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Introdução 

 

O presente estudo foi desenvolvido como projeto de pesquisa no Programa de 

Iniciação Científica da Universidade Estadual de Maringá (PIC-UEM) e no Curso de 

Especialização em História das Religiões (Programa de Pós-graduação em História da 

Universidade Estadual de Maringá), com o tema sobre a história do judaísmo no Brasil 

colonial entre os anos de 1497 e 1773, período em que houve a distinção religiosa que ficou 

conhecida como “cristão-novo”, expressão utilizada para designar os judeus convertidos ao 

catolicismo. Foi chamado de “marrano” o cristão-novo que de forma velada continuava a 

praticar o judaísmo. 

Com a Inquisição Moderna, o Brasil se tornou lugar de refúgio e degredo para vários 

cristãos-novos, de modo que obrigados a viver aqui como católicos, muitos se dedicaram ao 

criptojudaísmo, observando em segredo os preceitos judaicos. O batismo forçado não foi fato 

suficiente para modificar a “mente ou o coração” desses judeus, bem como não poderia mudar 

seus hábitos alimentares arraigados pela observância de regras religiosas milenares. 

Como parte da memória social e religiosa do povo judeu, essas antigas práticas 

alimentares, como as muitas outras manifestações culturais da religião, foram transmitidas de 

uma geração à outra, contribuindo assim, para a afirmação das identidades e sentimentos de 

pertencimento da comunidade judaica.  

Nesse aspecto, a alimentação do cristão-novo no Brasil pode ser vista como um 

aspecto local da cultura judaica e um processo marcado pelas permutas alimentares que aqui 

ocorreram com os demais povos, como os indígenas e os africanos.  Expostos que estavam 

aos processos de interação com outras identidades sociais, culturais e religiosas, suas 

tradições religiosas só poderiam sobreviver transformando-se. 
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1  De judeus a cristãos-novos 

No final do século XV a hostilidade e a perseguição do Estado e da Igreja Católica 

aos judeus foi fato evidente na Península Ibérica. O fato marcante dessa perseguição foi a  

decisão de expulsá-los da Espanha, proferida pelos reis católicos Fernando de Aragão e Isabel 

de Castela, em 31/03/1492.  

Em Portugal, D. Manuel (1495-1521), premido pelos reis católicos espanhóis, em 

05/12/1496 promulgou uma ordem que obrigava todos os judeus a deixarem Portugal até 

outubro de 1497.  Entre a edição da ordem e o termo final estabelecido para a saída dos judeus 

do país, eles foram forçados a conversão ao cristianismo.  

Em relação aos judeus convertidos ao cristianismo, publicou-se em 30/05/1497, uma 

Ordem Real pela qual passavam a ser denominados de “cristãos-novos”, o que fez dividir a 

sociedade portuguesa em dois grupos que se tornaram antagônicos: os “cristãos-novos” 

(cristãos recém-conversos) e os “cristãos-velhos” (cristãos de nascença e de estirpe). Essa 

distinção só deixou de existir por Carta de Lei de 25/05/1773, que, seguindo a política do 

Marquês de Pombal, a aboliu definitivamente. 

Constrangidos a negar a sua fé eles tiveram que se conformar às crenças e práticas do 

cristianismo. Pela inexistência de tradição cultural ou familiar que os ligasse ao cristianismo, 

eles vivenciaram a ambigüidade do criptojudaísmo. Ainda que se possa reconhecer o 

criptojudaísmo como realidade histórica, não se pode considerar que ele tenha sido uma 

homogeneidade monolítica (KAPLAN, 2000) entre os cristãos-novos, pois também existiram 

aqueles que realmente se tornaram cristãos sinceros (e isso não os excluiu da perseguição 

Inquisitorial), bem como aqueles que se tornaram ferrenhos anti-semitas e que perseguiram 

impiedosamente os judeus e cristãos-novos (HERSON, 2003). Todos eles, de uma forma ou 

de outra, foram envolvidos em um arcabouço legislativo de cunho discriminatório, que 

desenhou a situação jurídica dos cristãos-novos. 

2  A situação jurídica dos cristãos-novos 

O fim da existência legal do judaísmo em Portugal se deu com a expulsão e o 

batismo forçado de outubro de 1497. Mas a conversão não lhes deferiu os direitos dos demais 
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membros dessa sociedade (os cristãos-velhos) e nem preservaram os direitos que existiam 

previamente. Estatutos de pureza de sangue e linhagem impossibilitavam que eles tivessem o 

status de “verdadeiros cristãos” e serviram como medidas de segregação (CARNEIRO, 2005) 

das ordens religiosas e militares, dos corpos de ofício e cargos de governo. 

Convertidos ao catolicismo, ficaram sujeitos aos cânones religiosos e sanções das 

autoridades eclesiásticas. Se como judeus eram infiéis, como cristãos batizados podiam ser 

considerados hereges, tornando-os mais vulneráveis às severidades inquisitoriais (VAINFAS 

e HERMANN, 2005). Nessa nova configuração, os cristãos-velhos não os consideravam 

como iguais, mas os tinham como cristãos aparentes que renegavam ao cristianismo com 

práticas judaizantes. Considerados pela Inquisição como um perigo que ameaçava a existência 

da sociedade e a fé católica, contra eles foi estabelecido um arcabouço legal repressivo. 

Para compreender as razões dessa repressão legal ao cristão-novo, é preciso 

considerar que Portugal se consolidou como um Estado Moderno no qual a “Razão do 

Império” identificava-se com a “Razão da Fé”, fazendo com que o seu destino se ligasse ao 

cristianismo. A defesa da religião interessava ao Estado. Na consciência coletiva portuguesa, 

Império e Fé, nacionalidade e cristianismo, patriotismo e catolicismo formavam unidades 

ideais que impulsionavam os portugueses ao serviço da Pátria e da Igreja (REALE, 1977). 

Para Novinsky (1983), isso permitiu que a Inquisição se convertesse em um poderosíssimo 

Estado dentro do Estado e Souza (1986) vai além, ao afirmar que a Inquisição portuguesa foi 

um Estado acima do próprio Estado. 

De fato, o Estado e a Igreja Católica compuseram uma estrutura ampla e onipresente 

de poder que não admitia infiéis. Assim, a apostasia do cristianismo e o criptojudaísmo, com 

suas práticas judaizantes, foram considerados relevantes delitos contra a Igreja Católica e o 

Estado português.  

3  A Inquisição portuguesa e as visitações do Santo Ofício ao Brasil 

A Inquisição Moderna foi introduzida em 1478 na Espanha e se estendeu para outros 

países. Em Portugal, ela só se instalou no século XVI, pois a mesma Ordem Real de 

30/05/1497 que havia criado a distinção cristão-novo, também tinha proibido as autoridades 

de realizar nos vinte anos seguintes qualquer inquirição sobre a vida e as atividades religiosas 
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dos mesmos (SARAIVA, 1994). Conferiu-se esse tempo para a assimilação da fé cristã. Além 

disso, por um Monitório de 12//10/1535 perdoaram-se os crimes de heresia e apostasia da Fé 

até essa data (CASCUDO, 1984), de modo que somente os que fossem posteriores a ela 

podiam ser denunciados. 

Foi no reinado de D. João III, o Piedoso (1521-1557), mais especificamente em 

23/05/1536, pela Bula Papal Cum ad nihil magis do Papa Paulo III, que se autorizou o 

estabelecimento do Tribunal da Inquisição em Lisboa (SARAIVA, 1994). A Inquisição 

portuguesa consolidou uma estrutura composta por quatro Tribunais: Lisboa, com jurisdição 

de uma parte do centro do país e de suas colônias de além-mar no Atlântico, como é o caso do 

Brasil; Coimbra, com jurisdição no norte e uma parte do centro do país; Évora, com 

jurisdição no sul do país e Goa, com jurisdição sobre o Estado da Índia (BETHENCOURT, 

2003). Todos eles eram subordinados ao Conselho Geral do Santo Ofício. 

Por aproximadamente quarenta anos (1497-1536), os cristãos-novos portugueses não 

estiveram sujeitos às perseguições e opressões inquisitoriais, mas pela manifestação da 

dubiedade religiosa, a  beligerância cristã fez com que eles e seus descendentes se tornassem 

as vítimas expiatórias da Inquisição portuguesa. Manifestou-se contra eles um verdadeiro ódio 

religioso e social, resultando em uma perseguição que produziu rupturas dramáticas na coesão 

cultural que os unia.   

Apesar das tentativas ocorridas entre os anos de 1621 e 1622 (VAINFAS, 1997), 

quando Filipe IV da Espanha reinava em Portugal, no Brasil nunca foi estabelecido 

oficialmente um Tribunal de Inquisição. Segundo Vainfas (1997) a função inquisitorial dos 

bispos foi o mecanismo utilizado para suprir a ausência do Santo Ofício na Colônia. Assim, 

por meio de investigações realizadas nas dioceses e conduzidas pelos bispos com o auxílio do 

clero local, os suspeitos eram presos e enviados em embarcações para Lisboa e mantidos nas 

prisões do Santo Ofício português durante os longos anos em que se arrastava o processo 

(SIQUEIRA, 1971). Também agiam os “familiares” do Santo Ofício, que eram agentes leigos 

da Inquisição, designados para espionar e prender os suspeitos. 

Outra forma de atuação era a Visitação, uma espécie de inspeção periódica 

determinada pelo Conselho Geral do Santo Ofício, que designava um delegado como 

Visitador. Esse enviado tinha a competência para os casos mais simples, no entanto, atuava 
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como juiz de instrução nos casos mais graves que deviam ser encaminhados ao Tribunal de 

Lisboa. Segundo registros até agora encontrados, o Santo Ofício realizou as seguintes 

Visitações oficiais ao Brasil, priorizando as Capitanias de Cima, que eram as mais prósperas, 

com a maioria dos engenhos pertencendo aos cristãos-novos: a primeira na Bahia (1591-

1593) e em Pernambuco (1593-1595), sendo Visitador Heitor Furtado de Mendonça; a 

segunda na Bahia (11/09/1618-26/01/1619), pelo Visitador o Licenciado Marcos Teixeira; e a 

terceira ao Pará, Maranhão e Rio Negro (1763-1769), sendo Visitador Geraldo José de 

Abranches. Fato é que, desde meados do Século XVII, consolidou-se uma rede de 

“comissários” e “familiares” do Santo Ofício em todo o país, o que permitiu aperfeiçoar uma 

estrutura eclesiástica que tornou mais constante as visitas diocesanas ou devassas, ordenadas 

pelos Bispos, substituindo, assim, as clássicas Visitações do Santo Ofício ao Brasil 

(VAINFAS, 1997). 

Nas Capitanias de Baixo, ou do Sul, a atuação do Santo Ofício foi  menor, apesar do 

registro da visita do Inquisidor Apostólico dos Reinos de Angola, do Congo e dos Estados do 

Brasil, o licenciado D. Luís Pires da Veiga (GORENSTEIN, 2005), que além da Bahia e Rio 

de Janeiro, nos anos de 1627 e 1628 chegou pela primeira vez na Capitania de São Vicente, 

São Paulo e Espírito Santo (FALBEL, 2008). Portanto, pode-se dizer que a presença do Santo 

Ofício nas Capitanias do Sul só se fez mais presente a partir início do século XVIII, 

especialmente no Rio de Janeiro.  

4  Os cristãos-novos no Brasil 

Para os cristãos-novos que tinham condições de sair de Portugal para fugir da 

inquisição, o Brasil passou a ser um lugar de refúgio, pois separado por um oceano da 

Metrópole, nele a legislação discriminatória funcionava com menos eficácia (PIERONI, 

2003).  

Além disso, a instituição da Inquisição em Portugal, no ano de 1536, fez com que 

muitos cristãos-novos fossem degredados para o Brasil, pois o degredo havia se tornado uma 

pena amplamente utilizada pelos juízes inquisitoriais desde o estabelecimento da Inquisição 

em Portugal (PIERONI, 2003). Para Vainfas (1997), Portugal teria utilizado sistematicamente 

o degredo como mecanismo colonizador do Brasil. 
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Aqui as dificuldades da vida rudimentar e perigos de toda a ordem (ataques 

indígenas, grandes extensões de terras desconhecidas e dificuldades de comunicação com um 

poder central) contribuíram para amenizar os muitos ódios e desavenças que existiam entre 

cristãos-velhos e cristãos-novos. Sem dar qualquer sentido idílico a essas relações, é preciso 

admitir que a precariedade da vida tenha contribuído para que eles vivenciassem um espírito 

de fraternidade, em benévola tolerância e condições de igualdade (ASSIS, 2002).  

Em terras brasileiras a colonização foi uma realidade árdua para todos, pois triunfar 

ou sucumbir era o destino de um e de outro (SALVADOR, 1976). Nesse sentido, pela relativa 

harmonia em que puderam conviver com os cristãos-novos até as primeiras ações na 

Inquisição em terras brasileiras, colonos cristãos-velhos assimilaram consciente ou 

inconscientemente, práticas e costumes judaicos (SALVADOR, 1969). 

Conhecidos por uma sociabilidade endógena bastante pronunciada, os cristãos-novos 

aqui se dissolveram no sangue nacional miscigenando, pois como indica Novinsky (1972): 

miscigenou-se com a população nativa, criou raízes profundas na nova terra, integrando-se 

plenamente na organização social e política local. O casamento foi uma forma de integração 

no Brasil colonial (ASSIS, 2002).  D. Manuel (1495-1521), havia proibido o casamento 

endogâmico dos cristãos-novos, pois como observam Vainfas e Hermann (2005) visava 

inseri-los nas famílias cristãs-velhas, estimular a assimilação da religião oficial e a melhor 

educação religiosa dos decendentes.  

Esses casamentos de cristãs-novas com cristãos-velhos (já que na colônia o número 

de homens brancos era maior que o de mulheres e o casamento de cristão-novo com cristã-

velha era algo incomum) contribuíram para criar uma circularidade cultural que introduziu 

práticas judaizantes no cotidiano de boa parte da população e que acabaram por se converter 

em costumes familiares que foram transmitidos às novas gerações (ASSIS, 2002). 

Pode-se dizer que até a Primeira Visitação do Santo Ofício ao Brasil em 1591, os 

cristãos-novos sentiram liberdade para observar a fé judaica, mas quando a inquisição 

portuguesa estendeu o seu braço para a colônia ultramar, isso fez com que diminuísse 

consideravelmente os que realmente dispunham mostrar suas diferenças.  
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Os cristãos-novos que assumiam a sua condição judaica o faziam apenas na esfera 

doméstica, com discrição e procurando não deixar traços que os denunciassem. Portanto, 

qualquer possibilidade de sobrevivência do judaísmo se deu apenas no âmbito familiar, sendo 

judeu em casa e “católico fervoroso” fora. Nas casas as cozinhas e as refeições tornaram-se 

espaços e momentos privilegiados para o reencontro com tradição e a história religiosa dessas 

famílias. Os pratos servidos, seus odores e sabores, além de portadores da memória religiosa, 

contribuíram para reconstituir e perpetuar a história do povo judeu. 

Mas carecia-se na sociedade colonial de uma vida integralmente privada. Espionados 

constantemente por olhares inquisidores, a vida cotidiana dos cristãos-novos era 

rigorosamente vigiada e devassada, tanto pelos vizinhos, quanto pelos escravos que entravam 

e saíam dos recintos das casas (PIERONI, 2003; ALGRANTI, 2007). O “outro” era uma 

ameaça permanente, um delator potencial. De fato, as pessoas eram estimuladas a buscar os 

“sinais da nação”. Como exemplo dessa realidade pode-se tomar o caso do dramaturgo 

Antônio José da Silva, o Judeu, morto em 1739, que foi denunciado por uma escrava de sua 

mãe (WIZNITZER, 1966). 

5  A alimentação dos marranos no Brasil Colônia: identidade e memória religiosa 

A manifestação especial dos cristãos-novos no Brasil que interessa aqui analisar é o 

que está relacionado com a observância de regras religiosas alimentares como elemento de 

identidade religiosa. Existe uma conexão direta entre a ingestão de certos alimentos e a 

identidade dos indivíduos, pois a comida confirma a identidade na medida em que ela 

contribuí diretamente para a composição da própria substância física e espiritual das pessoas.  

Em relação às regras religiosas de proibição ou restrição alimentar, é preciso 

considerar que elas normalmente estão relacionadas a representações de pureza e impureza, 

considerando-se como puro o que se possa oferecer em sacrifício a Deus. Nesse sentido, 

impõe-se pensar o corpo do fiel como equivalente ao altar, de modo que se tomando o corpo 

por altar, altar por corpo, as regras que protegem a pureza do tabernáculo vão de encontro 

com aquelas que protegem o fiel (DOUGLAS, 2006).  

A despeito do perigo que representava para os cristãos-novos a observância de  

regras alimentares judaizantes, destacadamente por se ter feito isso no seio de uma sociedade 
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católica que os perseguia, nelas eles puderam encontrar poderosas forças de agregação e 

identificação social. Comer, nesse aspecto, foi uma luta pela identidade.  

Apresentados diariamente sobre a mesa da família cristã-nova, os alimentos eram 

sustento para a vida física e religiosa, tanto dos indivíduos, como dos grupos. Seus 

descendentes, mesmo “sem saber” preservavam o judaísmo, pois muito da vida judaica estava 

centralizado em torno da mesa. Conscientemente ou não, eles permaneciam unidos às suas 

tradições religiosas. Revestida de simbolismo, a alimentação contribuía para mantê-los 

ligados às tradições familiares e religiosas. 

Em relação às crianças tinha um elevado conteúdo pedagógico, pois os hábitos 

alimentares que elas contraiam consolidavam um patrimônio de rememoração da identidade 

judaica, pois como adverte Claval (2007) o regime alimentar da infância permanece um dos 

traços mais indestrutíveis da cultura.  

Na medida em que essa memória coletiva era exteriorizada e reproduzida pelos 

quadros sociais que faziam preservar o judaísmo no Brasil Colonial, por meio de modos de 

conhecimento praxeológicos como o da produção e consumo de alimentos, o movimento de 

interiorização pelos cristãos-novos confirmava o habitus religioso. 

Porém, a observância dessas regras bastante específicas e precisas quanto aos ritos e 

preceitos de pureza também contribuiu para tornar os cristãos-novos vulneráveis perante 

aqueles que os perseguiam, pois essa perseguição também se dava pela marcação simbólica 

da diferença do que eles comiam e como comiam, bem como por aquilo que eles não comiam. 

As suspeitas de judaísmo podiam nascer de pequenos detalhes, como os relacionados à 

alimentação, pois mesmo se os cristãos-novos consumissem a carne de porco em outros 

lugares, excluí-la da mesa familiar já era um indicativo de judaísmo.  

Nas confissões feitas por cristãos-novos aos Visitadores do Santo Ofício é possível 

encontrar particularidades da alimentação e da vida fragmentada dos cristãos-novos, como é o 

caso de Maria Lopes, uma cristã-nova, em confissão ao Visitador Heitor Furtado de 

Mendonça, feita em 03/08/1591: 

E confessando-se, disse que em todo o tempo que teve casa até agora, quando 
mandava matar alguma galinha, para rechear ou para mandar de presente, a mandava 
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degolar e, degolada, pendurar e escorrer o sangue por ficar mais formosa e enxuta de 
sangue, e que sempre, quando em casa de cozinha, digo se assa, quarto traseiro de 
carneiro ou porco, lhe manda tirar a landoa porque se assa melhor e fica mais tenro, 
e não se ajunta na landoa o sangue evacuado, e assim mais, quando a carne de porco 
é magra, alguma vez a manda cozinhar lançando-lhe dentro azeite ou grão na panela 
com ela, e isto mesmo mandou fazer alguma vez à carne de vaca quando era magra. 
(VAINFAS, 2005) 

 

Ela afirmou não ter intenção judaica em seus atos, mas o Visitador não acreditou em 

sua sinceridade e advertiu-a a confessar a verdade de suas culpas (VAINFAS, 2005).  

Por sua vez, Ana Rodrigues, uma destacada cristã-nova, em 01/02/1592 confessou: 

E confessando-se, disse que de quatro ou cinco anos a esta parte não come cação 
fresco porque lhe faz mal ao estômago, mas que o come salgado, assado, e 
outrossim, não come arraia, mas que nos outros tempos atrás comia arraia e cação 
[...] (VAINFAS, 2005) 

 

Ela era casada com Heitor Antunes. O casal chegou ao Brasil em 28/12/1557 com a 

armada do Governador Mem de Sá. Essa célebre família de cristãos-novos orgulhava-se em 

dizer ser descendente dos bíblicos macabeus (VAINFAS e ASSIS, 2005), e foram os 

responsáveis pela esnoga do Engenho de Matoim.  

Em 1591, ano da chegada do Visitador Heitor Furtado de Mendonça, o patriarca 

Heitor Fernandes já era falecido e isso não impediu que fosse denunciado (VAINFAS e 

ASSIS, 2005). Sua esposa e as suas filhas, que eram casadas com cristãos-velhos, pela 

suspeita pública que judaizavam, ficaram conhecidas como “Macabéias”, de modo que elas 

foram alvo de muitas acusações, sendo a principal denunciada a matriarca Ana Rodrigues, 

acusada, entre outras coisas, de preparar pães ázimos, não comer carne e fazer as refeições em 

mesa baixa (VAINFAS e ASSIS, 2005).  

Esses fatos levaram o Visitador a concluir que se tratava de um caso típico de 

transmissão familiar do judaísmo. Como bem ressaltam Vainfas e Assis (2005): 

Um criptojudaísmo doméstico já muito mesclado com elementos do catolicismo, 
incorporando mesmo cristãos-velhos no grupo de convívio e na família dos 
judaizantes. Criptojudaísmo este marcado pela intensificação do papel feminino 
como baluarte da antiga fé, alçando as mulheres ao papel de grandes divulgadoras da 
lei judaica aos descendentes. Embora descoberta, denunciada, presa e condenada 
pela Inquisição, Ana Rodrigues conseguira passar aos filhos os ensinamentos da sua 
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fé. Suas filhas e netas, mesmo denunciadas e processadas levariam à frente costumes 
e práticas aprendidas com os fundadores do clã de Matoim. 

 

Para Vainfas (2005) nessas confissões tem-se mesmo a impressão, em vários casos e 

relatos, de tratar-se, antes, da reiteração de certos usos conservados pela tradição familiar, 

sem maior conexão com a vivência do judaísmo que deles se suspeitava.  

Nos cristãos-novos também houve uma profunda interiorização do cristianismo. 

Entre os anos de 1497 e 1773, é de se acreditar que as sucessivas gerações perderam os laços 

com o judaísmo, na medida em que os quadros sociais formadores da memória judaica 

tradicional foram se fragmentando ou desaparecendo. Sem os vínculos com o judaísmo 

tradicional, é natural que os descendentes dos conversos tivessem uma apreensão intelectual 

restrita da religião e um conhecimento reduzido da mesma (PIERONI, 2003). 

Sem excluir totalmente a possibilidade de permanência do criptojudaísmo entre 

cristãos-novos brasileiros até o século XVIII (FALBEL, 2008), há que se considerar o que 

bem observa Gorenstein (2005): No século XVIII, já eram cristãos há mais de dois séculos, 

portanto, não exatamente “novos”. 

Suas identidades foram transformadas, o que confirma a transitoriedade dos 

processos identários. São mutáveis, flexíveis e transformam-se conforme a época, os lugares 

e mesmo conforme a idade cronológica do indivíduo ou do grupo (WASSERMAN, 2001). 

Isso dava aos cristãos-novos uma mobilidade entre os diferentes territórios da identidade 

religiosa, fazendo com que ela não revelasse integralmente nenhuma das identidades 

religiosas (cristã e judaica), mas guardasse traços de ambas. É possível afirmar que mesmo 

quando perderam a identidade judaica, mantiveram a memória judaica.  

Conclusão 

 

Regras alimentares religiosas são poderosas forças de agregação e identificação 

social. Desse modo, pode-se dizer que o judaísmo podia ser sentido no odor das cozinhas das 

famílias de marranos do Brasil Colônia, que procuravam conservar na clandestinidade a fé 

judaica. 
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Por meio de ritos e normas alimentares que funcionavam como verdadeiros filtros do 

que podia ser recepcionado como alimentos, eles foram limitados pelas adversidades que aqui 

encontraram e tiveram intenso intercâmbio com outras culturas, como as indígena e africana; 

Isso fez com que o uso dos novos alimentos que aqui podiam pudessem desenvolver comidas 

adaptadas às novas formas de viver no Brasil. 

Mas vítimas da perseguição religiosa que orientava a missão de manter a pureza da 

fé católica em terras e colônias portuguesas, eles se revelavam diferentes dos cristãos nas 

práticas alimentares e isso os tornava vulneráveis a delação e perseguição inquisitorial. Não 

estavam imunes a essa perseguição nem mesmo quando o consumo ou a rejeição de certos 

alimentos era totalmente isento de qualquer consciência ou conteúdo religioso, ou seja, ainda 

quando fossem apenas costumes familiares herdados de seus antecessores. 

Isso tudo faz conferir historicidade à alimentação dos cristãos-novos e que essa deve 

ser pensada a partir dos movimentos históricos da colonização brasileira e revela que a 

história dos povos também está vinculada a nutrição e ao regime alimentar que adotam. 

Referências 

ALGRANTI, Leila Mezan. Famílias e vida doméstica. In: NOVAIS, Fernando A. (coord.); 
SOUZA, Laura de Mello e (org.). História da vida privada no Brasil. Vol. 1: cotidiano e 
vida privada na América portuguesa. 10ª reimpr. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 
83-154. 

ASSIS, Ângelo Adriano Faria de. Inquisição, religiosidade e transformações culturais: a 
sinagoga das mulheres e a sobrevivência do judaísmo feminino no Brasil colonial – Nordeste, 
séculos XVI-XVII. Revista Brasileira de História, v. 22, n. 43, p. 47-66, jul/2002. 

BETHENCOURT, Francisco.____. L´inquisitíon au Portugal. In: BORROMEO, Agostino. 
L´Inquisizione: Atti del Simposio internazionale. Città del Vaticano, 29-31 ottobre 1998. 
Città del Vaticano: Biblioteca Apostólica Vaticana, 2003, p. 217-227. 

CARNEIRO, Maria Luíza T. Preconceito real em Portugal e no Brasil colônia: os cristãos-
novos e o mito da pureza de sangue. São Paulo: Perspectiva, 2005. 

CASCUDO, Luís da Câmara. Mouros, franceses e judeus: três presenças no Brasil. São 
Paulo: Editora Perspectiva, 1984. 

CLAVAL, Paul. A geografia cultural. 3ª ed. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2007. 

DOUGLAS, Mary. El Levítico como literatura: uma investigación antropológica y leteraria 
de los ritos em el Antiguo Testamento. Barcelona: Gedisa Editorial, 2006. 



 2468

FALBEL, Nachman. Judeus no Brasil: estudos e notas. São Paulo: Humanitas; Edusp, 2008. 

GORENSTEIN, Lina. Um Brasil subterrâneo: cristãos-novos no século XVIII. In: 
GRINBERG, Keila (org.). Os judeus no Brasil: inquisição, imigração e identidade. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2005, p. 137-160. 

HERSON, Bella. Cristãos-novos e seus descendentes na medicina brasileira (1500-1800). 
2ª ed. ampl. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2003.  

KAPLAN, Yosef. Do cristianismo ao judaísmo: a história de Isaac Oróbio de Castro. Rio de 
Janeiro: Imago Ed., 2000. 

NOVINSKY, Anita. Cristãos novos na Bahia: 1624-1654. São Paulo: Perspectiva; Editora 
da Universidade de São Paulo, 1972. 

____. A Inquisição. 2ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1983. 

PIERONI, Geraldo. Banidos: a inquisição e a lista dos cristãos-novos condenados a viver no 
Brasil. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. 

REALE, Miguel. Horizontes do Direito e da História. 2ª ed., rev. e aum. São Paulo: Saraiva, 
1977. 

SALVADOR, José Gonçalves. Cristãos-novos jesuítas e inquisição. São Paulo: Pioneira; 
Editora da Universidade de São Paulo, 1969. 

____. Os cristãos-novos: povoamento e conquista do solo brasileiro (1530-1680). São Paulo: 
Pioneira; Editora da Universidade de São Paulo, 1976. 

SARAIVA, António José. Inquisição e cristãos-novos. 6ª ed. Lisboa: Editorial Estampa, 
1994. 

SIQUEIRA, Sonia A. Uma réstia entre os muros inquisitoriais: as prisões do Santo Ofício 
português. Anais de História, Assis, n. 3, p. 83-98, 1971. 

SOUZA, Laura de Mello e. O Diabo e a Terra de Santa Cruz. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1986. 

VAINFAS, Ronaldo. Trópico dos pecados: moral, sexualidade e Inquisição no Brasil. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1997. 

____ (org.). Confissões da Bahia: Santo Ofício da Inquisição de Lisboa. 1ª reimpr. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2005. 

VAINFAS, Ronaldo; ASSIS, Ângelo A. F. A esnoga da Bahia: cristãos-novos e 
criptojudaísmo no Brasil quinhentista. In: GRINBERG, Keila. Os judeus no Brasil: 
inquisição, imigração e identidade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005, p. 43-64. 

VAINFAS, Ronaldo; HERMANN, Jacqueline. Judeus e conversos na Ibéria no século XV: 
sefardismo, heresia e messianismo. In: GRINBERG, Keila. Os judeus no Brasil: inquisição, 
imigração e identidade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005, p. 15-41. 



 2469

WASSERMAN, Claudia. Identidade: conceito, teoria e história. Ágora, Santa Cruz do Sul, v. 
7, n. 2, p. 7-19, jul-dez/2001. 

WIZNITZER, Arnold. Os judeus no Brasil Colonial. São Paulo: Pioneira; Editora da 
Universidade de São Paulo, 1966. 


