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Transformados em cristãos-novos a partir do processo de conversão forçada 

implantado em Portugal a partir de 1497, uma parcela dos antigos judeus 

portugueses e seus descendentes procuravam resistir ao monopólio católico 

através de práticas ocultas da religião dos antepassados, denominadas 

criptojudaismo. Assim, práticas públicas da religião dos antepassados, como a 

utilização de vestimentas específicas ou o respeito às datas consagradas dos 

judeus seriam substituídas por costumes menos denunciadores de sua origem. 

Em épocas de monopólio católico, o judaísmo tornava-se uma religião limitada, em 

boa parte, à privacidade do lar, com a realização de orações e jejuns, transmissão 

dos ensinamentos e práticas alimentares, dentre outras. 

O Brasil seria uma das regiões que mais receberia cristãos-novos vindos de 

Portugal, principalmente pelo crescimento econômico proporcionado pela cana-de-

açúcar e pela falta de uma Igreja mais presente e estruturada, fazendo com que, 

durante o primeiro século de colonização, os cristãos-novos vivessem em relativa 

harmonia na sociedade colonial, sem a ameaça da presença inquisitorial, que 

perseguia os criptojudaizantes no reino desde sua fundação, em 1536. Este 

quadro, contudo, seria transformado com a chegada dos representantes 

inquisitoriais à colônia. Na documentação produzida pelas duas primeiras 

visitações inquisitoriais ao Brasil (1591-95 e 1618-20) encontramos referências a 

práticas de resistência judaica, dentre elas, a manutenção de leis dietéticas e 

práticas culinárias dos judeus - também eles entendidos como formas de 

resistência. 
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Em alguns casos, a documentação revela famílias inteiras acusadas perante a 

Inquisição. Dentre os grupos familiares mais denunciados de prática judaizante 

durante a primeira visitação que percorreria Bahia Pernambuco, Paraíba e 

Itamaracá, encontramos a família de Garcia d’Ávila e Mécia Roiz, que teria suas 

práticas suspeitas seguidamente desveladas ao licenciado do Santo Ofício. Uma 

das acusações mais repetidas contra a família dizia respeito à obediência de 

costumes e interdições alimentares ao modo dos judeus, mantida, segundo os 

denunciantes, por longo período de tempo: 

“ouviu dizer, não lhe lembra a quem (...) que a mulher de Garcia 
d’Ávila, Mécia Roiz, cristã-nova, comia galinha e carnes em dias de 
peixe, e que a mãe da dita Mécia Roiz, já defunta, fazia coisas de 
judia, e [a] ela denunciante lhe pareceram sempre mal os modos 
dela, que eram ajudengados”1. 

As acusações contra a matriarca dos Roiz d’Ávila seriam repetidas por uma filha 

do primeiro casamento de Garcia d’Ávila, com quem “a dita Mécia Roiz tivera já 

algumas diferenças”. Segundo a enteada, presenciara “a dita Mécia Roiz, três ou 

quatro vezes, em dias diferentes, mandar lançar azeite nas panelas de vaca e 

galinha, dizendo que, porque eram magras, o fazia”. 

O hábito de usar azeite para a preparação dos alimentos registrado entre os Roiz 

d’Ávila apareceria seguidamente como costume característico dos judaizantes. 

Costume este originário de além-mar, praticado antes pelos judaizantes de 

Portugal, que herdaram a prática do outrora tempo dos judeus: 

“haverá trinta anos, na cidade de Lisboa, sendo ela denunciante 
discípula de lavrar de Joana Fernandes (...) ela denunciante viu, por 
muitas vezes, a uma sobrinha da dita Joana Fernandes que tinha em 
casa, fregir cebola com azeite e botá-la na panela da carne para 
comerem todas, e que, algumas vezes, sendo domingo ou dia santo, 

                                                 
1 “[Margarida Pacheca, mulher de Antonio da Fonseca] Contra Anna Roiz, Violante Antunes, 
Caterina Mendes, Maria Lopes, Mecia Rodrigues, Fernão Cabral”, em 21/08/1591. Primeira 
Visitação do Santo Officio ás partes do Brasil pelo licenciado Heitor Furtado de Mendonça capellão 
fidalgo del Rey nosso senhor e do seu desembargo, deputado do Santo Officio. Denunciações da 
Bahia 1591-593. São Paulo: Paulo Prado, 1925, pp. 392-394. 
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a viu estar lavrando a dita sobrinha em uma câmara fechada que a tia 
fechava por fora”2. 

O azeite sempre teve elevada importância na vida culinária judaica, dentre outros 

motivos, por derivação da influência religiosa, afinal, tratava-se do óleo com que 

se ungiam os reis de Israel. As receitas sefaradis em sua quase totalidade são 

ricas em azeite, também por herança da influência ibérica, mediterrânea e oriental 

que trazem em sua raiz. Tanto Portugal como Espanha têm no azeite um dos 

principais elementos de sua gastronomia. Muitas vezes, a carne kosher é menos 

tenra e possui teor pouco elevado de gordura, em razão do dessangramento e 

salgamento em seu preparo, o que requer o emprego de mais gordura para seu 

preparo. Como a gordura usualmente empregada era a de porco, o que é um 

interdito aos judeus, carregava-se no azeite para a preparação dos alimentos. 

Muito comum em vários dos pratos tradicionais da culinária sefaradi, é ainda o uso 

de cebolas e dentes de alho fritos ou refogados no azeite, além da mistura de 

determinados “grãos”, como amêndoas e nozes, grosseiramente picadas e 

inseridas em diversas receitas, ou ainda o grão de bico, de presença tão comum 

na história da culinária portuguesa. “Uma panela de hamin com grão-de-bico, 

molho verde para a carne e para outras coisas [...] Antes do nascer do sol, eles 

retiravam a panela do fogo e a colocavam sob um caldeirão com carvão e brasas. 

Ela ficava a noite inteira, até o sábado, à hora da refeição”3. Obviamente, a 

dificuldade em conseguir alguns destes ingredientes no Brasil deveria levar à 

adaptação dos pratos às possibilidades oferecidas pelos produtos regionais, 

variando as receitas e acrescentando um tempero local. 

Um dos alimentos tradicionalmente consumidos durante o Shabat é chamado 

tcholent, e trata-se da refeição quente servida durante a guarda do dia sagrado. 

“Consiste geralmente de carne (ingrediente essencial) e favas ou feijões, cevada, 

batatas, grão-de-bico ou trigo integral, dependendo da família e sua origem”. Os 

                                                 
2 “[Phelipa de Freitas, que não sabia assinar] Contra Leanor da Rosa, Joanna Fernandes e uma 
sua sobrinha”, em 17/08/1591. Idem, pp. 359-360. 
3 Cf. A Tradicional Culinária Judaica Sefaradi – Ashkenazi. 2a ed. Porto Alegre: Grupo Kineret – 
Na’Amat Pioneira, 1999, e MOTIS DOLADER, Miguel Angel. “A alimentação judia na Idade Média”. 
In: FLANDRIN, Jean-Louis & MONTANARI, Massimo (dirs.). História da alimentação. São Paulo: 
Estação Liberdade, 1998, pp. 375-376. 
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ingredientes são temperados e postos numa panela com água, que é colocada em 

fogo baixo antes do início do Shabat, ficando a cozer por toda a noite e manhã 

seguinte. Ao meio-dia de sábado, é retirada a panela do forno e servido no 

almoço, sendo considerada a refeição mais importante da semana4. 

Também acusada de práticas judaizantes seria a cristã-nova Clara Fernandes, 

mulher já viúva à época da visitação, e que viera degradada para o Brasil “por se 

casar com um homem que era casado com outra mulher”. Segundo depoimento 

de uma testemunha, 

“Clara Fernandes era uma cadela judia, que açoitava um crucifixo 
que tinha, de prata, da grandeza de um palmo, e que comia a carne e 
a galinha fria, molhada no azeite”. 

A denunciante informava ainda ter conhecimento de que a acusada era 

costumada a preparar os alimentos para o Shabat ao modo tradicional dos 

hebreus: 

“ela merecia acusada e queimada porque era uma má judia, que 
comia a carne fria, com azeite. 

E outrossim, ela denunciante diz que ela muitas vezes viu fazer de comer a dita 

Clara Fernandes, e que não cozinhava a carne em panela, senão em tigela, 

dizendo que era assim mais gostosa, e com a carne misturava grãos e os pisava e 

lhes lançava adubos, sem lhe botar couve, e ela denunciante e as presas que aí 

estavam logo diziam que aquilo era coisa de judia”5. 

O hábito de ingerir a carne fria molhada no azeite provavelmente está ligada à 

proibição judaica de realizar qualquer tipo de trabalho durante o shabat, incluindo-

se o acender de fogo - o que seria um indício de que a denunciada estava em 

prática judaizante. Já a preferência por cozinhar em tigelas e não em panelas 

pode estar relacionada também às regras do kashrut (lei de pureza alimentar), que 

orienta o uso de conjuntos diferentes de panelas para carnes e laticínios. Assim, 

                                                 
4 ASHERI, Michel. O judaísmo vivo: as tradições e as leis dos judeus praticantes. 2a ed. Rio de 
Janeiro: Imago, 1995, p. 126. 
5 “[Isabel Ramos mulher parda, que não sabia assinar] Contra Clara Fernandes cristã nova, e um 
mulato”, em 31/07/1591. Denunciações da Bahia. Op. cit., 1925, pp. 260-262. 
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pode ser que a denunciada usasse suas panelas exclusivamente para a 

preparação dos laticínios, que não podem ser misturados à carne, deixando as 

tigelas para uso restrito aos pratos que contenham carnes. Segundo as leis do 

Kashrut, todos os alimentos que possuam leite em sua composição são 

classificados como milchig, sendo proibido que sejam consumidos juntamente com 

carnes, alimentos considerados fleishing. Devido à sua rápida digestão, ao 

consumir qualquer tipo de alimento que possua leite, um judeu pode ingerir, em 

seguida, receitas que contenham carne. O contrário não é possível, sendo 

necessário um espaço mínimo de três horas para a digestão da carne até o 

consumo de leite ou derivados. Este costume deve-se à obediência da Mitzvá 

(mandamento) que proíbe a mistura destes alimentos, posto que não se deve 

“cozinhar o cabrito no leite materno” (Êx. 23, 19; 34, 26 e Dt. 14, 21)6. Isto significa 

que todos os lares kosher possuem conjuntos separados de pratos, talheres, 

utensílios de cozinha, panelas e frigideiras para preparar e servir alimentos milchig 

e fleishig, prática que se estende também a copos, toalhas de mesa e 

guardanapos”7. A precariedade dos lares coloniais e a carência de utensílios, 

todavia, talvez impedisse o cumprimento à risca destas medidas dietéticas pelos 

criptojudeus no Brasil. 

Natural de Évora, mulher de sessenta e cinco anos, Maria Lopes confessaria 

alguns hábitos característicos do judaísmo. Informaria detalhadamente os 

cuidados que seguia na preparação dos alimentos: 

“em todo o tempo que teve casa até agora, quando mandava matar 
alguma galinha, para rechear ou para mandar de presente, a 
mandava degolar e, degolada, pendurar a escorrer o sangue por ficar 
mais formosa e enxuta do sangue, e que sempre, quando em sua 
casa se 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 grãos na panela com ela, e isto mesmo mandou 
fazer alguma vez à carne de vaca quando era magra. 

                                                 
6 A Tradicional Culinária Judaica Sefaradi – Ashkenazi. Op. cit., 1999, p. 9. 
7 ASHERI, Michel. Op. cit., 1995, pp. 112-116. 
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E outrossim, disse que tinha nojo e asco às galinhas e qualquer outra 
ave que morria de doença”. 

A recusa em comer animais doentes provavelmente tem ligação com a proibição 

de que o homem não perturbe a ordem fixada por Deus na Criação. Além de ser 

um animal considerado próprio ao consumo, deve ainda obedecer o cuidado de 

não possuir nenhuma anomalia, assim como prevê o texto sagrado: “Se um 

homem oferecer ao Senhor um sacrifício pacífico, para cumprir um voto ou como 

dom voluntário, de gado graúdo ou miúdo, para ser aceito o animal deverá ser 

perfeito, não deverá ter nenhuma deformidade. Não oferecereis ao Senhor animal 

cego, estropiado, mutilado, ulceroso, com dartros ou purulento. Não fareis deles 

um holocausto ao Senhor sobre o altar” (Lev. 22, 21-22)8. 

Depoimento igualmente importante seria a confissão de Antônia d’Oliveira, “cristã-

nova de todos os costados”, de idade de trinta e oito anos, casada e moradora em 

Salvador. Revelaria, que, durante o tempo em que morava em Porto Seguro, 

cerca de quinze anos antes, seu primo com irmão, Álvaro Pacheco, um dos filhos 

do casal Lopes Mendes, observando suas práticas, a aconselharia a realizar o 

“verdadeiro jejum, e não comer e fartar-se ao meio-dia, e que este jejum faziam 

antepassados e por ele se salvaram”. Lograva então convencê-la a seguir seus 

conselhos: 

“para se salvar, venha cá, prima, quero a ensinar como se salvaram 
nossos avós: há de jejuar às segundas e quintas-feiras sem comer, 
nem beber, nem dormir, nem rezar até noite, até sair estrela, então, 
depois de sair a estrela, há de cear uma galinha se a tiver bem gorda, 
assada ou cozida, e ceará à sua vontade”. 

As práticas eram explicadas pelo primo, “estando sós, dizendo-lhe que porque lhe 

queria bem, lhe ensinava estas coisas”, e acabaria Antônia por realizá-las, 

“cuidando serem boas, não entendendo então que eram judaicas”. Desse modo, 

 

                                                 
8 Apud SOLER, Jean. “As razões da Bíblia: regras alimentares hebraicas”. In: FLANDRIN, Jean-
Louis & MONTANARI, Massimo. Op. cit., 1998, p. 86. 
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“ela jejuou o dito jejum, não comendo nem bebendo, nem rezando nem dormindo, 

até sair a estrela à noite, e depois das estrelas saídas, ceou e comeu o que achou 

em casa”. 

Também as precauções alimentares ganhariam destaque nos livros de confissões 

e denúncias das visitações ao Brasil. A cristã-nova Gracia Fernandes, embora já 

falecida à época da visitação, seria denunciada pelo filho Gaspar do Casal de 

seguir algumas das leis dietéticas atribuídas ao judaísmo. Segundo Gaspar, 

“havendo em casa algumas vezes coelho e enguia para comer, e comendo-o os 

de casa, nunca a dita sua mãe o comeu, dizendo que coelho e enguia não comia 

ela”9. 

Já a cristã-nova Violante Pacheca, confessaria a preparação das refeições pelo 

modo tradicional judaico. Algumas vezes, “tirou a lândoa do quarto traseiro à rês 

miúda”, o que informava fazer por ter aprendido de um cunhado cristão velho 

“para se assar bem a carne”. Confessaria ainda um certo hábito que aprendera 

com outro cunhado “para ser saborosa a panela”: “muitas vezes, costuma cozer a 

panela de carne, quando é magra, com cebola ou alho frito em azeite, e que 

também isto faz sem ruim tenção”. 

Já a cristã-nova Beatriz Mendes seria denunciada por uma antiga serviçal de sua 

casa de preparar alimentos à maneira dos judeus. De acordo com a testemunha, 

“toda a carne de carneiro ou de vaca que vinha do açougue para 
comer, lhe tirava primeiro o sebo e, às vezes, o mandava tirar por ela 
denunciante, que lho tirava e adubava na panela com azeite, e a 
carne que mais costumava comer era de carneiro, no qual algumas 
vezes lançava também grãos com seus adubos na panela, e também 
algumas vezes que comiam galinha, a temperavam também na 
panela com azeite e com uma pequenina de cebola”10. 

                                                 
9 “Gaspar do Casal, o Moço, contra sua mãe Gracia Fernandes e sua irmã Isabel do Casal”, em 
17/01/1594. Primeira Visitação do Santo Ofício às Partes do Brasil - Denunciações e Confissões de 
Pernambuco 1593-1995. Recife: FUNDARPE. Diretoria de Assuntos Culturais, 1984, pp. 147-148. 
10 “Luzia Lourenço contra Beatriz Mendes e seu marido Duarte Rodrigues, Fernão Rodrigues 
d’Elvas e sua mulher Inez Lopes e uma filha deste casal cujo nome ignora”, em 20/12/1594. Idem, 
pp. 386-388. 
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Dentre as mulheres mais insistentemente acusadas ao Santo Ofício como 

judaizantes durante a etapa pernambucana da visitação, encontra-se a cristã-nova 

Branca Dias, matriarca dos Fernandes, moradora em Camaragibe. Verdadeiro 

baluarte do criptojudaísmo brasílico, a senhora de Camaragibe teria sua vida 

vasculhada e detalhes de seus comportamentos revelados com insistência ao 

visitador. Nas sextas-feiras à tarde, dava ordens para as discípulas e as negras da 

casa lavarem a louça, espanarem a parede e esfregarem o sobrado, deixando a 

casa limpa e arrumada para o Shabat, e, nos sábados, não mandava os filhos à 

escola, e realizavam todos a refeição “mais cedo que nos outros dias, e (...) 

chamava acima do sobrado as ditas suas filhas (...) e todos iam então acima jantar 

com ela”, quando “jantavam sempre uma iguaria que nunca comiam”, amarela, 

preparada com grãos pisados e carne picada acrescidos de tempero, que ficava 

no fogo desde o entardecer de sexta-feira até o dia seguinte, para que servisse de 

prato quente para o almoço do sábado11. 

Segundo uma das testemunhas, “a dita Branca Dias mandava por uma sua 

escrava, Felipa, já defunta, uma panelada de comer, a qual ficava cozinhada 

daquela tarde para o dia seguinte”. A refeição era feita da maneira seguinte: 

“lançavam a carne picada na panela com azeite e cebola e grãos e 
adubos e outras cousas, e barravam-lhe o testo com massa ao 
redor, e metiam-na dentro em um forno onde estava, até se 
cozer”12. 

Finalizando: a consulta à documentação referente à primeira visitação inquisitorial 

ao Brasil revela um considerável número de denúncias envolvendo mulheres 

acusadas de costumes, ritos, práticas e atitudes atribuídas ao judaísmo. Não raro, 

apenas repetiam hábitos herdados dos antepassados, sem que tivessem um 

maior conhecimento sobre a origem herética embutida nos seus atos. Em outros 

casos, a manutenção consciente das práticas ligadas à religião judaica mostrava-

se realidade, utilizando-se as cristãs-novas de artimanhas variadas para a 

dissimulação, nem sempre bem-sucedida, da ambigüidade religiosa em que 

                                                 
11 “Joanna Fernandes contra Branca Dias”, em 03/11/1593. Idem, pp. 30-32. 
12 “Ana Lins contra Diogo Fernandes, sua mulher Branca Dias e suas filhas, Violante Fernandes e 
Bento Teixeira”, em 10/11/1593. Idem, pp. 54-58. 
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viviam, como católicas, publicamente, e judias, na intimidade. Responsáveis pela 

educação dos filhos e, não raro, pelo funcionamento dos negócios e da casa, não 

esqueceriam o caráter matrilinear na transmissão do judaísmo (ou seja: a mãe 

judia é quem determina o judaísmo dos filhos), praticando-o de “portas a dentro”, 

dissimuladamente, adaptando-o às restrições e dificuldades vigentes, mas 

mantendo viva a chama da fé dos antepassados, relembrada na memória e 

vivenciada no oculto do lar. A culinária ganharia papel de destaque neste processo 

de resistência. Não apenas rememorava os costumes alimentares dos 

antepassados, mas servia de elemento de reunião familiar, fosse no preparo ou no 

consumo dos pratos tipicamente judaicos, unindo a família à mesa para celebrar, 

rememorar e transmitir às novas gerações o judaísmo que lhes fora proibido, mas 

não totalmente arrancado. 
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