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A partir do início do século XVIII, a actividade repressiva da
Inquisição fez-se sentir de forma particularmente intensa nas capi-
tanias do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, facto esse cuja relação
com o desenvolvimento traçado pela economia brasileira tem sido,
de resto, evidenciada por diversos autores.1 Até então, a vigilância

* A pesquisa que deu origem a este trabalho foi financiada pela Fundação para a
Ciência e a Tecnologia (FCT), Portugal, por intermédio do Programa POCTI – Formar e
Qualificar, Medida 1.1. Título do projecto: Colonising the spirit. Africans in Rio de Janeiro: moral
practices and religious behaviour (1676-1785), desenvolvido no âmbito do Programa Doutoral
Black Culture and Ethnicity, do Institute for Migration and Ethnic Studies, da Universiteit
van Amsterdam (UvA), Países-Baixos. Uma versão preliminar deste trabalho foi apresen-
tada no Outono de 2010 num dos Seminários de Investigação da Cátedra de Estudos
Sefarditas «Alberto Benveniste» (FLUL); as observações e comentários de alguns dos pre-
sentes foram para nós muito instigantes, tendo contribuído para a reformulação do texto,
que agora aqui é apresentado numa versão necessariamente mais desenvolvida, com notas
e referências bibliográficas.

1 Vejam-se, a título de exemplo: Anita NOVINSky, Inquisição: inventários de bens confisca-
dos a cristãos-novos. Fontes para a história de Portugal e do Brasil (Brasil – Século XVIII).
[Rio de Janeiro]: Imprensa Nacional – Casa da Moeda – Livraria Camões, [1976], p. 15.
Lina Gorenstein Ferreira da SILVA, Heréticos e Impuros: a Inquisição e os cristãos-novos no Rio de
Janeiro – século XVIII. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura – Departamento
Geral de Documentação e Informação Cultural – Divisão de Editoração, 1995, p. 19.
Anita Novinsky recolheu 129 inventários de cristãos-novos presos entre 1704 e 1761;
destes, 70 moravam no Rio de Janeiro e 21 em Minas Gerais, perfazendo 70,54% do total.
Bruno FEITLER, “Brasile” in Adriano PROSPERI (dir.), Vincenzo LAVENIA e John TE-
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inquisitorial actuara sobretudo – embora não exclusivamente – nas
Ca pitanias do Norte, particularmente na Baía e em Pernambuco
que, além de serem as mais ricas, graças ao desenvolvimento aí
alcançado pela exploração do açúcar, eram também aquelas onde se
encontrava a maior parte da população da colónia.2 Nos anos finais
do século XVII, as Capitanias do Sul, cuja economia procurava re -
compor-se após um período de crise, viram o seu comércio reani-
mar-se, graças à assinatura do tratado que pôs fim à Guerra da Res-
tauração em 1668; às facilidades concedidas aos negociantes
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-DESChI (col.), Dizionario Storico dell’Inquisizione. Vol. I. Pisa: Edizioni della Scuola Normale
Superiore di Pisa, 2010, p. 221-222, assinala, por outro lado, que: “L’azione del Sant’Uffizio
in Brasile assunse varie forme dipendenti dal ritmo dell’occupazione territoriale e dallo svilupo economico
nelle diverse regioni. Com l’aumento della popolazione, infatti, crebbe la possibilità di trovare colpevoli.
Ma su tale andamento influì la mancanza di una struttura inquisitoriale locale e la presenza di un con-
testo geo-politico molto differente da quello europeo”; assim, acrescenta: “i primi decenni del Settecento,
quando fu costruita una rete di ufficiali locali e la guerra, malgrado gli attacchi francesi a Rio de Janeiro,
si concentrò in Europa, mentre si andava affermando il ruolo del Brasile come più importante territorio
dell’Impero portoghese, soprattutto dopo la scoperta dell’oro nella regione in seguito battezzata Minas
Gerais (1694), rappresentano la fase della più intensa persecuzione inquisitoriale, diretta principalmente
contro il cripto-ebraismo.”

2 Durante muito tempo, julgou-se que as Capitanias do Sul teriam permanecido à
margem da atenção do Tribunal de Lisboa durante os dois primeiros séculos de vida da
colónia; a confirmá-lo, assinalava-se o número de presos que daí teriam sido enviados para
os Estaus, aparentemente insignificante até ao início da ofensiva lançada pelos inquisido-
res contra os cristãos-novos do Rio de Janeiro na primeira metade do século XVIII. Esta
convicção encontrava-se, de resto, estreitamente ligada àquela segundo a qual o interesse
dos cristãos-novos pela região teria sido praticamente nulo até ao desenvolvimento da
exploração mineira, na sequência das descobertas ocorridas em Minas Gerais nos últimos
anos do século XVII. Os estudos realizados por José Gonçalves Salvador no final da
década de 60 e nos anos 70 do século passado contribuiriam porém, de forma decisiva,
para desfazer estes e outros equívocos, mostrando que os cristãos-novos não só consti-
tuíam uma parte significativa da população, como tiveram um papel fundamental no
desenvolvimento das Capitanias do Sul durante os séculos XVI e XVII, e chamando a
atenção para as incursões nesse período aí levadas a efeito pela Inquisição. José Gonçalves
SALVADOR, Cristãos-Novos, Jesuítas e Inquisição: aspectos de sua atuação nas Capitanias do Sul, 1530-
1680. São Paulo: Pioneira, 1969; Os Cristãos-Novos: povoamento e conquista do solo brasileiro
(1530-1680). São Paulo: Pioneira, 1976; e Os Cristãos-Novos e o Comércio no Atlântico Meridio-
nal. São Paulo: Pioneira: 1978.
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na turais e/ou residentes no Brasil para o comércio com o continen -
te africano e as ilhas do Atlântico; e ao restabelecimento da produ-
ção açucareira e da exportação de tabaco, devido ao crescimento da
procura nos mercados internacionais. A descoberta de ouro em
Minas Gerais, ocorrida logo a seguir, revolucionou a economia da
região, que teve na primeira metade do século XVIII o seu período
de maior esplendor. As perspectivas abertas pela actividade minera-
dora atraíram para ali muitos forasteiros – portugueses e não só –
dando lugar a um fluxo migratório sem precedentes, cujas conse-
quências seriam visíveis em todos os aspectos da vida na região. O
Rio de Janeiro, por onde entravam a maioria dos emigrantes e os es -
cravos para as minas, bem como muitos dos produtos necessários
para abastecer o interior mineiro, constituindo igualmente a porta
de saída para o ouro, viu a sua população mais do que triplicar no
período em questão; a importância alcançada pela cidade da Gua-
nabara no panorama brasileiro culminaria em 1763, com a sua ele-
vação a capital, substituindo a de Salvador, na Baía, cujo declínio era
então evidente. 3

O desenvolvimento alcançado pela região meridional do Brasil
durante as primeiras décadas do século XVIII e o seu crescimento
po pulacional chamaram a atenção do Tribunal de Lisboa, cuja vigi-
lância se tornou aí mais rigorosa. A consolidação do povoamento,
designadamente nas Capitanias do Sul com o desbravamento e a
ocupação de novas áreas, e a estabilização da vida na colónia ao
chegar o século XVIII criaram também, por outro lado, condições
fa voráveis à expansão dos quadros da Inquisição, que passou a
contar com um número de funcionários muito superior ao de que 
aí dispunha anteriormente, e à intensificação das inquirições, com

327

“POR COMPRAzER A SEU PAy”

3 José Gonçalves SALVADOR, Os Cristãos-Novos e o Comércio... cit., pp. 212-221 e 230-
-239; Ana Margarida Santos PEREIRA, A Inquisição no Brasil: aspectos da sua actuação nas Capi-
tanias do Sul de meados do séc. XVI ao início do séc. XVIII. Coimbra: Faculdade de Letras, 2006,
pp. 185-186.
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um aumento acentuado do número de prisioneiros enviados para
Lisboa. 4

Os cristãos-novos do Rio de Janeiro foram o grupo mais visado
pela ofensiva desencadeada pelo Santo Ofício no território brasi-
leiro durante a primeira metade do século XVIII, constituindo a
maioria dos réus que dali foram enviados para serem julgados na
me trópole. Os números até agora apurados são a este respeito elu-
cidativos: na sequência das visitações de 1591-1595 e de 1618-1620,
que não se estenderam às Capitanias de Baixo, abrangendo unica-
mente as regiões de Pernambuco e da Baía, foram registadas 950
denúncias, das quais 207 (i.e. 21.78% do total) por Judaísmo, e 179
processos, dos quais 17, ou seja, 9.50% do total, pelo mesmo
motivo. 5 Até 1709, chegaram a Lisboa 55 indivíduos presos às
ordens da Inquisição nas Partes do Sul, como também eram desig-
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4 Francisco BEThENCOURT, História das Inquisições: Portugal, Espanha e Itália. Lis-
boa: Círculo de Leitores, 1994, pp. 128-130; Caio BOSChI, “Episcopado e Inquisição”, 
in Francisco BEThENCOURT e kirti ChAUDhURI (dir.), História da Expansão Portuguesa: 
o Brasil na balança do império, 1697-1808 (vol. 3). Lisboa: Temas e Debates, 1998,p p. 372-
395; Bruno FEITLER, “Brasile”… cit., p. 222. A este propósito, ver também: Francisco
Adolfo VARNhAGEN, “Ex cerptos de varias listas de condemnados pela Inquisição de
Lisbôa, desde o anno de 1711 ao de 1767 comprehendendo só os brasileiros, ou colo-
nos estabelecidos no Brasil”. Revista Trimensal de Historia e Geographia ou Jornal do Instituto
Historico e Geographico Brasileiro. Rio de Janeiro: Imprensa de I. P. da Costa, t. 7, vol. 59,
1845: 54-86.

5 Sónia SIQUEIRA, A Inquisição Portuguesa e a Sociedade Colonial. São Paulo: Ática, 1978,
pp. 255 e 301; Caio BOSChI, “Estruturas eclesiásticas e Inquisição”, in Francisco BEThEN-
COURT e kirti ChAUDhURI (dir.), História da Expansão Portuguesa: do Índico ao Atlântico, 1570-
-1697 (vol. 2). Lisboa: Temas e Debates, 1998, pp. 429-455. Bruno FEITLER, “Brasile”…
cit., p. 220: “La divergenza tra l’impatto dell’Inquisizione in Brasile e nel regno, dove il cripto-ebraismo
fu sin dalla fondazione del Sant’Uffizio (1536) il reato più colpito, può essere ricondotta a due cause:
secondo un’opinione condivisa da alcuni storici, la Corona non era interessata a eliminare o a mettere in
fuga i nuovi cristiani dalla colonia, poichè essi svolgevano un importante ruolo nell’occupazione territoriale,
e temeva quindi una destabilizzazione del difficile insediamento della popolazione bianca; ma tale risultato
potrebbe invece dipendere dalla perdita di una parte della documentazione riguardante la prima visita a
Bahia, in particolare quella relativa all’insenatura baiana, regione zuccheriera com una consistente comu-
nità di nuovi cristiani.”
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nadas as Capitanias de Baixo: 6 destes, 24 eram cristãos-novos em
grau variável mas nem todos foram presos por Judaísmo, já que o
número de processos motivados por este crime não ultrapassa os
21, correspondendo, no entanto, a 38.18% do total. 11 – ou seja,
mais de metade – são de indivíduos presos entre 1701 e 1709; no
ano seguinte, de 1710, chegariam a Lisboa mais de sete dezenas de
cristãos-novos provenientes do Rio de Janeiro. 7 Daí em diante,
muitos outros para aqui foram enviados: em meados de setecentos,
quando a perseguição inquisitorial finalmente esmoreceu, o contin-
gente atingia já as largas centenas de pessoas, compreendendo indi-
víduos oriundos principalmente do Rio de Janeiro e da Baía mas
também de Minas Gerais, da Paraíba e, em muito menor número,
de outros lugares da colónia. 8

As prisões efectuadas no Rio de Janeiro a partir do início do
século XVIII deram-se na sequência de denúncias registadas na
metrópole 9 – e não devido à actuação do bispo d. frei Francisco de
São Jerónimo (1701-1721), como durante algum tempo se chegou a
pensar – mas, antes disso, haviam chegado a Lisboa diversas denún-
cias provenientes do Brasil, contra os cristãos-novos aí residentes,
entre os quais se tinham registado algumas prisões, embora em nú -
mero reduzido, durante os séculos XVI e XVII.

Em 1623, frei Diogo do Espírito Santo, subprior do convento
do Carmo, enviou um relatório ao inquisidor-geral, no qual solici-
tava que se tomassem medidas no sentido de pôr cobro “em muita
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6 Dois processos encontram-se actualmente perdidos, a saber: o de José Mendes da
Costa, sentenciado por bigamia no auto de 17 de Agosto de 1664; e o de Manuel Gaspar,
sentenciado no auto de 04 de Abril de 1666. Dos 55 processados, a maioria – não menos
do que 34 – era natural e/ou residente no Rio de Janeiro (cidade e arredores).

7 Ana Margarida Santos PEREIRA, A Inquisição no Brasil... cit., pp. 180-189.
8 João Lúcio de AzEVEDO, “Notas sobre o Judaísmo e a Inquisição no Brasil.” Revista

do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, t. 91, vol. 145,
1922: 677-697; Bruno FEITLER, “Brasile”… cit., p. 222.

9 Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Tribunal do Santo Ofício, Inquisição de
Lisboa (daqui em diante: ANTT, TSO, IL), Processos, 2359 e 10124; e Inquisição de Évora
(IE), Processos, 3592.
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dissolução que há da gente da nação nesta capitania”. 10 O desenvolvimento
alcançado pelo Rio de Janeiro, em especial, mas também visível
noutras localidades, como São Paulo, nas primeiras décadas do
século XVII, e o aumento dos cristãos-novos em relação ao con-
junto da população, principalmente depois da invasão da Baía em
1625, podem ter estado na origem da decisão tomada pela Inquisi-
ção de enviar um visitador às Capitanias do Sul: Luís Pires da Veiga
desembarcou na cidade da Guanabara em 1627, dando por encer-
rada a sua missão no ano seguinte em Vitória, no Espírito Santo,
depois de ter passado pela capitania de São Vicente; no decurso do
seu périplo pela região, recolheu numerosos depoimentos, tendo
recebido várias denúncias por Judaísmo. Um dos visados foi Antó-
nio Gomes Vitória, boticário no Rio de Janeiro, denunciado por um
negro que trabalhava como mestre de açúcares num engenho de
que era proprietário, porque, segundo afirmou, quando suspirava
pa recia-lhe que dizia “Jesu da ley”. O seu nome era um dos mencio-
nados por frei Diogo do Espírito Santo no relatório a que acima
fizemos referência. Ainda no Rio de Janeiro, foi denunciado outro
bo ticário, que entretanto deixara o Brasil, tendo vindo para Portu-
gal, em casa de quem se dizia que costumavam juntar-se os cristãos-
novos para fazer a “esnoga”, isto é, as cerimónias do rito judaico. Da
visitação, resultaram três processos, dois dos quais por Judaísmo:
um deles foi o de uma viúva cristã-nova, presa no Rio de Janeiro e
enviada para o Reino, a fim de aqui ser julgada; dela sabe-se que
fora para o Brasil degredada pelo Tribunal de Coimbra e que tinha
muitos parentes no Rio de Janeiro. 11 O outro foi o de Isabel Men -
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10 ANTT, TSO, IL, Promotor, Liv. 210, fl. 339-342v.
11 Recentemente, identificámos na documentação pertencente à Inquisição de Coim-

bra o que julgamos serem os dois processos – ou antes, o que deles restou – de que foi
alvo esta mulher, um movido antes da sua ida para o Brasil e o outro na sequência das de -
núncias recolhidas por Pires da Veiga no Rio de Janeiro. Infelizmente, não pudemos ter
acesso à documentação – ainda não digitalizada – em tempo útil e, assim, confirmar os
indícios preliminares, através dos quais foi possível identificar a Ré, cujo nome permane-
cia até agora desconhecido. De qualquer forma, esperamos poder apresentar em breve
notícias mais desenvolvidas sobre o caso.
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des, meia cristã-nova, natural de Viana da Foz do Lima e, tal como
a primeira, moradora no Rio de Janeiro, para onde viajara ainda
criança, na companhia dos pais; enviada para Lisboa, foi mantida na
prisão durante seis anos, enlouqueceu ou fez-se passar por louca, foi
posta a tormento e finalmente sentenciada em 1634, sem ter confes-
sado qualquer culpa, antes atribuindo as denúncias de que fora alvo
à inimizade de algumas pessoas com quem tinha diferenças. 12

Segundo as informações que chegaram até nós, Luís Pires da
Veiga foi mal recebido no Rio de Janeiro, onde a sua vida teria che-
gado a correr perigo. O mesmo acontecera, de resto, com d. João
de Membrive, o primeiro comissário nomeado para o Rio de
Janeiro e o único que, tanto quanto se sabe, actuou na Repartição
do Sul durante o século XVII: na viagem que o levou ao Brasil, pro-
ferira diversas ameaças contra os cristãos-novos da cidade, dizendo
que “a cada tres portas avia de fazer um judeu”; ao chegar, enfrentou a
oposição da Câmara local que, através do seu procurador, exigiu a
audição de testemunhas para apurar os excessos cometidos pelo
comissário desde a sua partida de Lisboa e o envio dos depoimen-
tos ao Santo Ofício, que acabaria de facto por puni-lo, privando-o
para sempre do exercício das suas funções. 13

Apesar destes sobressaltos ocasionais, os cristãos-novos do Rio
de Janeiro viveram de uma maneira geral em ambiente de tranquili-
dade durante todo o século XVII, desenvolvendo as suas activida-
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12 Sobre a visitação de 1627-1628 às Capitanias do Sul, ver: Ana Margarida Santos
PEREIRA, A Inquisição no Brasil... cit., p. 112-137. Sobre os cristãos-novos presos no Rio de
Janeiro sob a acusação de Judaísmo, durante o século XVII, ver: Lina Gorenstein Ferreira
da SILVA e Carlos Eduardo CALAçA, “Na cidade e nos Estaus: cristãos-novos do Rio de
Janeiro (séculos XVII-XVIII)”, in Lina Gorenstein Ferreira da SILVA e Maria Luiza Tucci
CARNEIRO (org.), Ensaios sobre a Intolerância: Inquisição, marranismo e anti-semitismo (homenagem
a Anita Novinsky). São Paulo: Associação Editorial humanitas, 2005 (2.ª), p. 118-123. Sobre
Isabel Mendes, ver: Lina Gorenstein Ferreira da SILVA, “Marrana e feiticeira: a história de
Izabel Mendes (Rio de Janeiro, século XVII)”. Revista Anthropológicas. Recife: Centro de
Filosofia e Ciências humanas/UFPE, vol. 10, 2000: 71-86.

13 Ana Margarida Santos PEREIRA, A Inquisição no Brasil... cit., p. 84-89 e 137.
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des longe da vigilância inquisitorial, sem o receio constante de virem
a perder os seus bens ou, na pior das hipóteses, a própria vida. Lina
Gorenstein Ferreira da Silva assinalou já, a propósito, que: “foi
durante esse século que a grande maioria das famílias cristãs-novas – di zimadas
pela Inquisição nas quatro primeiras décadas do século XVIII – es tabeleceram-
-se na região, casaram-se e plantaram suas raízes em solo fluminense”. 14

Em 1640, afirmava-se que a maior parte dos habitantes da
cidade eram cristãos-novos, muitos dos quais teriam já sido peniten-
ciados pela Inquisição; ambos os factos justificariam, de resto, a
“muita largueza e suspeita” com que, dizia-se, todos lá viviam. 15 Se -
gundo os cálculos efectuados em 1670 pelo familiar Diogo Correia,
os cristãos-velhos perfaziam apenas um terço da população. Os
cristãos-novos, além de serem muito numerosos, praticavam mais
ou menos abertamente o Judaísmo, beneficiando da conivência dos
jesuítas, que não os importunavam por serem ricos e poderosos.
Nas frotas que chegavam do Reino, assegurava este familiar, iam
todos os anos não menos do que vinte; muitos deles tinham lá pa -
rentes, cujo auxílio garantia a sua rápida integração na vida da
cidade. 16 D. Plácido Salgado, um eclesiástico que em 1676 aí foi
preso sob a acusação de feitiçaria e enviado para os cárceres do
Rossio, declarou perante os inquisidores que os habitantes do Rio
de Janeiro andavam em “bandos divididos os christãos novos, e os christãos
velhos”. 17

Não muito tempo antes, fora voz corrente na cidade que os
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14 Lina Gorenstein Ferreira da SILVA, A Inquisição Contra as Mulheres: Rio de Janeiro, séculos
XVII e XVIII. São Paulo: Associação Editorial humanitas – Fapesp, 2005, p. 68. Segundo
os cálculos apresentados pela autora (p. 74), na primeira metade do século XVII, podem
identificar-se no Rio de Janeiro pelo menos 180 cristãos-novos; na segunda metade do
mesmo século, encontrar-se-iam na cidade, além destes, outros 300 que entretanto aí se
teriam estabelecido, o que, a ser de facto assim, representa um aumento de 266.6% na popu-
lação cristã-nova do Rio de Janeiro entre a primeira e a segunda metade do século XVII.

15 ANTT, TSO, IL, Ordens do Conselho Geral, Liv. 151, fl. 487-488.
16 ANTT, TSO, IL, Promotor, Liv. 257, fl. 192.
17 ANTT, TSO, IL, Promotor, Liv. 250, fl. 203.
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cristãos-novos realizavam cerimónias em louvor da rainha Ester
numa ermida situada em lugar isolado, fora do perímetro urbano. A
edificação, criada no século XVI, pertencia à irmandade de Nossa
Senhora da Ajuda, da qual faziam parte algumas das personagens
mais ilustres da sociedade fluminense. Os cristãos-novos estavam
nela fortemente representados, facto esse pelo qual surgiram suspei-
tas que punham em causa a natureza das cerimónias que lá teriam
lugar. Os rumores acabariam por ditar o afastamento dos cristãos-
-velhos; os cristãos-novos, com receio do que pudesse vir a suceder-
-lhes, deixaram igualmente de frequentar a ermida, que durante
algum tempo permaneceu votada ao abandono. 18

Em 1701, surgiu em Lisboa uma nova denúncia, enviada pelo
padre frei Cristóvão da Madre de Deus Luz, que durante vários
anos colaborou com o Santo Ofício, actuando como comissário no
Rio de Janeiro: em carta escrita aos inquisidores, informava-os que
havia na terra “rumor e fama sempre constante, de que os christãos novos
tinham suas sinagogas, hua na cidade, em casa de António da Costa Sutil,
aonde acodem os da sua nassão, e duas fora da cidade, aonde os mesmos se ajun-
tavam”. 19 Segundo as informações de que dispomos, os cristãos-
-novos corresponderiam então a 24% dos habitantes brancos e livres
do Rio de Janeiro, representando mais ou menos 6% da população
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18 Ana Margarida Santos PEREIRA, A Inquisição no Brasil... cit., p. 168-169. Um dos que
faziam parte da irmandade era Miguel Cardoso, negociante, cuja mãe fora reconciliada
pelo Tribunal de Coimbra. Figura importante na vida da cidade, onde também foi avalia-
dor das causas cíveis, era o líder espiritual dos cristãos-novos, que se reuniam em sua casa
para praticar as cerimónias do rito judaico. Um deles encarregava-se de avisar os interessa-
dos, circulando pela cidade com um lenço, que segurava numa das mãos postas atrás das
costas. Os factos chegaram ao conhecimento dos inquisidores em 1658, por intermédio
de Domingos Pimentel, um cristão-velho natural do Rio de Janeiro, que depois de passar
por Amesterdão fixara residência em Lisboa. Miguel Cardoso foi preso em Maio de 1661,
tendo chegado a Lisboa em Outubro; saiu penitenciado no auto-da-fé que foi celebrado na
mesma cidade no dia 4 de Abril de 1666, condenado a fazer abjuração de leve e a ter cár-
cere a arbítrio dos inquisidores. O seu processo, durante muito tempo inacessível, foi
recentemente localizado na Torre do Tombo. ANTT, TSO, IL, Processos, 17999.

19 ANTT, TSO, IL, Correspondência recebida, Liv. 922, fl. 639.
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total, cujo efectivo rondaria as 20 000 pessoas, distribuídas entre a
cidade e o recôncavo: Lina Gorenstein Ferreira da Silva identificou
1118 nomes (540 mulheres e 578 homens); destes, a maioria corres-
pondia a indivíduos nascidos na colónia, pertencendo a famílias há
duas ou mais gerações instaladas na cidade da Guanabara. 20

Ao contrário do que se verificou em São Paulo, onde o isola-
mento criado pela Serra do Mar e as dificuldades encontradas pelos
primeiros povoadores facilitaram a aproximação entre cristãos-
velhos e cristãos-novos, que a despeito das proibições oficiais se
ligaram entre si por intermédio de casamentos, e destes com o ele-
mento indígena, dando origem a uma sociedade étnica e cultural-
mente híbrida, no Rio de Janeiro – como, de uma maneira geral, nos
núcleos de povoamento que se desenvolveram ao longo da faixa
litorânea – a diversidade étnica e social parece ter sido, de certa
forma, a regra, embora, na prática, a separação entre os diferentes
grupos fosse menos visível do que durante muito tempo se acredi-
tou. Os casamentos mistos eram pouco frequentes, como indicam
os números apresentados por Lina Gorenstein Ferreira da Silva
para a primeira metade do século XVIII: de um grupo composto
por 94 mulheres casadas ou viúvas, pertencentes a famílias cristãs-
-novas fluminenses, esta autora apurou, de facto, que 60 (63.82%)
teriam casado com cristãos-novos e 34 (36.17%) com cristãos-
velhos; a percentagem de cristãos-novos casados com cristãs-velhas
era inferior a esta, não ultrapassando os 15.90% do total. 21 Os bran-
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20 Lina Gorenstein Ferreira da SILVA, A Inquisição Contra as Mulheres... cit., p. 111-113;
Lina Gorenstein Ferreira da SILVA e Carlos Eduardo CALAçA, “Na cidade e nos Estaus”...
cit., pp. 101-103. Para calcularem o número de habitantes brancos do Rio de Janeiro, os
autores tomaram como referência os números mencionados pelo padre Anchieta, que em
1583 estimava a população da capitania em 3850 almas, assim distribuídas: 3000 índios,
700 portugueses e cerca de uma centena de escravos africanos. Segundo os seus cálculos,
os habitantes brancos corresponderiam, portanto, a 23% da população da capitania, o que,
a manter-se, significaria que, no início do século XVIII, a população branca andaria pelas
4600 pessoas.

21 Lina Gorenstein Ferreira da SILVA, A Inquisição Contra as Mulheres... cit., pp. 256-268.
Além da endogamia étnica, a autora analisa também a endogamia familiar, que afirma ter 
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cos constituíam o grupo dominante, embora numericamente mino-
ritário. À semelhança do que acontecia em Portugal, os cristãos-
-velhos e os cristãos-novos procuravam evitar ou, pelo menos, limi-
tar os contactos entre si, formando duas comunidades distintas,
cujo relacionamento assentava em categorias informais – como a
«amizade», o «trato», a «vizinhança» ou até mesmo o «compadrio» –
e não tanto em ligações com expressão institucional. 22 A presença
das autoridades religiosas – o Rio de Janeiro foi durante muito
tempo sede de uma Prelazia e era, desde 1676, a cabeça de um Bis-
pado cuja jurisdição abrangia um território muito vasto, que até
1745 se estendia a todas as capitanias que integravam a Repartição
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sido muito frequente entre as famílias cristãs-novas do Rio de Janeiro (como, de resto, na
generalidade das famílias pertencentes à elite colonial brasileira), assinalando que ambas as
práticas remontam ao início do século XVII. Carlos Eduardo CALAçA, “Do Reino ao Rio:
cristãos-novos, migração, mobilidade social e sociabilidade no Rio de Janeiro.” Tempo. Rio
de Janeiro: Instituto de Ciências humanas e Filosofia/UFF, n.º 11, 2001: 226-229, apre -
senta, de forma resumida, os motivos que poderiam ter justificado a preponderância da
endogamia entre os cristãos-novos. Para alguns autores, tratava-se de preservar a prática
do Judaísmo, evitando a possibilidade de denúncia por parte do cônjuge; para outros, eram
os cristãos-velhos que evitavam casar-se com cristãos-novos para manterem a limpeza de
sangue. As famílias cristãs-novas que integravam a elite social do Rio de Janeiro uniam-se
preferencialmente entre si: neste caso, as alianças matrimoniais fariam parte de uma estra-
tégia destinada a concentrar nas suas mãos – e nas do grupo ao qual pertenciam – o poder
económico e político, segundo o modelo exposto por João L. R. Fragoso ao estudar o pro-
cesso de formação e enraizamento da nobreza principal da terra no contexto da Guana-
bara, cf. nota seguinte. De uma forma mais ampla, pode assim afirmar-se que a endogamia
no seio do grupo que compunha a nobreza principal da terra – do qual faziam parte diver-
sas famílias cristãs-novas – era determinada por factores de vária ordem: socioeconómicos
(a preservação de fortunas, com a manutenção das mesmas nas mãos de determinada
família ou bando), políticos (a patrimonialização dos lugares-chave da administração colo-
nial, principalmente no que se refere aos ofícios do poder local) e de sobrevivência colec-
tiva (a tentativa de (re)criação de uma ordem estamental na colónia e, sobretudo no caso
dos cristãos-novos, a preservação da integridade do grupo e da sua segurança). Lina
Gorenstein Ferreira da SILVA e Carlos Eduardo CALAçA, “Na cidade e nos Estaus”... cit.,
p. 109.

22 Sobre as relações, caracterizadas pelos autores como “muito peculiares”, entre os dois
grupos, cristãos-velhos e cristãos-novos, ver: Lina Gorenstein Ferreira da SILVA e Carlos
Eduardo CALAçA, “Na cidade e nos Estaus”... cit., pp. 110-114 e 128-133.

Pag 325-350:Pagina 1-28.qxd  14-05-2012  22:32  Page 335



do Sul – favorecia a desconfiança mútua. A preponderância econó-
mica dos cristãos-novos, que em larga medida dominavam a produ-
ção e o comércio do açúcar, alimentou ressentimentos e invejas,
contribuindo para acentuar o mal-estar resultante da vigilância exer-
cida pela Igreja e das suspeitas que contra eles eram lançadas, do
altar, pelos pregadores. A discriminação de que se sentiam alvo, o
reforço mais ou menos contínuo do seu contingente com a chegada
de novos elementos e os laços (de vária ordem) que uniam entre si
os cristãos-novos são outros tantos factores que poderiam tê-los le -
vado também a afastar-se da convivência com os cristãos-velhos.23
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23 Anita NOVINSky, “Os cristãos-novos no Brasil colonial: reflexões sobre a questão
do marranismo.” Tempo. Rio de Janeiro: Instituto de Ciências humanas e Filosofia/UFF,
n.º 11, 2001: 71, afasta-se, neste aspecto, da opinião expressa pela generalidade dos auto-
res, afirmando que “no Rio de Janeiro, por exemplo, a população de origem judaica estava bastante
misturada com a sociedade cristã. Eram os cristãos-novos do Rio mais sofisticados e educados que no resto
do Brasil e tinham alcançado um padrão mais elevado de vida. O desejo de apagar sua origem judaica era
muito mais forte entre os judeus do Rio de Janeiro que entre os cristãos-novos do norte do Brasil.” Carlos
Eduardo CALAçA, “Do Reino ao Rio”... cit.: 247, assegura, pelo contrário, que “os cristãos-
novos do Rio de Janeiro, rarissimamente fizeram uso de fraudes genealógicas, no sentido de esconder suas
respectivas etnias.” Os estudos que têm vindo a ser realizados por João L. R. Fragoso sobre
os indivíduos que compunham a nobreza principal da terra no Rio de Janeiro apontam, de
alguma maneira, no sentido enunciado por Anita Novinsky: abstendo-se de tomar posi-
ção quanto à sempre controversa questão das relações entre cristãos-velhos e cristãos-
novos, este autor assinala porém que, desde o início da colonização, houve casamentos
mistos, ligando entre si famílias pertencentes aos dois grupos, e chama a atenção para a
existência de outros elementos que os aproximavam: ambos os grupos adoptaram práticas
correntes no Antigo Regime, pleiteando cargos e benesses do rei e integrando ou aliando-
se aos bandos encabeçados por elementos pertencentes à nobreza da terra para alcança-
rem o poder político e, com ele, a possibilidade de intervirem num mercado “imperfeito”
(i.e. determinado por outros factores que não exclusivamente os de natureza económica).
Além disso, tanto num caso como no outro, os negócios pressupunham a existência de
relações de confiança que, muitas vezes, tinham por base o parentesco. João L. R. FRA-
GOSO, “A formação da economia colonial no Rio de Janeiro e de sua primeira elite senho-
rial (séculos XVI e XVII)”, in João L. R. FRAGOSO, Maria Fernanda Baptista BICALhO e
Maria de Fátima GOUVêA (org.). O Antigo Regime nos Trópicos: a dinâmica imperial portuguesa
(séculos XVI-XVIII). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001, p. 68. No que se refere
aos cristãos-novos do Rio de Janeiro, já foi, de resto, assinalado que: “Em geral, os homens
recém-chegados iniciavam suas carreiras na mercancia e, seguindo o padrão de colonos abastados de outras
regiões da Colônia, investiam em engenhos e escravos. O tipo ideal de fidalguia descrito por Antonil fez 
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Na base da pirâmide, encontrava-se o grupo social mais numeroso,
constituído pelos escravos negros e indígenas, com predomínio dos
primeiros. No interior deste grupo, a miscigenação era pouco fre-
quente ou até mesmo rara; o cruzamento do homem europeu com
a africana foi, pelo contrário, muito comum, dando origem ao
mulato, por vezes designado genericamente como «pardo» na docu-
mentação da época, fruto de uma sociedade patriarcal, assente em
relações de tipo escravista. 24

Segundo os elementos apurados por Lina Gorenstein Ferreira
da Silva, nas primeiras quatro décadas do século XVIII, a Inquisi-
ção de Lisboa emitiu ordens de prisão contra 325 cristãos-novos
na turais e/ou moradores no Rio de Janeiro; destes, 167 eram mu -
lheres e 158 homens. Entre as mulheres, 26 (15.56%) das que foram
classificadas como tendo “parte de cristã-nova” eram mestiças, filhas
de pai cristão-novo e mãe negra ou parda (nestas se incluindo algu-
mas índias, designadas como «carijós»); três (1.80%) eram negras.
Dos homens, 22 (13.92%) eram mestiços. 25 Assim sendo, 15.69%
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parte dos anseios do grupo. […] Viviam próximos à elite político-administrativa colonial, ao governador,
ao bispo e exerciam algumas vezes atividades relevantes […]”. No século XVIII, mais de metade
dos cristãos-novos que até ao momento foi possível identificar no Rio de Janeiro exerciam
actividades relacionadas com o cultivo da terra, designadamente com a produção e fabrico
do açúcar, uns como senhores de engenho e outros como donos de partido de cana ou
partidistas, estes geralmente ligados aos primeiros por laços de parentesco ou eles próprios
senhores de engenho com partidos em engenhos pertencentes a outros senhores. Lina
Gorenstein Ferreira da SILVA e Carlos Eduardo CALAçA, “Na cidade e nos Estaus”... cit.,
pp. 104-106.

24 Carlos Eduardo CALAçA, “Do Reino ao Rio”... cit.: 223-250; Carlos Eduardo
CALAçA, Cristãos-Novos Naturais do Reino e Moradores na Cidade do Rio de Janeiro. São Paulo:
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências humanas/USP (dissertação de Mestrado), 1999;
João L. R. FRAGOSO, “A nobreza da República: notas sobre a formação da primeira elite
senhorial do Rio de Janeiro (sécs. XVI e XVII).” Topoi. Rio de Janeiro: Instituto de Filoso-
fia e Ciências Sociais/UFRJ, n.º 1, 2000: 45-122; Ana Margarida Santos PEREIRA, A In -
quisição no Brasil... cit., pp. 165-167; José Gonçalves SALVADOR, Os Cristãos-Novos: povoamento
e conquista... cit., pp. 3-17.

25 Lina Gorenstein Ferreira da SILVA, A Inquisição Contra as Mulheres... cit., p. 268-269.
Em Lina Gorenstein Ferreira da SILVA e Carlos Eduardo CALAçA, “Na cidade e nos
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dos indivíduos que, no período em questão, viram a sua prisão
decretada em virtude de acusações de Judaísmo poderiam ser des-
critos como de origem étnica e cultural mista, na qual entravam ele-
mentos extra-europeus: eram o fruto de ligações entre cristãos-
novos oriundos de Portugal ou nascidos na colónia e mulheres
africanas ou descendentes de africanas e ainda indígenas.

A pesquisa que por nós tem vindo a ser realizada aponta para a
necessidade de rever, em alguns dos seus aspectos, os números até
agora apresentados mas um facto é, desde já, indisputável: os mula-
tos, filhos de uniões com cristãos-novos em diversos graus, que
foram presos durante a primeira metade do século XVIII no Rio de
Janeiro, constituem a maioria dos indivíduos de origem africana
presos pela Inquisição em território brasileiro, desde o século XVI
até à extinção do Tribunal, correspondendo a praticamente 2/3 do
total. 26 Esta observação confirma, portanto, uma vez mais os objec-
tivos subjacentes à acção do Tribunal português, onde cerca de 80%
de todos os processos dizem respeito a cristãos-novos; 27 mas, por
outro lado, evidencia também, de forma muito clara, uma enorme
falta de atenção dos inquisidores ou o seu desinteresse para com as
práticas especificamente africanas, a propósito das quais existem
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Estaus”... cit., p. 123, os cálculos apresentados diferem ligeiramente destes no que se refere
ao número de mulheres contra quem teriam sido emitidas ordens de prisão: 165 e não 167,
para um total de 323 ordens de prisão emitidas pelo Tribunal do Santo Ofício, durante as
primeiras quatro décadas do século XVIII, tendo como alvo cristãos-novos naturais e/ou
moradores no Rio de Janeiro.

26 Os números de que dispomos devem ser tidos como preliminares: além de outras
verificações adicionais, é necessário, por exemplo, distinguir as situações em que a designa-
ção de «pardo» corresponde ao mulato daquelas em que a mesma designação é aplicada
para denominar indivíduos com ascendentes indígenas (até ao momento, identificámos
seis). Assim, durante a primeira metade do século XVIII, teríamos 45 mulatos processados
no Rio de Janeiro, sendo que, para o período compreendido entre 1671 e 1790, o número
de africanos e afrodescendentes processados pela Inquisição no Bispado do Rio de Janeiro
não ultrapassaria os 56. No conjunto do território brasileiro, identificámos até agora 74,
para os quase três séculos de vigência do Tribunal.

27 Francisco BEThENCOURT, História das Inquisições... cit., p 243.
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informações em centenas de denúncias que ao longo do tempo
foram sendo enviadas para Lisboa, e, de uma forma mais ampla,
relativamente à «saúde» moral e religiosa dos indivíduos de origem
africana, que, sendo socialmente desvalorizados, eram também lar-
gamente ignorados enquanto agentes de produção e reprodução
cultural.

O grupo de que aqui tratamos apresenta, porém, uma certa di -
versidade de situações sociais: formado em partes iguais por ho -
mens e mulheres, integra indivíduos ligados à produção açucareira –
lavradores de cana, partidistas, um mestre de açúcar e um oficial do
mesmo ofício; um médico formado pela Universidade de Coimbra,
Teodoro ou Teodósio Pereira da Costa, que também era proprietá-
rio de um partido de canas em Campo Grande; um advogado; três
carpinteiros; dois alfaiates; alguns indivíduos sem ofício declarado;
e, entre outros, uma vendedeira de rendas e botões. De todos,
apenas um, Sebastião da Silva, se apresenta a si próprio como es -
cravo: era filho de João Rodrigues de Andrade, lavrador de cana e
depois mineiro, e de Micaela Pedroso, mulata, mãe de quatro dos
seus irmãos, um dos quais, José Rodrigues ou Botelho, era feitor de
D. Isabel Pedroso, senhora de seu irmão e, ao que tudo indica, tam -
bém da própria mãe; além destes, tinha outros dois, filhos de Maria
Mendes, igualmente mulata. 28

Inês de Paredes era um dos nomes mais proeminentes do
grupo: pertencente a uma família com grande relevo na cidade – os
Paredes – que contava com diversos mestiços entre os seus mem-
bros, era filha de Luís de Paredes, um senhor de engenho cristão-
novo, e de Leonor da Costa, sua escrava; e casada com João Afonso
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28 ANTT, TSO, IL, Processos, 3792, 7974, 10140. Bruno FEITLER, em comunicação
apresentada ao 3.º Encontro Internacional de história Colonial (Recife, 04-07 de Setem-
bro de 2010), analisou o processo de Sebastião da Silva, defendendo que este não era
escravo e que teria reclamado para si tal condição como parte da sua estratégia de defesa
diante dos inquisidores. Agradecemos ao autor a amável cedência do texto que, na oca-
sião, apresentou.
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de Oliveira, proprietário de um engenho em Sacopema, no qual tra-
balhavam cerca de 40 escravos (além destes, possuía outros para o
serviço doméstico). 29 Ana de Paredes, sua irmã, também presa em
1713, era viúva de Gonçalo Gomes, um cristão-velho natural de
Viana, que trabalhara como mestre de açúcar, tendo sido também
lavrador de cana. 30 No seu inventário, declarou ter um partido de
canas no engenho de João Afonso de Oliveira, seu cunhado, com
casa térrea de palha; seis escravos negros; uma casa térrea na cidade,
na Rua do Cano, avaliada em 100 000 réis; e ainda outros bens de
menor valia. 31 Domingos Baptista de Carvalho, carpinteiro, preso
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29 ANTT, TSO, IL, Processos, 4952.
30 Lina Gorenstein Ferreira da SILVA, “O mundo das cristãs-novas: trabalho, cotidiano

e família (Rio de Janeiro, séc. XVIII)”. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Bra sileiro. Rio
de Janeiro: IhGB, a. 165, n.º 423, abr./jun. 2004: 44 e 47, assinala que: “Ao lado de seus pais,
maridos e filhos, as mulheres cristãs-novas desempenharam um papel ativo na sociedade fluminense. Mais
da metade delas estava ligada à atividade agrícola, como donas de partido de cana, senhoras de engenho, ou
como esposas, mães e filhas de senhores de engenho ou donos de partido; cerca de 19% eram ligadas à ati-
vidade mercantil e 19% a outras atividades, como familiares de profissionais liberais, como médicos e advo-
gados. […] Comparando-se as declarações dos inventários das mulheres com os inventários de seus mari-
dos, filhos e pais, é possível verificar que a maioria delas sabia qual era o montante do patrimônio familiar
e como era administrado – muitas vezes, eram as próprias mulheres que tocavam os engenhos, em caso de
viuvez ou quando o marido tinha alguma outra atividade, como advogados, médicos e mercadores e ficava
habitualmente ausente da propriedade.” Ana e Inês de Paredes, embora mestiças, correspondem
ao perfil traçado pela autora para as cristãs-novas do Rio de Janeiro; como veremos, havia
outras em situação análoga, inclusive no que se refere à posse de escravos que, segundo
informa a autora (p. 46), eram “o «bem»mais constante” nos inventários das cristãos-novas flu-
minenses. De qualquer forma, Lina Gorenstein Ferreira da Silva reconhece também (p. 50)
que: “Mulheres empresárias, que administravam os engenhos e partidos – principalmente em caso de
viuvez ou ausência dos maridos – existiram em todo o Brasil durante todo o período colonial, o que indica
que provavelmente não havia diferenças marcantes entre as cristãos-novas e as cristãs-velhas nesse aspecto.”
A participação do elemento feminino na vida económica era, portanto, uma característica
da colónia e não um comportamento restrito a determinados grupos étnicos e nem sequer
a um ou outro estrato social.

31 ANTT, TSO, IL, Processos, 4944. No Brasil colonial, a comunhão de bens era, tal
como na metrópole, o regime de casamento mais frequente. Assim sendo, os bens dos côn-
juges passavam a ser do casal após o matrimónio; normalmente, a esposa levava consigo um
dote que, por ocasião do falecimento do pai, seria descontado da herança que lhe caberia (a
«legítima»). Lina Gorenstein Ferreira da SILVA, “O mundo das cristãs-novas”… cit.: 44-45.
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em 1716, com 24 anos, era filho legítimo de João Baptista, pardo,
mestre de açúcar, e de Margarida Mendes, também parda e com
parte de cristã-nova; baptizado em Irajá, tivera como padrinho Luís
de Paredes, o pai de Ana e Inês de Paredes, de quem fora escravo;
uma vez preso, confessou as suas culpas, denunciando diversas pes-
soas, entre as quais a mãe e vários parentes; em 22 de Março de
1718, recebeu licença para voltar para o Rio de Janeiro, na sequên-
cia de uma petição, em que alegava estar “nesta terra sem ter com que se
sustente, nem quem lhe faça esmolla algua, por ser homem pardo, de que nasce
padecer muitas fomes, e miserias; e indo para sua terra, nella poderá buscar a
vida, e sustentar se”. 32 Margarida Mendes, a sua mãe, era filha de Ro -
drigo Mendes de Paredes, lavrador de canas, e de Úrsula, preta,
tendo sido igualmente escrava de Luís de Paredes, seu tio; presa em
1715, confessou, denunciando diversos parentes – embora não os
filhos – muitos dos quais também foram presos; do seu inventário
consta que era proprietária de três escravos. 33 Segundo os indícios
colhidos no processo de Guiomar Rodrigues de Paredes, filha de
Inês de Paredes, as relações entre esta, Margarida Mendes e os seus
filhos não eram as melhores, dado esse a que parece não ter sido
alheio o facto de estes terem sido escravos do seu pai. Lourença
Mendes, irmã de Margarida, também presa, afirmou mesmo pe ran -
te os inquisidores que “algua raiva tinha [a Guiomar] e a sua may Ignes de
Paredes por ellas fazerem escarneo de sua filha Brittes de Paredes dizendo que
era muito preta e que não era sua parenta”. 34

Em certos casos a classificação do réu revelava-se particular -
men te difícil: Atanásio Mendes Simões, harpista da Companhia de
Jesus, que também tocava baixão e fazia imagens de santos em
barro, foi preso em 1720 por indícios de Judaísmo. Era filho de
Francisco Mendes Simões, natural do Rio de Janeiro, que fora capi-
tão de Infantaria em Angola, já falecido, e de Beatriz Mendes, parda
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32 ANTT, TSO, IL, Processos, 11203.
33 ANTT, TSO, IL, Processos, 7976.
34 ANTT, TSO, IL, Processos, 11677.
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(filha de Ana, preta, natural do Rio de Janeiro), que tinha sido sua
es crava e com ele viveu muitos anos amancebada, vendera hortali-
ças numa quitanda e, em 1720, vivia em companhia de dois dos seus
filhos (um dos quais, o réu) numa chácara fora da cidade. Na prisão,
disse ter-se em conta de cristão-velho mas uma das testemunhas
ouvidas no decurso do seu processo afirmou que tinha parte de
cristão-novo por via paterna; os inquisidores acabaram por decidir
que deveria ser tratado como pessoa “cuja qualidade de sangue ao certo
não consta”. Perante a dificuldade em provar as acusações que contra
ele haviam sido proferidas e existindo vários depoimentos que o
davam como “homem aloucado”, ouviu a sua sentença na sala do
Santo Ofício em 23 de Outubro de 1723, tendo sido condenado a
fazer abjuração de leve suspeita na Fé. 35 Menos sorte teve a sua
irmã, Margarida Mendes Simões, que faleceu no cárcere em 05 de
Ou tubro de 1722, tendo sido posteriormente absolvida, não só por -
que as provas que contra ela existiam era muito ténues, como pelo
facto de não se ter provado que o seu pai era, de facto, descendente
de cristãos-novos. 36 Outro irmão, Bartolomeu Mendes Simões, ou -
rives, foi também preso e condenado a fazer abjuração de leve sus-
peita na Fé; em 03 de Dezembro de 1723, recebeu autorização para
embarcar para o Rio de Janeiro, juntamente com Atanásio, na
sequência de uma petição em que aludiam à sua falta de recursos,
alegando que lhes era “dificultozo” sobreviver em Portugal do rendi-
mento das suas profissões. 37

Ao que parece, algumas das denúncias na sequência das quais os
três irmãos viram a sua prisão decretada tiveram origem em dispu-
tas familiares, a que não teriam sido alheios a qualidade de sangue
dos réus e o facto de serem o produto de uma união ilegítima: os
de poimentos colhidos no decurso dos processos indicam que um
dos denunciantes, Francisco Mendes Simões, primo dos réus, e a
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35 ANTT, TSO, IL, Processos, 3580.
36 ANTT, TSO, IL, Processos, 677.
37 ANTT, TSO, IL, Processos, 1378.
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sua mulher, Teresa Pais, nutriam em relação a eles algum despeito,
por não terem beneficiado de auxílio económico por parte do tio
dele, seu homónimo, que, ao morrer, deixara os bens que lhe resta-
vam – aliás, muito parcos – à sua antiga escrava e aos filhos que
com a mesma tivera. O facto de várias testemunhas terem referido
as dificuldades económicas vividas pelo pai dos réus depois de
perder boa parte da fortuna granjeada em Angola levam-nos,
porém, a suspeitar da veracidade das acusações. Na verdade, a ale-
gada disputa entre os dois ramos da família – o legítimo e o ilegí-
timo – pode muito bem ter sido empolada para que os depoimentos
prestados se anulassem uns aos outros. De uma maneira geral, os
cristãos-novos do Rio de Janeiro que foram presos durante a pri-
meira metade do século XVIII revelaram-se aliás exímios na forma
como actuaram perante os inquisidores: a maioria confessou, esca-
pando assim à pena última da morte pelo fogo, e sabendo da prisão
uns dos outros, incriminaram-se mutuamente, denunciando ainda
muitos parentes, amigos e conhecidos que se encontravam já mor -
tos. As inimizades, invejas e picardias presentes em muitos dos seus
depoimentos remetem-nos para uma conflitualidade latente na
sociedade da época, acentuada pelas características da vida na coló-
nia, mas, pelo menos em alguns casos, é provável que fizessem
parte de uma estratégia consciente, sendo propositadamente assina-
ladas e as suas proporções exageradas, unicamente com o objectivo
de neutralizar os testemunhos de possíveis denunciantes. Noutros
casos, poderiam ser um reflexo das rivalidades que opunham entre
si as facções ou bandos – para usar a terminologia empregue por
João L. R. Fragoso – em que se dividia a nobreza principal da terra,
cada uma com a sua clientela, das quais fariam parte, entre outros,
os filhos ilegítimos. Nesta perspectiva, a ofensiva inquisitorial levada
a cabo nas primeiras décadas do século XVIII teria proporcionado
– embora involuntariamente – a ocasião e os meios ideais para a
con cretização de vinganças pessoais e familiares, por intermédio
das denúncias que eram apresentadas à Mesa.
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De qualquer forma, no que se refere ao grupo de que aqui tra-
tamos, as relações dos seus integrantes com a família paterna pare-
cem poder ser na maioria dos casos caracterizadas como de grande
proximidade. Ana de Paredes afirmou ter sido criada por uma tia,
Lucrécia Barreto, com quem recebera os ensinamentos judaicos;
como acima pudemos ver, dispunha aliás de uma situação econó-
mica muito confortável, certamente proporcionada pelas suas liga-
ções familiares por via paterna. Margarida Mendes declarou ter sido
ensinada por D. Guiomar de Paredes, sua parente. Beatriz de Jesus,
filha de Baltazar Rodrigues Coutinho, com parte de cristão-novo,
natural e morador do Rio de Janeiro, onde fora senhor de engenho,
e de Jerónima de Sequeira, parda, natural de Lisboa e moradora na
mesma cidade, ambos já falecidos, “teve muito boa creação com toda a
cristandade em caza de seo pay, que a creou com os mais seos filhos legítimos”;
apesar disso, foram todos presos, incluindo Beatriz que, talvez para
desvalorizar os depoimentos da sua madrasta e dos meios-irmãos,
declarou ter tido com eles algumas diferenças. 38

Para o Santo Ofício, as mulheres eram as principais responsá-
veis pela transmissão do Judaísmo, não em virtude da lei de descen-
dência materna seguida pelos próprios judeus, mas porque a elas
competia a educação dos filhos e, como tal, desempenhavam um
papel fundamental na transmissão de práticas e valores e na preser-
vação da memória do Judaísmo. 39 Segundo a perspectiva adoptada
pelos inquisidores, que não estabeleciam uma distinção entre a reli-
gião judaica e o Judaísmo étnico, eram cristãos-novos os antigos
judeus convertidos pela força ao Cristianismo em 1497, os seus des-
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38 ANTT, TSO, IL, Processos, 10144.
39 Lina Gorenstein Ferreira da SILVA, “O criptojudaismo feminino no Rio de Janeiro

(séculos XVII e XVIII)”. Projeto História. São Paulo: Programa de Pós-Graduação em
história/PUC-SP, nº 37, Dez. 2008: 118, vai mais longe ao afirmar que: “Os Inquisidores
consideravam as mulheres como um dos maiores perigos para a sociedade católica, uma vez que acredita-
vam que o Judaísmo [i.e. a religião judaica] era transmitido às novas gerações pelo sangue [materno
e/ou paterno], pela memória feminina e até mesmo pelo leite materno. Para eles, as cristãs-novas cons-
tituíam uma ameaça, e eram vistas sempre com desconfiança.”
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cendentes e todos os que, depois disso, se tivessem convertido pu -
bli camente, ao passo que os judeus só reconheciam como tal os
filhos de mães judias (ou que tivessem aderido voluntariamente à
religião judaica). Será porventura esta a razão que explica o facto de
mais mulheres do que homens terem sido presas na sequência da
ofensiva desencadeada pela Inquisição no Rio de Janeiro, durante as
primeiras décadas do séc. XVIII. Pelo contrário, os números apura-
dos quando se consideram os quase três séculos de vigência do Tri-
bunal apontam para um amplo domínio dos homens entre os con-
denados pela Inquisição no Brasil – sobretudo durante o primeiro
século da presença portuguesa na América – reflectindo assim o
carácter colonial da sociedade em formação. 40

Os exemplos atrás apontados indicam que, além de assumirem a
responsabilidade pela educação dos seus próprios filhos, as cristãs-
-novas desempenhavam um papel análogo em relação aos filhos
naturais de maridos e irmãos, bem como de outros familiares próxi-
mos. Uns e outros recebiam, portanto, delas – embora não exclusi-
vamente por seu intermédio – os ensinamentos indispensáveis à
prática do Judaísmo: que, de resto, se encontrava confinado ao
mun do doméstico – era praticado «de portas adentro» – isto é, ao
am biente «próprio» das mulheres, o único onde lhes era permitido
dominar. No que se refere aos filhos legítimos, tratar-se-ia de cum-
prir um preceito tido como obrigatório, o de perpetuar a religião
dos seus ancestrais – com os desvios resultantes de uma educação
«clan destina», forçosamente assente na memória e na sua transmis-
são oral de uma geração a outra – ou de transmitir-lhes informações
cujo conhecimento poderia salvar-lhes a vida se caíssem nas malhas
dos inquisidores – através da confissão – mas, no que diz respeito
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40 Bruno FEITLER, “Brasile”… cit., p. 222: “Il grande scarto di numero tra uomini e donne
riflette il carattere coloniale della società locale, soprattutto del primo secolo dell’insediamento portoghese,
quando era molto bassa la presenza di donne bianche, più a rischio di indigene e nere di cadere nella rete
dell’Inquisizione. Le differenze si attenuarono nel Settecento, così come diminuì la percentuale di persone
nate nel regno tra gli arrestati in Brasile. Nelle regioni di frontiera, però, si mantennero (si veda il caso di
Minas Gerais).”
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aos ilegítimos, as motivações são, à partida, menos óbvias. Não
sendo etnicamente judeus, o facto de acederem à religião alegada-
mente professada pela sua família paterna, nela sendo instruídos,
remete-nos para a – muitas vezes controvertida – questão do prose-
litismo judaico. Nessa perspectiva, pode-se pensar que os cristãos-
-novos coloniais teriam desenvolvido estratégias destinadas a captar
novos aderentes para o Judaísmo, tirando partido da liberdade pro-
porcionada pela vida no Ultramar. Assim, um dos alvos privilegia-
dos da sua acção seriam, como era lógico, os filhos ilegítimos: além
de frequentarem a esfera da família, sendo muitas vezes educados
jun tamente com os filhos legítimos, a sua assimilação religiosa –
tanto mais tratando-se de uma religião praticada em segredo – fun -
cio naria como um mecanismo de integração, proporcionando a
identificação dos mesmos com o grupo. Nesse sentido, seria tam -
bém uma garantia de lealdade e um mecanismo de protecção para o
próprio grupo, cuja coesão e poder sairiam desta forma reforçados. 41

Os cristãos-novos mulatos que foram presos pela Inquisição no
Rio de Janeiro eram todos filhos de mulher negra ou parda, não se
tendo encontrado nenhum cuja mãe fosse branca; estas eram, na
sua maioria, forras, havendo também algumas escravas; uns eram
fruto de uniões legítimas mas a maioria resultava de relações ilegíti-
mas, que podiam ser mais ou menos estáveis, com homens brancos,
muitos deles senhores de engenho. Luís de Paredes permaneceu
solteiro mas teve vários filhos com a mesma mulher, Leonor da
Costa, preta, sua escrava: Ana e Inês de Paredes, que casou com
João Afonso de Oliveira, senhor de engenho; Francisco de Paredes,
de quem Luís de Paredes “se prezava, e nomeava por pay”, tendo-o en -
viado para Coimbra, de onde regressaria para ser padre na colónia;
e Lucrécia Barreto, que faleceu antes de ser presa. 42 O seu irmão
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41 Sobre o criptojudaísmo, a importância da transmissão oral e o papel das mulheres
– designadamente as tias – na perpetuação da memória do Judaísmo, ver: Lina Gorenstein
Ferreira da SILVA, “O criptojudaismo feminino”… cit.: 115-138.

42 ANTT, TSO, IL, Processos, 8198.
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Rodrigo Mendes de Paredes também teve quatro filhos ilegítimos –
entre os quais, Lourença e Margarida Mendes – com a mesma
escrava, antes de casar-se, tendo tido mais três filhos legítimos. 43

Nem todos os cristãos-novos mestiços gozaram de situações
tão favoráveis como os que acabamos de mencionar mas, como
referimos, de uma maneira geral, todos eles parecem ter sido bem
acolhidos pela família paterna, frequentando as propriedades e
casas dos seus parentes, com quem tinham relações mais ou menos
próximas. Em alguns casos, faziam parte de uma clientela fiel, a que
se poderia recorrer em caso de necessidade, contribuindo para en -
grandecer o poder e o mando do chefe da casa à qual pertenciam;
noutros, eram também uma fonte de mão-de-obra escrava. Para os
mestiços, a proximidade com a família paterna representava, por
outro lado, uma oportunidade de promoção na escala económica e
social, em que a adesão ao Judaísmo poderia ser um elemento estra-
tegicamente importante, facilitando o acolhimento e a integração
no seio do grupo familiar. Isabel Cardoso, filha de Salvador Car-
doso Coutinho e neta de Miguel Cardoso, atrás mencionado, e de
Maria Monteiro, parda, filha de escrava, ambos naturais e morado-
res do Rio de Janeiro, declarou ter-se convertido ao Judaísmo “por
comprazer a seu pay”, depois que fora viver para sua casa. 44 Ao fazê-lo,
arriscava-se, no entanto, a chamar sobre si a atenção dos inquisido-
res, que mais tarde decretariam efectivamente a sua prisão. Neste
como nos outros processos de que aqui tratamos, os réus não
foram aliás em nenhum momento questionados sobre a herança
cultural de matriz africana presumivelmente recebida por via
materna: para os inquisidores, a presença do elemento africano na
ascendência dos réus era, ao que tudo indica, irrelevante; interes-
sava-lhes sim saber que nas suas veias corria sangue cristão-novo, o
que era suficiente para que, à partida, fossem tidos como suspeitos.
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43 Lina Gorenstein Ferreira da SILVA, A Inquisição Contra as Mulheres... cit., pp. 270-271.
44 ANTT, TSO, IL, Processos, 7282.
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Interessante é referir, para terminar, a adesão ao Judaísmo por
parte de alguns negros: julgariam eventualmente que, ao fazê-lo,
conquistariam mais facilmente a liberdade? Pode ter sido esse o
caso de Maria ou Mariana Pequena, natural de Angola, onde fora
baptizada: após a sua prisão, em 1712, declarou ter entrado em con-
tacto com o Judaísmo por intermédio de António da Costa, um
mer cador natural do Reino, com quem tivera trato ilícito, e que, à
época do seu depoimento, se encontrava já morto; segundo as de -
núncias de que foi alvo, teria aderido à «Lei de Moisés» por influên-
cia de seus senhores, Diogo Bernal e Maria de Andrade, e, depois
de ser alforriada, mantivera o contacto com vários cristãos-novos
judaizantes. Foi reconciliada no auto que teve lugar em Lisboa no
dia 09 de Julho de 1713. 45 O facto de ser negra não impediu, por-
tanto, que tivesse sido presa e condenada por práticas judaicas.
Como se explica que assim tivesse sido? Mais: o facto de não ter
sangue cristão-novo foi, ao que parece, totalmente desvalorizado,
não tendo sido sequer abordado ao longo do seu processo.

A salvação da alma pela conversão ao Catolicismo foi um dos
argumentos mais insistentemente invocados, durante a época
moderna, para justificar a legitimidade da escravidão. Na documen-
tação inquisitorial, encontram-se diversos exemplos de cativos que,
com base na legislação tanto canónica como civil, foram confisca-
dos a senhores não católicos e mandados vender a outros que o
fossem ou declarados livres porque, sendo cristãos baptizados ou
querendo baptizar-se e seguir os preceitos do Catolicismo, a isso
foram impedidos pelos seus proprietários, hereges (ingleses, holan-
deses, etc.) ou infiéis (i.e. muçulmanos). 46 No caso aqui mencio-
nado, o que estava em causa era, uma vez mais, o proselitismo ju -
daico e a necessidade de coibi-lo, 47 por um lado, e, por outro, a
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45 ANTT, TSO, IL, Processos, 11786.
46 Vejam-se, a título de exemplo: ANTT, TSO, CG (Conselho Geral), Liv. 153, fl. 48-

-61; Liv. 156, fl. 72v-132.
47 Alguns dos cristãos-novos que foram presos no Rio de Janeiro chegaram, de facto,

a confessar que tinham doutrinado os seus escravos. Foi o caso de Córdula Gomes, que, 
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adesão voluntária ao Judaísmo por parte de uma cristã baptizada,
que, embora não tivesse sangue judeu, se teria afastado do Catoli-
cismo para professar a «Lei de Moisés», incorrendo, por isso, em
heresia e, como tal, devendo ser condenada – como, de facto, foi –
pelo Tribunal da Fé.
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segundo o pe. fr. Diogo de Jesus, OSB, a quem se apresentou voluntariamente, lhe disse
que “encinâra a judiar á hua negra”. ANTT, TSO, CG, Liv. 154, fl. 269 e 271v. As preocupa-
ções da Igreja relativamente ao proselitismo levado a cabo pelos judeus, tendo como
objecto os escravos, eram, de resto, antigas, tendo surgido ainda durante o Baixo Império
Ro mano; na Idade Média, não desapareceram, cf. Sérgio Alberto FELDMAN, “Judeus,
escravos e proselitismo na Espanha visigótica”. História: Questões & Debates. Curitiba: Asso-
ciação Paranaense de história/Programa de Pós-Graduação em história/UFPR, n.º 37,
2002: 145-157.
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