por muitos títulos de interesse público o verdadeiro conhecimento do
regime deste tribunal e que a minha história podia ainda aproveitar aos próprios inquisido-
res, quando soubessem colher-lhe o fruto, porque eram eles que tinham o direito e dever
de regular o seu procedimento e pôr limites à sua jurisdição. E que quanto ao juramento
tão injustamente extorquido, como faz a Inquisição com a ameaça de fogo, ficaria dele dis-
pensado pela utilidade pública da minha narração, ficando-me a consciência livre e
cumprindo eu uma espécie de obrigação de vulgarizar pela imprensa a noção que obtivera
daquele tribunal. Estas são pois as razões que há mais tempo me privaram e hoje obrigam
a dar ao público a minha narração, desassombrada de todos os escrúpulos»; DELLON,
Charles, Narração da Inquisição de Goa, Lisboa, Edições Antígona, 1996, p. 32. A flamenga
Pelonia de Domens, «católica romana e bem entendida», também se sentiu obrigada a de-
nunciar o que havia visto em Pernambuco. Ao ir a Salvador, perante o bispo Dom Pedro da
Silva «disse que Diogo da Costa, mercador, morador no Recife, foi primeiro cristão, que ia à
missa com contas, e ela testemunha via lá ir, e depois de anos a esta parte, e não sabe
quantos, e poderiam ser oito, ele se trata como judeu público, e isto é fama entre todos – E
outro como este que se chama Diogo Felipe, morador no Recife, mercador, também é judeu,
agora público, e por tal é conhecido – E outro por sobrenome Lopes, que do nome se não
lembra, também é judeu, tendo sido também primeiro cristão», ANTT, IL, liv. 227, f. 407.

72 A professora Elvira Mea mostra um caso, ocorrido em 1574, na Inquisição de
Coimbra, onde também há a troca de correspondência de presos com seus familiares,
tendo por ligação um notário do próprio Tribunal. MEA, Elvira Cunha de Azevedo. «O
cotidiano entre as grades do Santo Ofício», in FALBEL, Nachman & MILGRAM,
Avraham & DINES, Alberto (orgs.), Em Nome da Fé. Estudos In Memoriam de Elias Lipiner,
São Paulo, Editora Perspectiva, 1999, p. 144.



o que ouvira do próprio Jorge Artur. Pelas conversas que manti-
nham, ela pôde notar «o grande empenho com que se mostrava na
pretensão que trazem em Roma» 76, pretensão esta que estaria pro-
vavelmente relacionada a algum acordo de um possível perdão geral
aos cristãos-novos. Acordo este que não foi favorável, o que fez
com que o empenhado Jorge Artur se desiludisse:

perguntou ela testemunha ao dito Jorge Artur como não chegava o seu
negócio, para o ver com mais alegria?, e o dito Jorge Artur lhe respondeu que
brevemente veria, sendo que já hoje tinha alguns inconvenientes, em razão
de muitas coisas que se descobriram, e que até o Príncipe Nosso Senhor
estava mudado, porque favorecendo a princípio este negócio, havia agora
recalcitrado, e que tinham sucedido grandes novidades, porquanto como isto
era uma demanda, tudo eram dilações, porque a gente de nação não queria
perdão geral, senão outras coisas que ele declarou, e ela testemunha não sabe
explicar 77.

O certo é que num primeiro momento Dom Pedro II mostrou-
-se partidário dos cristãos-novos, mas diante da pressão exercida
pelos três Estados, todos favoráveis a Inquisição, o rei acabou por
recuar de sua decisão de apoiar o pedido feito pelos cristãos-novos 78.

Se o pedido de mais um perdão geral foi negado, a pressão não
foi totalmente inútil. Entre 1674 e 1681, as atividades da Inquisição
portuguesa foram suspensas, graças à pressão que os agentes dos
cristãos-novos em Roma, com o apoio dos jesuítas – principal-
mente do padre Antônio Vieira – exerceram. Esta pressão se dera
no sentido de se obter uma «reforma dos estilos do tribunal», no
que dizia respeito ao segredo do processo, mas igualmente para se
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sim, presa pela Inquisição de Lisboa 73. A tática envolvia uma certa
pressão sobre aquelas pessoas que podiam servir de informantes, e
em alguns casos havia inclusive pagamentos pelas informações 74.

No mês de novembro de 1675 são ouvidas duas testemunhas
sobre o caso de Jorge Artur de Barros e Paula de Moura. No dia 05,
o familiar do Santo Ofício Antônio Ferreira pediu audiência para
denunciar o que sabia. Afirmara categoricamente ser Jorge Artur
«espia geral e especial dos cristãos novos», e andar pelo Rossio na
tentativa de descobrir novidades sobre o que se passava na Inqui-
sição 75. Em 13 de novembro é a vez de Felipa da Silva testemunhar
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73 De acordo com a conclusão a que chegaram os inquisidores, Jorge Artur de Barros
era «o mais interessado em conseguir o perdão geral que intentam e que para este efeito
buscara e associara a Paula de Moura, presa nesta Inquisição para por meios diabólicos e
de feitiços acabar com as pessoas que achava impediam o dito perdão, a que o não
fizessem e para saber o que se passava dentro na Inquisição», ANTT, IL, liv. 252, f. 469.

74 O despacho da Mesa, datado em 27 de março de 1673, conclui «que publicamente
constava ser o delato uma espia contínua desta Inquisição, e do que nela se fazia e das pes-
soas que nela entravam e saíam, tanto e com tão grande exorbitância que as testemunhas
que a ela vinham desviavam o ordinário caminho e buscavam meios com que o disfarças-
sem, porque chegava a tanto o seu desaforo que vendo sair do Santo Ofício pessoas que
lhe pareciam ser testemunhas, ia à sua casa e as persuadia que lhe descobrissem o que pas-
saram, e se queixava como ameaçando-as se lho não diziam, e se gabava de que outras pes-
soas lhe tinham dito o que se passava, dando a entender que por dádivas e que a ele e a dita
Paula de Moura lhe davam grande soma de dinheiro, e que constava mais dizer que os
Senhores Inquisidores fizeram um papel como os seus focinhos sobre o perdão geral»,
Idem. No processo movido contra Francisco de Santo Antônio, por exemplo, podemos ver
um mecanismo muito parecido, usado pelos presos para enviar e receber notícias. Segundo
uma denúncia, ele «atava escritos no pescoço de uma gata, a qual entrava em algumas
casas, e que por esta via se comunicava com outros presos», ANTT, IL, pc. 4761. Na ver-
dade, ele tem dois processos, pois antes mesmo de ser solto, é novamente processado pela
Inquisição. Saiu penitenciado no auto público de 05 de abril de 1620, e sequer deixou os
Estaus e a Inquisição abriu-lhe um novo processo, em que foi sentenciado em um novo
auto, este celebrado em 10 de janeiro de 1621. O número do segundo é 14223, embora
esteja junto ao 4761. Abjura de levi em 04 de abril de 1620, e volta a fazê-lo em 10 de
janeiro de 1621.

75 Dissera aos inquisidores que «Jorge Artur é pública voz e fama nesta terra ser espia
geral e especial dos cristãos novos, e se não tira nunca deste Rossio, vigiando tudo o que
entra e sai da Inquisição, seguindo e espreitando particularmente os ministros e familiares,
como ele denunciante averiguou já algumas vezes, andando espreitando a ele denun-

ciante em certa ocasião, em que andava em uma diligência do Santo Ofício, o que faz todas
as vezes que vê familiares ou ministros falarem uns com os outros, coisa que tem causado
grande escândalo nesta terra, principalmente entre os familiares, que mais particularmente
sabem da curiosidade e empenho do dito Jorge Artur.” ANTT, IL, liv. 252, ff. 477v-478.

76 Idem, f. 480v.
77 Idem, f. 481.
78 BETHENCOURT, Francisco, História das Inquisições, op. cit., p. 409.



senhor inquisidor geral estava duro, porém que ela tinha remédios
com que o abrandar» 81. O interessante em seu processo é que vêm
referidos os valores que estavam em jogo, tanto para a Coroa,
quanto para ela e Jorge Artur de Barros. Aos dois caberiam algo em
torno de cem mil cruzados; ao rei, o valor estipulado seria de dois
milhões. Toda a transação visava também acudir às finanças do
Estado, já que o rei «não tinha com quê aprestar uma embarcação
para a Índia» 82.

Mas todo esse trânsito de informações se dava igualmente nos
dois sentidos: saía, mas também entrava nos cárceres inquisitoriais.
Toda a negociação mantida com Roma estava sendo levada para
dentro das celas, como afirma Felipa da Silva:

E perguntando-lhe ela se sabia ele que os presos no Santo Ofício eram
contentes de que se fizessem essas diligências?, lhe respondeu o dito Jorge
Artur as palavras seguintes: Sim, sabem, porquanto tivemos atividade para
saber tudo o que passavam, e até o que comiam 83.

Esta é, sem dúvida, uma denúncia muito interessante, para não
dizer inusitada. Se por um lado a sociedade patrocinava o surgi-
mento de espias e denunciadores entre a população cristã-velha –
como já disse Antero de Quental –, por outro os cristãos-novos
acabaram lançando mão de um artifício semelhante em benefício
próprio, ou seja, passaram a vigiar o Santo Ofício. Sabiam o que
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pôr fim «na possibilidade dos réus serem condenados com base
numa única testemunha» 79. Após 1681, a Inquisição retomou o
poder que lhe havia sido tirado, e soube bem punir aqueles que con-
tribuíram para isto, e a situação voltou a ser como era antes de 1674.

Na verdade, desde janeiro de 1673 já se comentava que um per-
dão geral poderia ser concedido aos cristãos-novos, bem como uma
reformulação dos estilos de ação da Inquisição portuguesa. A inicia-
tiva em se buscar uma nova concessão havia partido dos cristãos-
-novos e dos jesuítas, tendo o padre Antônio Vieira desempenhado
o papel de intermediário. O que se dizia, ainda, é que com este
perdão a Coroa conseguiria uma avultada quantia para a defesa da
Índia, bem como para a fundação de uma nova companhia de co-
mércio. Ora, é praticamente isto que vem referido no processo de
Paula de Moura, além de uma importante soma destinada aos su-
bornos, tão necessários para que o acordo fosse realmente apro-
vado. Em troca do dinheiro, os cristãos-novos pretendiam obter o
perdão geral, o que significava soltar os presos que estivessem nos
cárceres da Inquisição, além de uma revisão dos métodos inquisi-
toriais, principalmente o fim ao segredo que envolvia as testemu-
nhas. O sentimento de recusa ao perdão era geral, voltado também
àqueles que eram identificados como seus defensores, como no
caso os jesuítas 80. Isso talvez ajude a explicar o processo movido
contra Paula de Moura, alguém que com seus “feitiços” ajudaria na
aprovação do perdão.

As denúncias sugerem, por exemplo, que Paula de Moura,
usando de «feitiços», tinha como influenciar em toda a discussão
que estava sendo travada acerca do perdão geral. Se o próprio rei
era favorável ao acordo, o mesmo não se podia dizer da Inquisição,
totalmente contrária a que o perdão fosse concedido aos cristãos-
-novos. De acordo com Paula de Moura, apenas «sua excelência o
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79 BETHENCOURT, Francisco, «A Inquisição», op. cit., p. 110-111.
80 AZEVEDO, João Lúcio de, op. cit., p. 295.

81 ANTT, IL, pc. 5723, sessão de 03 de janeiro de 1673.
82 Idem.
83 ANTT, IL, liv. 252, f. 481. Além da investigação que era feita junto às pessoas que

entravam e saíam dos Estaus, não é de duvidar que ele tivesse um contato com algum fun-
cionário da própria Inquisição, provavelmente muito bem pago. É exatamente o que nos
conta Felipa da Silva: «E que outrossim sabe que o dito Jorge Artur costuma espreitar
quem entra e sai do Santo Ofício. E disse mais a ela testemunha acerca de terem atividade
para saberem dos presos, que uma pessoa de dentro do Santo Ofício era o meio de sabe-
rem os presos destas coisas, e que dando o Santo Ofício nisso, se atalhara, com que ti-
veram grande perda, por cessar a ocasião de irem recados aos presos, e virem deles para
fora», Idem, f. 481v.



pessoas ouvidas, como era freqüente, disseram mais do que lhe
foram perguntadas, e podemos saber de outros «ataques» feitos por
outros cristãos-novos a imagens. A acusação principal girou em
torno do fato do acusado ter pedido uma imagem de Cristo para o
acompanhar. Tempos depois esta mesma imagem fora encontrada
debaixo de sua cama 86. Aqui, também, a mesma história vai adqui-
rindo detalhes novos ao longo das denúncias 87.

Mas a documentação nos traz outros casos, todos relacionados
a atitudes de desprezo como esta. Assim, Francisco de Azevedo
fora acusado de colocar uma imagem de Cristo crucificado na mes-
ma caixa em que ficavam seus filhos 88; e sua esposa, «em certas
noites, punha uma imagem de Nossa Senhora em um telhado» 89. Já
Manoel da Fonseca andava com uma imagem de Cristo, em prata,
pendurada ao pescoço por uma fita muito comprida; quando sen-
tava, a imagem acabava por ficar entre suas pernas 90. Mais inusitada
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acontecia fora e, principalmente, dentro dos cárceres da Inquisi-
ção 84. Porém, o vacilante Dom Pedro acabou por ceder às pressões,
tanto dos inquisidores quanto da própria sociedade, e o projeto
para mais um perdão geral aos cristãos-novos fracassou. Os «fei-
tiços» de Paula de Moura não foram suficientes para abrandar os
ânimos do senhor inquisidor geral. No caso desta feiticeira, saiu pe-
nitenciada no auto público de 10 de dezembro de 1673, a princípio
com degredo de três anos para o Brasil, posteriormente comutado
para o Algarve 85.

Já tivemos oportunidade de referir que dentre as acusações que
foram reputadas aos cristãos-novos de ataques feitos ao catoli-
cismo, o desrespeito às imagens foi, sem dúvida, o que mais apare-
ceu na documentação. Mesmo em finais do século XVII podemos
ver que este tipo de denúncia ainda persistia. Entre novembro de
1685 e fevereiro de 1686, no convento de São Francisco, em Ser-
gipe, seis testemunhas foram ouvidas acerca de Miguel Pereira da
Costa, acusado de tratar com desprezo uma imagem de Cristo. As
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84 Talvez muitos cristãos-novos estivessem patrocinando o trabalho de Jorge Artur de
Barros, pois é o que sugere o familiar Antônio Ferreira, ao dizer aos inquisidores «que en-
tende que os cristãos novos sustentam ao dito Jorge Artur», Idem, f. 478. No mesmo sen-
tido, José Veiga Torres apresenta inclusive algumas porcentagens de delitos que eram
cometidos contra o Santo Ofício, além de mostrar, com exemplos, que os inquisidores en-
contraram resistência em seu trabalho. Assim, este pesquisador nos diz que «271 em 393
(69%) casos de ações contra o Santo Ofício, 39 em 63 (62%) casos de falsos testemunhos
e falsas denúncias. É um indicativo de que a sociedade não ficava completamente passiva
à violência inquisitorial e de que nas diferentes linhas de combate se cruzavam as infideli-
dades e as traições. A maior parte destes casos era de cristãos-velhos beneficiando cristãos-
-novos ou aproveitando-se da insegurança em que viviam. Tratava-se sobretudo de enco-
brir cristãos-novos, fazer circular mensagens entre as prisões e o exterior, ajudar cristãos-
-novos a fugir, particularmente em zonas fronteiriças, impedir que denúncias chegassem
aos Comissários do Santo Ofício, abrir correspondência do tribunal, revelar segredos des-
te, ofender e exercer pressões sobre “familiares” e ministros do Santo Ofício, induzir tes-
temunhas a falsear as suas declarações, etc.»; TORRES, José Veiga, «Uma longa guerra so-
cial. Novas perspectivas para o estudo da Inquisição portuguesa. A inquisição de
Coimbra», Revista de História das Idéias, 8, 1986, p. 65.

85 ANTT, IL, pc. 5723.

86 De acordo com o padre Gregório Martins, capelão na Pericuara, Miguel Pereira da
Costa havia pedido «uma imagem de Cristo Senhor Nosso, dizendo que era para o acom-
panhar, e que indo a visitá-lo o dito padre daí há tempos estando doente, vira a própria
imagem de Cristo debaixo da cama, tratada com desprezo, de que resultava muito má
presunção por ser o dito homem infamado de cristão novo», ANTT, IL, liv. 255, f. 485.

87 Um dizia que a imagem fora pedida por questão de doença: «Miguel Pereira da Cos-
ta estando doente, pedira uma imagem de Cristo crucificado a um seu capelão, o qual indo
depois a visitá-lo, o achara debaixo da cama, tratado com algum desprezo, e sabe que o
dito é natural das partes de Portugal, mas não sabe certamente de que parte, e também
sabe pelo ouvir geralmente a todos que o dito Miguel Pereira é tido e havido por homem
de nação hebréia, com parentes penitenciados pelo Santo Ofício», Idem, f. 488v. Outro, que
os maus tratos eram dados «para que lhe desse boa safra de açúcares», Idem, f. 491v.

88 O padre Gregório Martins afirmara que indo uma vez «a casa de um Francisco de
Azevedo, já defunto, vira a uma imagem de Cristo crucificado dentro em uma caixa, na
qual se costumavam assentar seus filhos Carlos de Azevedo, Ambrósio de Azevedo e os
mais, que por nome não perca, e assim mais faziam assentar sobre a dita caixa a outras
muitas pessoas que iam à sua casa, porém ignorantes de que a imagem de Cristo estava
dentro», Idem, f. 487.

89 Idem, f. 487v.
90 O mesmo padre, «comendo por vezes à mesa com o dito Manoel da Fonseca, vira

com reparo que uma imagem de Cristo, de prata, que trazia ao pescoço, amarrada em uma
fita, largando a fita e fazenda mais comprida, lhe ficava a imagem de Cristo entre as per-



a desconfiança. Por um motivo qualquer, a imagem pedida não saiu
do lugar onde ficava, o que «provou» que o menino Jesus não queria
ser levado para a referida casa, por um motivo muito simples: seria
maltratado em casa de Branca Serrão 93.

A denúncia, em si, se desenrola como tantas outras, ou seja, de
ouvida. Alguém ouviu a história, e contou perante o bispo Dom
Pedro da Silva uma primeira versão 94. O primeiro a testemunhar foi
o capitão Gaspar de Sousa de Carvalho, que por sua vez conhecia a
história através de sua esposa 95. A interpretação era sua, pois como
veremos adiante, esta não foi a impressão de Baltazar Gomes, quem
na verdade tentara e não conseguira retirar a imagem do local. Con-
forme a história se espalhou, a idéia que todos tiveram era de «que
os ditos cristãos novos e seus parentes, que ali tem muitos, deviam
de fazer alguma descortesia ou mal ao menino Jesus, e que Simão
de Soto Maior, da Companhia do Colégio de Santo Antão, que
agora está aqui, soubera da fama que disto corria, e por grande
amigo do Toscano, ou por outra causa o calara» 96. Aqui, aparece de
forma velada uma outra crítica muito recorrente, ou seja, a acusação
de que os cristãos-novos eram, na colônia, muito poderosos, e cor-
rompiam os funcionários inquisitoriais 97.
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ainda é a história de dois homens surpreendidos em um canavial
açoitando uma imagem de Cristo 91.

É difícil determinar com exatidão se as profanações de imagens
podem ser vistas como uma forma de resistência, mesmo porque a
dificuldade em se atribuir verossimilhança a este tipo de denúncia é
grande. Talvez o fato de que poucas denúncias tenham se transfor-
mado em processo mostre que mesmo na época tais histórias eram
pouco levadas a sério. Mas, deixando de lado a veracidade ou não
desses inúmeros casos, é interessante vermos ao menos que a socie-
dade acreditava que isso pudesse realmente acontecer, e muitos
chegavam a afirmar que era uma prática comum do judaísmo, como
o era, por exemplo, a guarda do sábado. Para as pessoas que faziam
as denúncias, os cristãos-novos profanavam hóstias, crucifixos e
imagens de Cristo ou de Nossa Senhora por não acreditarem neles,
e também como forma de atacar o catolicismo. Era, na verdade,
uma forma estereotipada de resistência atribuída aos cristãos-novos.

Caso curioso nos chega de Sergipe, em meados do século XVII,
envolvendo justamente uma suposta profanação a uma imagem do
menino Jesus. Era hábito, na época, que as pessoas doentes pe-
dissem que a imagem fosse levada até suas casas, para poderem bus-
car a cura para suas doenças 92. Uma série de fatores fez com que se
levantasse suspeita sobre Branca Serrão – mulher de Manoel Pereira
Toscano –, e que fosse acusada de açoitar imagens. A primeira
questão era serem ela e o marido cristãos-novos, o que fazia crescer
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nas e debaixo da mesa, onde comia, e depois ao dar as graças, o punha no meio da mesa,
e vendo ele testemunha esta cerimônia escusada, lhe pareceu suspeitosa», Idem, f. 487v.

91 Comentava-se «que indo dois religiosos de São Francisco por um sítio que chama
Agoíba, ouvira de entre um canavial uns gemidos, e indo em especulação deles, acharam a
um Antônio Simões de Crasto, já defunto, e a um Manoel Lopes de Leão, natural e mora-
dor ao presente nesta cidade da Pericuara, açoitando a imagem de um Cristo, de sorte que
o dito defunto era o que açoitava, e o dito Manoel Lopes era o que gemia, tendo em mão
a imagem de Cristo», Idem, ff. 488v-489.

92 «Perguntado [Baltazar Gomes] se essa imagem era de devoção e se a levavam alguns
enfermos, disse que sim, e que muitas pessoas eram que as mandavam buscar», ANTT, IL,
liv. 227, f. 445v.

93 Para piorar a situação, comentava-se «publicamente naquela freguesia de Sergipe,
que quando o Conde de Nassau ou outro holandês veio a esta praça, levaram os de Sergipe
Nossa Senhora Orago da igreja para os matos», Idem, f. 443v.

94 Ao todo foram ouvidas quatro testemunhas – o capitão Gaspar de Sousa de Carva-
lho, João Coelho Vieira, Paulo Botelho Peixoto e Baltazar Gomes –, entre 22 de julho e 26
de agosto de 1646, na cidade de Salvador, nas pousadas do bispo Dom Pedro da Silva,
Idem, ff. 443-446.

95 «Disse que haverá dois ou três meses, que Maria Pereira, sua mulher, lhe dissera, es-
tando ambos sós, que Antônio Cardoso e Maria Pereira, sua mãe, moradores em Sergipe
do Conde, lhe disseram que indo-se buscar um menino Jesus à freguesia, da parte da
mulher de Manoel Pereira Toscano, cristãos novos, com título de dizer que estava mal
disposta, como em outros fazia, não pudera o caixeiro que então era de Simão de Soto
Maior, tirá-lo do altar», Idem, f. 443v.

96 Idem.
97 O próprio Gaspar Coelho, quem recebe a primeira denúncia, diz-se temeroso pelo

que pudesse lhe acontecer, e pede sigilo quanto a seu nome, embora afirme que o caso de-



ficou registrado junto à população foi apenas que a imagem se re-
cusara a sair da igreja porque sabia que seria açoitada na casa da
cristã-nova que a solicitara. O questionamento do próprio envol-
vido no caso fora simplesmente «esquecido»; o que se conservou
entre as pessoas do lugar foi o estereótipo do cristão-novo que pro-
fanava imagens sagradas 101.

Anos depois, em 15 de junho de 1696, o comissário do Santo
Ofício na Bahia, Inácio de Souza Brandão, remete a Lisboa uma
denúncia feita por João da Cruz, contra os irmãos Manoel Vaz do
Rego e José Correa, ambos acusados de queimarem uma imagem de
Santo Antônio; de transformarem em balas uma imagem de Cristo;
e de, ao ouvirem missa, terem por hábito dar figas ao santíssimo sa-
cramento por baixo do chapéu. Em março de 1697 a Inquisição de
Lisboa envia a Bahia um pedido de investigação do caso, o que é
feito entre maio e julho, sendo ouvidas ao todo nove testemunhas.
Não há neste documento qualquer indício de que o caso tenha tido
prosseguimento, muito provavelmente fruto do que as testemunhas
disseram.

O responsável pelo início de toda a história foi, como referimos
acima, João da Cruz 102. Apenas no ano seguinte é que as testemu-
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Quem, na verdade, não conseguira retirar a imagem fora Balta-
zar Gomes, que no momento atribuíra o fato a seus próprios peca-
dos 98. A associação entre o pretenso «milagre» e uma possível pro-
fanação deve ter sido feita posteriormente, tanto que a escrava que
fora buscar a imagem levou «senão outra de menino Jesus que es-
tava no altar, mais pequena» 99. E algumas histórias parecem fixar-se
mais à memória do que outras. Mesmo após alguns anos, João Pei-
xoto Viegas 100 mostra estar inteirado sobre este caso. Porém, o que
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veria ser averiguado: «porque faça nisto o que for servido, e de maneira que se não saiba
que eu fui o que dei parte a V. Sra [bispo Dom Pedro da Silva], que como são aparentados,
me não suceda alguma coisa», Idem, f. 443.

98 A imagem era pequena e fácil de ser manuseada, pois era «de altura de menos de um
côvado, e de madeira», e o ocorrido era não mais que um milagre, «porque qualquer pessoa
a tira e põe», Idem, f. 444v. Côvado era uma antiga unidade de medida de comprimento que
equivalia a três palmos, ou seja, 0,66 m.

99 Idem, f. 445v. O bispo quis saber o porquê da troca, ao que Baltazar Gomes «res-
pondeu que a não levou porque ele testemunha, que lha ia dar, pondo-se de joelhos sobre o
altar, e pegando com ambas as mãos na imagem do menino Jesus, e fazendo força para a
tirar, a não pode tirar do ninho em que estava sobre uma bola que tinha uns pregos que lhe
entravam pelos pés, e donde ele testemunha outras vezes o tinha tirado facilmente, antes e
depois – E logo na mesma igreja disse consigo, Valha-me Nosso Senhor, eu tenho tirado este menino
Jesus muitas vezes e agora o não pude tirar, isto devem ser meus pecados», Idem (grifado no original).

100 Sobre João Peixoto Viegas, ver: SMITH, David Grant, op. cit., pp. 297-314; a res-
peito de uma nomeação real que ele recebeu de cem mil réis de ordenado ao ano, em vir-
tude de ter servido «de tesoureiro dos novos direitos dos açúcares, que se impuseram na-
quela praça [da Bahia de Todos os Santos], desde o ano de 1645, até o de 1649», e também
«em razão do muito trabalho que teve no dito ofício», o que justificava tal pedido, ver: Ar-
quivo Histórico Ultramarino, 1792 – Consulta do Conselho Ultramarino sobre João Pei-
xoto Viegas, tesoureiro que foi dos novos direitos das avarias dos açúcares da Bahia, que
pede se lhe levem em despesa os 100$000 réis que se lhe consignaram por ano. Lisboa, 08
de janeiro de 1661, Coleção Luiza da Fonseca. Em 1644, João Peixoto Viegas tenta receber
a quantia de 801U720 – de uma total de 1.361U720 –, referentes a farinhas de trigo que o
Conde da Torre, então governador do Brasil, lhe havia tomado para sustento do presídio
da Bahia. A dívida deveria ser paga «metade na renda dos negros, e outra dos vinhos».
Consulta do Conselho Ultramarino sobre João Peixoto Viegas, que pede se lhe pague o
que se lhe deve da farinha de trigo que o Conde da Torre, sendo governador do Brasil, lhe
mandou tomar para sustento do presídio da Bahia, na maneira e gêneros em que S. Magde.
por sua provisão, mandou se lhe fizesse este pagamento. Lisboa, 14 de março de 1644. Co-
leção Luiza da Fonseca.

101 «Disse mais ele testemunha, que João de Aguiar Vilas Boas, acima referido, lhe
contara que em Sergipe do Conde, limite desta cidade, acontecera mandar Manoel Pereira
Toscano, cristão novo, pedir a Paulo Botelho, caixeiro então do engenho de Sergipe, um
menino Jesus que estava na igreja, de que o dito Paulo Botelho tinha a chave, por ser mor-
domo, e mandando o dito Paulo Botelho a um homem que o fosse dar por ele estar
ocupado, foi o dito homem, e por mais força que fez para tirar o menino do nicho, nunca
pode, até que enfadado de perfiar e fazer força por tirá-lo, o deixou e o veio dizer ao dito
Paulo Botelho, o qual indo ao outro dia à igreja querendo experimentar o que havia pas-
sado no dia dantes, o tirou com muita facilidade, como costumava, do que se admiraram
todos, reparando em que parecia milagre não querer ir o menino Jesus à casa de um cristão
novo, temendo alguns açoites, e que disto lhe dissera o dito Vilas Boas, que tomara in-
formação o padre Simão de Soto Maior, da Companhia de Jesus, entrando na posse da-
quele engenho», ANTT, IL, liv. 228, f. 58v.

102 As acusações que ele faz dividem-se em três partes: a) «Manoel Vaz Rego, homem
casado e morador na vila do Cairú, o qual com seu irmão José Correa, já defunto, em certa
ocasião fizeram uma casa pequena e meteram ela a uma imagem de Santo Antônio, e lhe



acusados tinham por hábito dar «figas por debaixo do chapéu ao
santíssimo sacramento», como testemunhara o padre frei Bernar-
dino da Conceição 105. Embora no primeiro relato enviado aos in-
quisidores de Lisboa, no ano de 1696, o comissário Inácio de Souza
Brandão tenha sido taxativo ao afirmar que «o delato [Manoel Vaz
Rego] procede de raiz infecta, aumentando muito mais a presunção
contra ele, [o que] resulta de haver cometido os ditos crimes», a ver-
dade é que toda a denúncia não resultou em nada, pois o irmão,
José Correa, já era morto na altura, e o pretenso crime havia sido
obra de crianças, além dos próprios delatores apresentarem diferen-
ças em suas denúncias.

A igreja de Nossa Senhora da Ajuda, em Salvador, era conhe-
cida como sendo dos cristãos-novos, onde eles inclusive observa-
vam a páscoa judaica. Mas também observavam nela muitas festas
católicas, e ajudavam igualmente a enfeitar o santo sepulcro em oca-
siões como a Quaresma. Em setembro de 1618, no tempo da graça 106,
o cristão-novo Duarte Álvares Ribeiro comparece perante o inqui-
sidor Marcos Teixeira para confessar que havia feito comentários
maldosos de uma imagem de São Pedro107. O fato acontecera, por-
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nhas serão ouvidas para confirmar a história. Há, como é muito
comum, uma grande variação entre os denunciantes, uns afirmando
que a estátua havia sido queimada, outros negando que isto de fato
tivesse algum dia acontecido. Mas todos foram unânimes em dizer
que este ato havia sido praticado quando os acusados contavam
entre oito e doze anos 103. Há uma certa coerência na história, de que
os irmãos haviam derretido uma imagem de Cristo, feita em chum-
bo, transformado-a em balas 104. Poucos disseram saber que os
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largaram o fogo a fim de queimar a imagem do santo»; b) «em outra ocasião, por desprezo,
derreteram a uma imagem de Cristo crucificado, que era de chumbo, e fizeram balas e se
puseram a atirar a um alvo, o qual puseram em uma cruz»; c) «é fama pública na dita vila
que quando ouve missa, por debaixo do chapéu está dando figas», ANTT, IL, liv. 264, f. 58.

103 Inácio Fernandes Estácio, a primeira testemunha, afirmara que «haverá dezessete
anos, fizeram uma casa pequenina de folhas e raminhos de árvores, e meteram dentro da
casinha a uma imagem de Santo Antônio, e depois lhe lançaram fogo e queimaram a casi-
nha, e a imagem do santo, e que ouviu ele a bulha dos outros rapazes, que lhes chamaram
judeus por queimarem a imagem do santo; porém que os ditos poderiam ter então de
idade oito para nove anos, e que ouviu dizer geralmente que Antônio Vaz Rego, pai dos
ditos, era cristão novo, e que viera fugindo do Santo Ofício para esta terra, por lhe peni-
tenciarem uma irmã», Idem, f. 65v. Inácia da Costa Jardim dissera que os dois irmãos «fize-
ram na mesma vila do Cairú uma casinha pequena de palhas e raminhos de árvores, e que
meteram nela uma imagem de Santo Antônio, e lhe largaram fogo a fim de queimar a dita
imagem, e que com efeito o queimariam se não acudira Maria de Alpoim, avó dos ditos, e
tirara a imagem, e que estes rapazes poderiam ter de idade sete para oito anos; porém que
já tinham uso de razão, e que se dizia publicamente que os ditos Manoel Vaz Rego e José
Correa eram cristãos novos por via de seu pai Antônio Vaz Rego», Idem, f. 66. Já Romana
Pimentel e Francisco Ribeiro apresentam alterações; ela afirma que os irmãos «fizeram
uma cova no chão e meteram nela uma imagem de Santo Antônio, e lhe botaram por riba
uma pouca de brusca (sic), na qual lançaram fogo a fim de queimar a dita imagem, e que
não sabe se com efeito a chegaram a queimar, e que esta cova estava feita em um quintal
dentro da dita vila, e que eram então os ditos rapazes que teriam de idade oito para nove
anos», Idem, f. 68v; ele diz «que sendo rapazes de dez para doze anos, fizeram uma cova e
meteram nela a uma imagem de Santo Antônio, e botaram uma pouca de brusca em cima,
e lhe lançaram fogo a fim de queimarem a dita imagem, e que haverá quatorze anos que
isto sucedeu, e que a cova a fizeram em um quintal da dita vila», Idem, f. 69.

104 Segundo o mesmo João da Cruz, que é ouvido uma segunda vez, Manoel Vaz Rego
e José Correa, «por desprezo derreteram uma imagem de Cristo crucificado que era de
chumbo, e que fizeram dele umas balas e se foram com uma espingarda fora da vila, e que
puseram um alvo em uma cruz que era de madeira, e que com efeito lhe atiraram; mas não 

sabe se ficaram as balas empregadas na cruz, e que este caso sucedeu haverá sete anos, e
que este caso ouviu geralmente em toda a vila do Cairú», Idem, f. 67.

105 Este religioso dissera que seis anos antes, «indo ele testemunha em uma quinta-
-feira santa à igreja matriz da dita vila do Cairú, achara posto de joelhos a Manoel Vaz
Rego, natural da dita vila, fazendo oração dilatada; e por suspeitar ele testemunha que o
dito, por ser cristão novo conhecidamente, estaria dando algumas figas por debaixo do
chapéu ao santíssimo sacramento, que estava exposto, lhe tirou o chapéu das mãos e o
achou com efeito dando figas, por cuja causa o descompôs de palavras, e lhe deu com o
dito chapéu, e que isto sucedeu na noite da dita quinta-feira», Idem, f. 70.

106 Para uma definição deste termo, ver: LIPINER, Elias, op. cit.; BETHENCOURT,
Francisco, História das Inquisições, op. cit.

107 «E disse que se acusava que na semana santa da quaresma próxima passada, nesta
cidade, na ermida de Nossa Senhora da Ajuda, aonde se achara por ser tesoureiro da con-
fraria da dita Nossa Senhora da Ajuda, trazendo-se aí umas cabeças para umas imagens
dos apóstolos para fazerem um cenáculo, tomara na mão uma cabeça de São Pedro e dis-
sera como beberia São Pedro por uma borracha quando era pescador, e outras palavras
que não lhe lembravam», ANTT, IL, liv. 208, f. 615.



atos e palavras, pois segundo os denunciantes, «em semelhante
gente não se estranhavam tais desaforamentos» 112. Da mesma
forma o segundo denunciante «não repreendia aos denunciados por
se não esperar menos deles, por serem da nação» 113. Ainda de
acordo com uma das testemunhas, o referido Diogo Lopes, por
exemplo, colocou «a imagem de Santo André na mesa da ceia, [e]
lhe deram um bofete no rosto, dizendo passai para ali dum vilão
ruim, escarnecendo todos os denunciados das ditas imagens com
grande desacato e irreverência» 114. O interessante nesta denúncia é
terem os denunciantes percebido que o grupo não ofendia a ima-
gem de Judas, «antes, lhe tinham posto melhor rosto e mais bem
assombrado que todas as imagens dos apóstolos, e o tratavam sem
descortesia nem desprezo algum» 115.

Um outro membro deste grupo, também preso, foi Diogo Pires
Diamante, entregue nos cárceres inquisitoriais em 08 de dezembro
de 1619, onde já havia contra ele uma denúncia. A testemunha, Ber-
nardo de Aguirre, havia dito, em Salvador, que Diogo Pires Dia-
mante, quando se encontrava com amigos, e quando estes lhe per-
guntavam como estava, o réu tinha por hábito responder de forma
injuriosa: «boto a Cristo muita merda, e pela hóstia sagrada muita
merda, pela Virgem Maria muita merda» 116. Chegou na Colônia em
princípios do século XVII, conforme seu próprio testemunho, e
«esteve no Brasil doze para treze anos» 117. Portanto, deve ter che-
gado em Pernambuco, sua primeira parada, entre os anos 1608-

245

RESISTÊNCIA E TRANSGRESSÃO NO BRASIL: CASOS DE RESISTÊNCIA JUDAICA

tanto, justamente na igreja publicamente conhecida por «pertencer»
aos homens de negócio. Duarte Álvares Ribeiro, que no ano seguin-
te será preso pela Inquisição 108, dissera crer nas imagens e nos san-
tos da Igreja, e que suas palavras tinham sido obra de um «mancebo
desalentado» 109. Seu caso foi se agravando porque, embora ele tenha
ido se acusar, meses depois mais duas testemunhas o acusaram
igualmente, envolvendo inclusive outras pessoas. Na verdade, se
tratava de um grupo formado pelo referido Duarte Álvares Ribeiro
e mais Duarte Fernandes, André Lopes de Carvalho, Luís Álvares e
Pascoal Bravo 110, «todos da nação, e pessoas conhecidas estantes
nesta cidade, os quais estavam zombando com as ditas figuras dos
apóstolos, que eram de vulto, e entre eles viu e ouviu ele testemu-
nha dizer ao dito Duarte Álvares Ribeiro, olhando para a figura de
São Pedro, olhais as barbas deste, como beberia no tempo que an-
dava na barca» 111. Não foram repreendidos no momento de seus
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108 «Aos 03 de agosto de 1619, por mandado do senhor inquisidor e visitador Marcos
Teixeira, foram presos pelo Santo Ofício, nesta cidade do Salvador, Bahia de Todos os
Santos, o licenciado Filipe Tomás de Miranda, Duarte Álvares Ribeiro, Diogo Pires
Diamante, Mateus Lopes Franco, e seu irmão Luís Lopes, e Fernão Mendes, todos da
nação e moradores que eram nesta dita cidade», Idem, f. 552v. Duarte Álvares Ribeiro fora
tesoureiro da confraria de Nossa Senhora da Ajuda. Foi ao tormento e mesmo assim
negou as acusações que pesavam sobre si. Saiu no auto-de-fé que se celebrou em Lisboa
em 17 de dezembro de 1621. ANTT, IL, pc. 10101, sessão de 13 de setembro de 1618.

109 «E sendo perguntado que tenção fora a sua em as dizer, e se entendia que São
Pedro era santo e devia ser sua imagem tratada com grande respeito, e não com palavras
injuriosas: Respondeu que entendia isso muito bem, mas que dissera as ditas palavras por
ser mancebo desalentado, e que disso pedia perdão e se acusava», ANTT, IL, liv. 208, ff.
615-615v.

110 Pascoal Bravo, em 1618, aparece nos registros notariais de Amsterdã, envolvido
com o tráfico entre Bahia, Porto e Holanda. COSTA, Leonor Freire, O transporte no Atlân-
tico e a Companhia Geral do Comércio do Brasil (1580-1663), Lisboa, Comissão Nacional para as
Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 2002, vol I, pp. 131-132.

111 ANTT, IL, liv. 208, f. 617. Testemunho dado por Lourenço de Brito Correa, em
07 de fevereiro de 1619. Uma semana depois seu irmão, João de Brito Correa, testemunha
que Diogo Lopes «pondo o mesmo denunciado a imagem de Santo André na mesa da
ceia, lhe deram um bofete no rosto, dizendo passai para ali dum vilão ruim, escarnecendo
todos os denunciados das ditas imagens com grande desacato e irreverência: E somente da

imagem de Judas assentou e notou ele denunciante que nenhum dos denunciados fez
escárnio nem zombou, antes, lhe tinham posto melhor rosto e mais bem assombrado 
que todas as imagens dos apóstolos, e o tratavam sem descortesia nem desprezo algum»,
Idem, f. 619.

112 ANTT, IL, pc. 10101, sessão de  07 de fevereiro de 1619.
113 Idem, sessão de 14 de fevereiro de 1619.
114 Idem.
115 Idem.
116 ANTT, IL, pc. 9457, sessão de 04 de setembro de 1618.
117 Idem, sessão de 13 de janeiro de 1621.



Senhora, nem à hóstia consagrada, nem à Santíssima Trindade; mas a prin-
cípio quando começou a usar deste ruim costume foi por motegar algumas
mulheres da Bahia que ele confitente e outros namoravam e a seu pai, irmãos
e cunhados, que o consentiam e por ciúmes que delas tinha e sempre por
esta causa e com esta intenção continuou depois este ruim costume, e como
os ditos seus amigos e conhecidos sabiam a causa e o porquê dizia as ditas
palavras lhe perguntavam que vai? para as ele dizer, e dizendo-as o feste-
javam. E outrossim lhe perguntavam também que vai sem saberem a causa e
festejavam as ditas respostas. E que se no sobredito há mal de que deva pedir
perdão nesta Mesa que ele o pede, e que não tem mais que confessar nela 120.

Este processo tem um desfecho um tanto quanto diferente.
Acontece que Diogo Pires adoece nos cárceres e, com testemunho
de dois médicos, acaba por ser solto, para se curar, já que isto não
poderia ser feito nos insalubres cárceres inquisitoriais. Antes de sair,
ouviu sua sentença num auto celebrado na sala do Santo Ofício, no
dia 17 de dezembro de 1621. Teria, porém, que voltar à Inquisição
após o restabelecimento de sua saúde, com o propósito de «se pro-
ceder em sua causa». Isto nunca aconteceu, pois o réu acabou mor-
rendo dois meses após ter saído dos cárceres. O guarda do cárcere,
João Esteves, incumbido de regularmente ir visitá-lo, para acompa-
nhar sua cura, e posterior retorno aos cárceres, ao chegar no local
onde ele estava hospedado, e entrar «na dita casa achou ele decla-
rante um homem morto deitado sobre uma alcatifa na sala, o qual
lhe disseram que era o dito Diogo Pires Diamante, que falecera na-
quela noite [11 de fevereiro de 1622] de uma doença larga que
tivera» 121.

Porém, o tormento da família não foi encerrado com sua morte.
A mulher e dois filhos viram-se frente a um outro dilema: pagar as
despesas que ele havia feito nos cárceres. O único benefício que a
viúva, Maria Gonçalves, obteve do tribunal, foi um prazo para qui-
tar a dívida. Para tanto, poderia fazer uma busca na Bahia, para ver
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-1609, «a cumprir uns anos de degredo em que a justiça secular o
condenou». De Pernambuco foi à Bahia, residindo aí boa parte do
tempo, até ser preso e enviado a Lisboa.

Também pesava sobre ele e alguns amigos outra acusação, que
era tratar com escárnio a religião católica. Numa determinada pro-
cissão da Quaresma, ao passar a imagem de Cristo, os amigos co-
mentavam, olhando para a imagem: «que má cara leva Cristo»; ao
que o outro respondia: «como leva as barbas borradas»; e um ter-
ceiro emendava: «muito borradas as leva.» À passagem da imagem,
nenhum se colocava de joelhos, nem adorava o Cristo no andor 118.
O interessante aqui é que em sua própria confissão perante os
inquisidores, já em Lisboa, Diogo Pires Diamante confirma seu
costume de dizer «palavras sujas e indecentes», como o hábito de
responder «vai trampa, vai sujidade pela hóstia consagrada, vão bê-
bados, vão desavergonhados por Jesus Cristo» 119. Mas, como tentou
mostrar, estas palavras lhe eram normais, ditas nas mais variadas
ocasiões, de uma mesa de jogo a um simples cumprimento. Assim,
as dizia quase automaticamente, e não como forma de escarnecer
ou ofender a religião católica, nem tampouco suas imagens:

mas era tão próprio nele e tão conhecido o dito costume de jurar com as
ditas palavras ruins que algumas pessoas para ele o fazer lhe perguntavam
que vai senhor Diogo Pires Diamante? e ele confitente respondia logo vai su-
jidade e vão bêbados e vão cornos, e vão desavergonhados, por Jesus Cristo
ou pela hóstia consagrada ou por qualquer dos outros juramentos, e umas
vezes logo punha o juramento após uma das ditas palavras ruins, qual se lhe
acertava e outras vezes depois de duas ou de mais das ditas palavras como
fica dito. Mas não dizia o sobredito por sentir mal de nossa santa fé nem por
fazer irreverência aos juramentos nem a Cristo Nosso Senhor nem à Nossa
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118 Os amigos do réu eram: Felipe Tomás de Miranda, advogado; Duarte Álvares Ri-
beiro, mercador; Luís Lopes Franco e Mateus Lopes Franco, irmãos, e ambos mercadores;
todos cristãos novos, e segundo um dos acusadores, «ninguém se atrevia a repreender aos
denunciados delas, por serem muito soberbos e poderosos na terra», Idem, sessão de 15 de
setembro de 1618.

119 Idem, sessão de 17 de dezembro de 1619.
120 Idem.
121 Idem, sessão de 12 de fevereiro de 1622.



«Belial» 125. Assim, temos aquele mesmo grupo que havia tratado
com escárnio alguns santos na igreja de Nossa Senhora da Ajuda,
acusado agora de ter lido este livro, proibido pela Igreja. O livro em
questão «era de quarto, impresso em letra antiga, e em língua caste-
lhana» 126 e havia sido adquirido no Porto 127. Muitos na Bahia ha-
viam lido o livro, e se comentava em rodas de conversa o seu con-
teúdo, que era, por sinal, bastante diverso 128. De acordo com as
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se o falecido marido havia deixado algum bem. Enquanto isto, em
Lisboa, mãe e filhos padeciam extremas necessidades. Para tentar
resolver a situação, um dos filhos, Nuno Lopes, foi à Bahia averi-
guar as posses do pai, não encontrando «bens alguns nem efeitos de
que pode valer-se» 122. Por fim, diante da total pobreza em que vi-
viam, e sem ter de onde tirar os recursos para saldar a dívida, a In-
quisição perdoou os gastos que Diogo Pires Diamante havia feito
durante os dois anos em que esteve preso.

Além de exercer uma forte vigilância sobre a consciência reli-
giosa da população, o Estado e a Igreja exerciam cerrado controle
sobre o que se lia. Na verdade, era um controle triplo, que come-
çava na figura do bispo, passava pela Inquisição e terminava com a
do Desembargo do Paço. Um livro só era aprovado se passasse por
estas três instâncias. Apesar desta intensa censura, a sociedade lia,
tanto livros permitidos quanto os chamados defesos, ou seja, os
proibidos 123. O controle sobre os livros se deu muito cedo, processo
este responsável pela internalização dos mecanismos repressivos.
Após esta primeira fase repressiva, as livrarias já não precisaram
mais ser visitadas, pois a autocensura já havia sido assimilada 124. A
leitura dos chamados livros defesos se constituía, assim, numa forma
de resistência ao controle, pois eles nunca deixaram de circular,
tanto na metrópole quanto na colônia, mesmo se correndo o risco
de uma possível prisão pela Inquisição.

No Brasil, a circulação de livros aparece muito pontualmente na
documentação, a não ser muitas referências que temos encontrado
da existência da toura em várias regiões do Brasil e em várias épocas.
Em inícios do século XVII, um grupo de sete cristãos-novos são
presos na Bahia e enviados a Lisboa, e um destes presos estava en-
volvido numa denúncia de porte de um livro defeso, intitulado
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122 Idem, sessão de 30 de agosto de 1622.
123 ARAÚJO, Emanoel, O teatro dos vícios: transgressão e transigência na sociedade urbana co-

lonial, 2.ª ed., Rio de Janeiro, José Olympio Editora, 1997, pp. 317-319.
124 BETHENCOURT, Francisco, História das Inquisições, op. cit., pp. 197-209.

125 Era, segundo Miguel de Abreu, um livro muito lido pelos cristãos-novos: «que fa-
zendo-se diligência sobre quem leu o dito livro, lhe parece se achará muita gente da nação
compreendida no caso», ANTT, IL, liv. 208, f. 544. O grupo era formado por Filipe
Tomás de Miranda, Duarte Álvares Ribeiro, Diogo Pires Diamante, Mateus Lopes Franco,
Luís Lopes, Fernão Mendes e André Lopes Ilhoa. Destes, o portador do livro era Fernão
Mendes, que se denuncia perante o visitador Marcos Teixeira em 11 de setembro de 1618.
A respeito deste livro, diz Emanoel Araújo que o «segundo livro proibido mais lido aqui ti-
nha por título Belial sive De consolatione peccatorum (Belial ou Sobre a consolação dos pecadores); na
tradução portuguesa alteraram-lhe o título para Tratado de Belial, procurador de Lúcifer, contra
Moisés, procurador de Jesus Cristo. Não conheço seu conteúdo, mas o anonimato da autoria e
a forma do título podem levar a crer que era pouco mais que um folheto de cordel. Foi
proibido desde o primeiro Índex, em 1559, e no século XVI continuou a figurar nos de
1564, 1581 e 1597, assim como nas listas episcopais de 1561 e 1564.» ARAÚJO, Emanoel,
op. cit., p. 322.

126 ANTT, IL, liv. 208, f. 539.
127 Segundo uma das testemunhas, Mateus Mendes Roxo, e que havia lido umas partes

do livro, «lhe parecia que pois o denunciado Fernão Mendes o trouxera do Porto, donde
veio a esta terra há passante de três anos, e o gabava tanto que também o devia de ter pas-
sado e lido». Antes, porém, afirmara que «lhe disseram nesta cidade que o dito livro andara
por mãos de muitas pessoas dela, e na freguesia de Para-açu [Paraguassú] oito léguas desta
cidade [de Salvador], pouco mais ou menos», Idem, f. 541v.

128 A testemunha Miguel de Abreu dissera «que não lera do dito livro mais que três ou
quatro folhas, saltando de uma parte em outra»; sabia «que quando se o dito livro ia, o
ouvia ler à gente que entrava e se assentava na loja do denunciado, mas que se não lem-
brava senão dos sobreditos Duarte Fernandes, Antônio Mendes Beiju e Luís Álvares, por-
que estes costumavam e continuavam mais na loja do dito denunciado, que é nesta cidade,
na dita rua do Colégio», Idem, ff. 543v-544. E este livro, ao que indicam as testemunhas,
tinha uma boa circulação, sendo inclusive emprestado, literalmente, a peso de ouro. Mateus
Mendes Roxo foi um dos que conseguiu que o dono, Fernão Mendes, o emprestasse por
alguns dias: «e tanto ele denunciante ouvido a outras pessoas de quem não está lembrado,
falar no dito livro e tendo notícia que era do dito Fernão Mendes, seu vizinho, fora à sua
casa desejando ler por ele, por lho terem gabado, e lho pediu emprestado: e mostrando-



via, e os caixões e fardos das fazendas abrem-se algum tanto aparta-
dos, ainda que na mesma casa» 135.

A Colônia nos oferece inúmeros casos de inconformismo para
com muitos costumes da época, e os cristãos-novos aqui foram
pródigos em produzir críticas que expunham esse sentimento de
revolta, quer através apenas de palavras, quer partindo para a ação,
em alguns casos, usando-se de violência. Mas estes «transgressores»
da ordem determinada pela Igreja não estavam sozinhos, e no Brasil
o próprio clero mostrou desobediência a uma série de preceitos do
catolicismo. Os cadernos do Promotor registraram inúmeros casos de
padres que se portavam de forma escandalosa, e muitas vezes cho-
cavam mais que os próprios atos que eram atribuídos aos cristãos-
-novos. Talvez, à sua maneira, estivessem resistindo às normas rígidas
que imperavam na época, o que acaba por expor as próprias falhas
da Igreja.
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testemunhas, a matéria do livro tratava acerca de «uma demanda
que o Diabo fazia ao céu sobre a vinda do Messias» 129; que «o dito
livro era herético, e que negava o purgatório» 130; ou então «que tra-
tava o livro de uma demanda que o Diabo pusera a Cristo» 131; em
uma outra parte, dizia o livro «que pecar com o pensamento não era
pecado mortal» 132; o livro estava «impresso de letra antiga, em caste-
lhano vulgar, e que a matéria dele era de uma demanda que punha o
Diabo contra Cristo Nosso Senhor, e de muitas coisas da lei velha,
e declarações da sagrada escritura» 133; finalmente queria-se saber se
no referido livro havia «alguns argumentos contra o ser Cristo
Nosso Senhor o verdadeiro Messias», pergunta que recebeu uma
resposta afirmativa, pois «o Diabo introduzido no livro tratava
muito dessa matéria em nome do procurador do inferno» 134.

Havia, também, inúmeras maneiras de um livro entrar na colô-
nia. Alguns eram trazidos por pessoas que tinham autorização para
ter e ler determinados livros; outros vinham juntamente com mari-
nheiros e viajantes que aqui aportavam; podiam entrar ainda pela
via do contrabando, que para isso muitas vezes contava com a coni-
vência de funcionários corruptos da alfândega. E o escrivão da al-
fândega Manoel Fernandes Flores demonstra isto ao afirmar que
mercadorias poderiam entrar sem serem notadas, «porque ele como
escrivão que era da alfândega, estava assentado na mesa onde escre-
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-se duvidoso em lho emprestar, o não quis fazer sem ele denunciante lhe dar de penhor
uma cadeia de ouro que pesava onze mil réis, e com isso lho emprestou.» Sem dúvida, um
livro bastante importante para ser «penhorado» por esta quantia, Idem, f. 541.

129 Idem, f. 539.
130 Idem, f. 539v.
131 Idem, f. 541.
132 Idem.
133 Idem, f. 541v.
134 Idem. Miguel de Abreu dissera que «a matéria do qual livro era de uma demanda

que Belial propunha diante de Deus sobre não ser Messias Cristo Nosso Senhor, e sobre
isso alegara algumas coisas e continha declarações de profecias da lei velha», Idem, f. 543. 135 ANTT, IL, liv. 228, f. 73v.




