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Resumo: Nesta comunicação analisaremos as Confissões feitas, na Primeira 
Visitação do Santo Oficio às partes do Brasil (1591-1595), pela Família Lopes, 
composta por cristãos-novos. Quase todos os integrantes deste grupo familiar, de 
aproximadamente 30 pessoas, foram denunciados por comportamentos criptojudaicos, 
porém, somente cinco compareceram perante o Visitador Heitor Furtado de Mendonça 
para se confessar. Isto demonstra um contraste entre o número de acusados e os 
confitentes. Propomos avaliar estas confissões, a partir de um diálogo entre 
Antropologia e História, como aponta Carlo Ginzburg (1989), observando os membros 
desta família que se confessaram, o que foi confessado perante o Visitador, porque se 
confessaram, se estas confissões eram para relatar um arrependimento verdadeiro por 
possíveis atitudes judaicas ou tão somente para mostrar cooperação perante o Santo 
Oficio, pelo medo de represálias que a  condição “cristão-novo” lhe impunha. 
Pretendemos por fim, mediante as confissões, avaliar as relações desta família com os 
demais grupos sociais na Bahia Colonial do período.  
 
Palavras – Chave: Inquisição; Brasil Colonial; Cristãos novos; Confissões. 
 
 
Introdução: 
 
 

Pretendemos nesta comunicação analisar as confissões, de uma família cristã-

nova que viveu no final no século XVI na Bahia colonial, a família Lopes. Para 

conseguirmos tal intento, procuramos utilizar o recurso metodológico indicado por 

Carlo Ginzburg (1989) que estabelece um diálogo entre a história e a antropologia em 

seu artigo O Inquisidor como Antropólogo: Uma analogia e as suas implicações. Este, 

nos indica a riqueza desta fonte e como podemos utilizá-la à análise histórica: 
Foi a ânsia de verdade por parte do inquisidor (a sua verdade, claro) 
que permitiu que chegasse até nos essa documentação 
extraordinariamente rica, embora profundamente deturpada pela 
pressão psicológica e física a que os acusados estavam sujeitos.2 
 

Podemos, através desta metodologia, analisar as fontes mediante os discursos 

que estão nas entrelinhas do processo ou das confissões/denunciações. A partir da 

fala dos réus, dos denunciantes e das intervenções dos inquisidores, extrair 

informações riquíssimas para reconstituir aspectos sociais, culturais, étnicos, 

religiosos, entre outros.    

 
1Email- emanoss@bol.com.br.  Membro do Centro de Pesquisas da Religião (CPR).Agradeço à 
FAPESB – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, pela bolsa de estudos 
concedida. 
2GINZBURG, Carlo. O inquisidor como antropólogo: Uma analogia e as suas implicações. In: 
————. A micro-história e outros ensaios. Lisboa, Difel, 1989.p.206.   
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Este período é marcado pelo envio da Primeira Visitação do Santo Oficio às 

partes do Brasil (1591-1595), tendo como responsável por esta missão o Visitador 

Heitor Furtado de Mendonça.  Esta Visitação inaugurou as atividades inquisitoriais 

neste território Colonial, pois ainda não havia sido feita nenhuma diligência em terras 

brasileiras com  funcionários metropolitanos ligados ao Santo Oficio Lisboeta, este 

responsável pelos desvios da fé no além–mar. 

Sobre a Primeira Visitação do Santo Oficio à Bahia, temos alguns trabalhos, 

realizados por historiadores, que permitem observar as inúmeras possibilidades de 

estudo sobre o tema e a riqueza da documentação relativa a presença e atuação da 

Inquisição portuguesa em terras baianas. Destacam-se neste estudo: Ângelo Adriano 

Faria de Assis3, Ronaldo Vainfas4, Ligia Bellini5, entre outros. Ângelo Adriano analisou 

uma família de cristãos novos que foi perseguida pela inquisição, a família Antunes.  

Ronaldo Vainfas, estudou a Santidade de Jaguaripe, e Ligia Bellini que  focalizou as 

mulheres que foram perseguidas pela Inquisição por manterem algum tipo de relação 

sexual com o mesmo sexo. Todos estes autores têm como recorte temporal a Bahia  

do final do século XVI, no contexto da Visitação. 

Nesta Visitação foram registradas inúmeras denúncias e confissões, que 

posteriormente, em alguns casos, originaram processos. Estes registros são 

riquíssimos em informações sobre o cotidiano colonial, os costumes, as práticas e 

representações6, de pessoas das diversas camadas sociais, nas localidades por onde 

Heitor Furtado de Mendonça e a sua comitiva passaram. O Visitador iniciou as suas 

atividades em Salvador, no dia 28 de junho de 1591:  
Após realizados os juramentos e fixados o Edital da Fé e Monitório da 
Inquisição nas portas das igrejas para que se tornassem públicos, 
concedeu o visitador, à cidade e uma légua ao seu redor, prazo de 
trinta dias para as confissões espontâneas - o período da graça -, em 
que o confitente recebia salvaguardas por confessar de vontade 
própria (desde que uma confissão plena e verdadeira de suas faltas). 
Os que não se dispusessem a colaborar, sofreriam as penas pela 
desobediência ao bom funcionamento do Tribunal e às ordens de 
Heitor Furtado.7 

 
 

3ASSIS, Ângelo Adriano Faria de. Macabéias da Colônia: Criptojudaismo Feminino na 
Bahia - séculos XVI e XVII. Tese de Doutorado na Universidade Federal Fluminense, UFF, 
2004.  
4VAINFAS,Ronaldo.A Heresia dos Índios: Catolicismo e Rebeldia no Brasil Colonial. São 
Paulo, Companhia das Letras, 1995.  
5BELLINI, Ligia. A Coisa Obscura: Mulher, Sodomia e Inquisição no Brasil Colonial. São 
Paulo, Brasiliense, 1989. 
6Adotamos o conceito de Chartier neste contexto. - CHARTIER, Roger. A História Cultural: 
entre práticas e representações. Lisboa, Difel, 1988. 
7 ASSIS, Ângelo Adriano faria de. O Licenciado Heitor Furtado de Mendonça, inquisidor da 
primeira visitação do Tribunal do Santo Ofício ao Brasil. In: Anais do XXIII Simpósio Nacional 
de História –Guerra e Paz. Londrina, 2005. p.3. 
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Iniciaremos, com uma análise acerca das confissões e da sua importância 

enquanto documento para o estudo da cultura e costumes8 da população baiana no 

final do século XVI, examinado posteriormente, a partir de um estudo de caso, a 

família Lopes.  Em um primeiro momento se faz necessário distinguir a confissão 

registrada pelos notários para o Tribunal inquisitorial e a confissão sacramental9. “No 

confessionário, contavam-se os pecados, isto é, as ofensas feitas a Deus por um 

indivíduo, no Santo Oficio, contavam-se as heresias e apostasias.”10 O tribunal estava 

interessado nas heresias, nos desvios de comportamento conscientes, aqueles 

sujeitos que estavam agindo contra preceitos da religião católica. “As heresias [...] 

todas as doutrinas diretamente opostas às verdades reveladas por Deus e propostas 

como tais pela igreja, manifestadas por fatos (palavras ou escritos); e as apostasias 

[...] renegação total da fé.”11 

 A confissão, para o foro inquisitorial, era o momento em que o réu, 

arrependido dos erros relativos à fé, deveria pedir perdão verdadeiramente, pelas suas 

faltas, já na confissão sacramental, se pede perdão pelos pecados, que não eram 

necessariamente erros propositais de doutrina:  
mas o certo é que as confissões da Visitação inquisitorial eram 
completamente distintas da confissão sacramental que se fazia em 
confessionário. Nas ultimas tratava-se de um sacramento no qual o 
fiel narrava seus pecados e recebia a absolvição em troca de 
penitências espirituais; nas primeiras tratava-se de contar erros da fé, 
enganos conscientes de doutrina ou de comportamento que 
configuravam crimes, delitos passiveis de pena secular inclusive a 
morte na fogueira. A confissão sacramental, numa palavra, tratava de 
pecados; a confissão inquisitorial [...] tratava de heresias. 12 
 

 No regimento do Santo Oficio de 1552, havia um capítulo que tratava de como 

proceder quando um réu viesse, no tempo da graça, confessar espontaneamente e 

verdadeiramente suas faltas perante o Inquisidor:  
Vindo alguma pessoa no tempo da graça com contrição e 
arrependimento pedir verdadeiramente perdão de seus erros e 
culpas, será recebido benignamente e examinada sua confissão 
assim acerca de suas culpas como se tem nelas sócios ou cúmplices 
e aderentes, parecendo que faz boa confissão se receberá a tal 

 
8As confissões constituem, entre outras fontes inquisitoriais, uma documentação extremamente 
rica [...]. In: LIMA, Lana Lage da Gama. Aprisionando o desejo: confissão e sexualidade. In: 
VAINFAS, Ronaldo. História e Sexualidade no Brasil. Rio de Janeiro, Graal, 1986. p.77 
9 No século XIII, o IV Concilio de Latrão estabelece a confissão anual obrigatória, enquanto 
consolida o celibato clerical e a instituição do casamento monogâmico indissolúvel, frutos da 
reforma gregoriana. In: LIMA, Lana Lage da Gama. Op.cit. p. 67. 
10SIQUEIRA, Sônia. A Inquisição Portuguesa e a Sociedade Colonial. São Paulo, Ática, 
1978.p.203. 
11SIQUEIRA, Sônia. Op.cit.p.204. 
12 VAINFAS, Ronaldo. (org).Santo Oficio da Inquisição de Lisboa: Confissões da Bahia. 
São Paulo,Companhia das Letras,1997. p.25. 
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pessoa reconciliação com muita misericórdia e fará abjuração secreta 
perante os inquisidores e notário e duas testemunhas somente a que 
se dará juramento que tenham segredo se a abjuração se 
escreveram em um livro que  haverá para estas abjurações 
secretas.13 

 
No período de graça, que geralmente era de 30 dias, as pessoas poderiam 

relatar, aos atentos notários, suas faltas, e utilizavam-se deste momento na 

expectativa de serem punidos de forma mais branda, pois, pelo menos teoricamente, o 

visitador deveria ser mais tolerante com os desvios alheios. 
Na confissão, durante o período de graça em que o juiz se obrigava à 
misericórdia na apreciação das culpas, os transgressores movidos 
pela própria consciência de culpabilidade, vinham perante a mesa, 
como um confessionário diante do confessor, expor suas faltas, seus 
pecados, seus delitos que eram meticulosamente registrados no livro 
próprio pelo escrivão. [...] a confissão não implicava em perdão mas 
acarretava penitências mais ou menos rigorosas, conforme a 
gravidade dos fatos.14 

 

Aspectos da Confissão 
 

Neste instante devemos questionar uma informação trazida por Anita Novinsky 

no que tange a análise da confissão enquanto metodologia de estudo e possibilidade 

de obterem-se relatos singulares e importantes acerca da sociedade ou de uma 

trajetória de vida. Vejamos: 
As confissões dos réus não podem ser isoladamente utilizadas como 
fonte fidedigna. Durante dois séculos e meio elas se repetem 
idênticas, às vezes sem alteração do vocabulário e fatos. Havia um 
padrão ao qual o escrivão adaptava o discurso oral dos réus, mas 
mesmo este passa idêntico de um século a outro; havia formulas 
fixas, frases chaves, criou-se uma escritura que acompanhava o 
modelo. Automaticamente ia-se levando o réu a confissão, ao 
desespero, e muitas vezes à loucura15   

 
 Acreditamos que realmente as confissões não são auto-suficientes16, nem  

demonstram a totalidade do acontecido. Descrevem sim, fragmentos de um todo que 

envolve as relações sociais, assim como qualquer documento relativo a séculos 

 
13Regimento da Santa Inquisição – 1552. In: Revista do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro. Rio de Janeiro, n°393. jul/set. 1996. p. 577   
14TEIXEIRA, Marcos.  Segunda Visitação do Santo Oficio às Partes do Brasil. Pelo inquisidor e 
visitador o licenciado Marcos Teixeira. Livro das confissões e Ratificações da Bahia – 1618- 
1620. Introdução Eduardo d’Oliveira França e Sônia Siqueira. In: Anais do Museu Paulista, 
Tomo XVII.1963. p.XXIV. 
15NOVINSKY, Anita. A Inquisição: tendências da historiografia contemporânea. In: I Congresso 
Luso brasileiro sobre Inquisição. Lisboa: Sociedade Portuguesa de Estudos do Século XVIII, 
Universitária , 1989 . p. 28. 
16“Certo, as confissões vêm arreadas de compromissos mentais. De temores. De 
arrependimentos.  De esperanças. De reservas defensivas. De racionalizações.” In: TEIXEIRA, 
Marcos. Op.cit. p.III.    
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passados. Em verdade, nenhum documento pode ser utilizado isoladamente para  

afirmar episódios de um determinado recorte temporal, relativo a determinada 

localidade espacial.  O que questionamos e a não autorização para serem utilizadas à 

compreensão de alguns momentos históricos, que sem estes não poderiam ser 

trazidos à luz. Como aponta Carlo Ginzburg, no seu método indiciário, existem pistas,  

dentro de uma totalidade homogênea, que permitem captar uma realidade mais 

profunda, de outra forma inatingível. “O que caracteriza é saber a capacidade de, a 

partir de dados aparentemente negligenciáveis, remontar a uma realidade complexa, 

não experimentada diretamente.”17 Seriam então indícios, pontos ou signos 

involuntários, particularidades.  A partir deles que poderíamos analisar elementos que 

parecem, à primeira vista idênticos, mas com um olhar mais cuidadoso, voltado a 

elementos mínimos, geralmente menosprezados, se pode obter informações 

importantes e/ou reveladoras. “Se a realidade é opaca, existem zonas privilegiadas- 

sinais, indícios - que permitem decifrá-la.”18  

Apesar do notário tentar, uniformizar19 a escrita em um modelo que 

padronizava  as culpas, é possível observar em inúmeras confissões, a partir de uma 

análise  dos sinais, aspectos que podem nos evidenciar posturas singulares, tentativas 

de reconciliação únicas, táticas de resistência e dissimulação, mesmo com as 

restrições impostas por aquele método de fórmulas prontas.  

Não estamos assim, a dar-lhe vida própria, como sendo um objeto de análise 

que vive por si só, sem mais confrontações ou diálogos, apenas afirmamos que nas 

confissões, assim como nas denúncias podemos observar elementos importantes para 

a compreensão das relações sociais do período estudado. As confissões tornam-se 

parte de um todo, a ser completado pelas denúncias e posteriormente os processos 

inquisitoriais. Não queremos passar por cima dos temores, incertezas, mas analisar 

este tipo de fonte, levando-os em consideração.   
Nestas forçadas confidências, conquanto refrigeradas pela redução a 
formas tabeliosas, podemos sentir, cá e lá, o drama das inquietações 
que se revela ou se esconde perante à mesa do Santo Oficio. 

 
17GINZBURG, Carlo. Sinais: Raízes de um paradigma indiciário. In: GINZBURG, Carlo. Mitos, 
Emblemas e Sinais. São Paulo, Companhia das Letras, 1989. p.152. 
18 GINZBURG,Carlo. Op.cit.p.177. 
19 “Essas liberações pelas confissões voluntárias, todavia, ao serem documentadas sofreram 
um processo de simplificação porque os dramas íntimos, para poderem ser falados e escritos e 
registrados em conseqüência, tinham de ser racionalizados, despojados de sua riqueza afetiva, 
quando eram fichados como atos, com suas implicações lógicas. Quando a razão, com vistas a 
uma justiça social defensiva, penetra as áreas noturnas das paixões para torná-las como fatos, 
objetivamente, a racionalidade deforma o concreto existente. Enxuga a umidade dos 
sentimentos que lubrificavam aqueles comportamentos condenáveis.” In: TEIXEIRA, Marcos. 
Op.cit.p.V. 
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Podemos rever o tropel das tensões, de censuras, de angústias a 
desfilar sob o signo do temor.20  

 
Sobre a importância das confissões, podemos observar que estas revelam 

aspectos valiosos do drama e articulações do réu perante o inquisidor e/ou visitador. 

Momentos de dúvidas, admoestações, jogo de insinuações, que se movimentam 

decorrentes da ação humana sob pressão. Muito do que se falava nas confissões já 

vinha ensaiado, outras afirmações surgem no improviso, aparecem instantaneamente, 

o silêncio reflete cautela, mais ao mesmo tempo, atrai a desconfiança do inquiridor21. 

Isto demonstra a riqueza22 desta fonte “um primeiro grande testemunho da vida 

cotidiana na Colônia [...] nos relatos de centenas de indivíduos que confessaram seus 

erros, reais ou imaginários, ao atento visitador.”23   

 
 
As Confissões da Família Lopes 
 

A família de Afonso Mendes e Maria Lopes nunca foi alvo de um estudo 

aprofundado e específico, porém, citados em alguns trabalhos em abordagem geral. 

Este grupo familiar é bastante extenso e permitirá, inicialmente, através das suas 

confissões, adentrarmos no seu cotidiano e reconstituirmos, mesmo que não seja de 

forma plena e absoluta, a história dessas pessoas que viveram, se instalaram e 

influenciaram a sociedade colonial baiana por sua rede de relações. 

A chegada dos primeiros integrantes desta família ocorreu a partir da segunda 

metade do século XVI. Afonso Mendes24 havia sido nomeado cirurgião-mor do Brasil e 

aportou em terras brasileiras em 28 de dezembro de 1557. Viajou na mesma nau que 

trazia o então governador Mem de Sá e Heitor Antunes25, patriarca da família Antunes, 

também composta por cristãos-novos. 

 
20 Idem.. p. VIII.-XIX. 
21 “Devia, portanto o inquisidor escutar o confitente em foro jurídico, verificando, inclusive, se o 
réu não havia sido prevenido, ou tinha sido alvo de alguma delação, decorrendo daí sua 
apresentação espontânea. Nesse caso, devia agir normalmente, registrando as testemunhas e 
aplicando as penas previstas. Porém, caso se certificasse que o crime confessado não havia 
sido compartilhado com outra pessoa, restringindo-se ao foro interno, podia suspender o 
caráter jurídico da confissão absolvendo o réu, em segredo, após impor-lhe as penitências 
adequadas.” In: LIMA, Lana Lage da Gama. Op. Cit. P.74. 
22 “Tudo isso valoriza as confissões. Um inquérito nas consciências, há 300 anos, sem maiores 
distinções entre heróis e pequenos.” In: TEIXEIRA, Marco. P. XIX. 
23VAINFAS, Ronaldo. Op. Cit. P.11. 
24Sobre a sua família pouco se conhece pela documentação deixada, somente que ele era 
cristão novo inteiro. 
25 WIZNITER,Arnold. Os Judeus no Brasil Colonial. São Paulo, Livraria Pioneira Editora, 
1966. P.12. 
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Maria Lopes era natural de Monsaraz, termo de Évora, em Portugal. Era filha 

de Fernão Lopes e Branca Rodrigues, ambos cristãos-novos. Na época da Visitação, 

tinha sessenta e cinco anos e teve com o bacharel Afonso Mendes cinco filhos: 

Violante Pacheca, Branca de Leão, Álvaro Pacheco, Manuel Afonso e Ana de Oliveira.  

Destes filhos, dois estavam mortos em 1591 – Manuel Afonso26 e Branca de Leão. 

  Maria Lopes foi se confessar, na graça, no dia 3 de agosto de 1591 , e já havia 

sido denunciada27. No primeiro dia apresentou as seguintes culpas: em casa, quando 

mandava matar uma galinha, a degolava, e às vezes em que assava um carneiro ou 

porco para comer, tirava a gordura. Cozinhava as carnes também com azeite. Todas 

estas formas de preparo eram cerimônias judaicas. 

No dia de São Pedro, mandou limpar a casa, segundo ela afirmou, não por 

desprezo, mas porque esperava seu filho que iria chegar com a sua mulher. Pediu 

também que o seu sobrinho, Mathias Roiz, que andava sempre com as contas na 

mão, para que a deixasse um pouco enquanto comia. 

Durante a confissão o Visitador tentou, através de seus métodos intimidadores, 

fazer com que ela confessasse mais, afirmando que aquelas práticas eram conhecidas 

como judaicas, e como era cristã- nova, melhor seria dizer a verdade, pois “está em 

tempo de graça no qual merecera larga misericórdia da Santa Igreja”28 . Porém Maria 

Lopes persistiu e afirmou que não tinha intenção de ofender a Deus e que era boa 

cristã. 

Dia 16 de agosto, apareceu novamente perante o visitador, sem ser 

chamada29, e fez um juramento pelos Santos Evangelhos, colocando a mão direita 

sobre ele e disse que havia lembrado de mais culpas. Nesta confissão contou o caso 

de Mestre Roque, natural de Évora, que foi preso pela Inquisição. Nos cárceres do 

Santo Oficio, se degolou, “ou matou per sua mão”30 e ela afirmou, em uma conversa, 

que esta morte era mais honrada do que a morte na fogueira. Foi perguntada por 

Heitor Furtado, se conhecia algum parente seu que tivesse sido preso ou sentenciado 

pelo Santo Oficio e ela afirmou que não. 

 
26Manuel Afonso, em vida, era cônego da Igreja da Sé, em Salvador. 
27 No primeiro dia, 29 de julho, das atividades inquisitoriais na cidade. 
28Ver confissão de Maria Lopes. In: VAINFAS, Ronaldo. Op.cit.p.33. 
29Sobre este voluntarismo é preciso dizer que “tanto nas confissões como nas denunciações 
apresentavam-se as pessoas sem serem chamadas, isto é, espontaneamente, sem qualquer 
coação judicial. As coerções deviam vir da própria dinâmica das consciências em ardumes.” In: 
TEIXEIRA, Marcos. Op. Cit.  p.XXIV.   
30VAINFAS, Ronaldo. Op.cit.p.38-39. 
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Dia 5 de agosto compareceu a sua irmã Catarina Mendes31, também no tempo 

da graça. Nas suas culpas, declarou uma blasfêmia dita por ela, quando tinha uma 

corrente no pescoço dada por um padre de São Francisco, muito estimada, a qual 

Catarina gabava-se diante de algumas pessoas. Afirmou duas vezes, perante essas 

pessoas que venerava tanto aquele objeto quanto a hóstia, deixando espantados 

todos os que estavam presentes. 

Dia 18 de agosto apareceu novamente e declarou que se lembrava de mais 

culpas. Nesta segunda confissão disse que vestia camisa lavada aos sábados para ir 

a igreja ouvir a missa. Também falou que, mandava tirar gordura quando assava 

“quartos trazeiros de res miúda”32. Ela também foi advertida por Heitor Furtado que 

aquelas cerimônias eram de judeus e que como era da nação dos cristãos novos, ele 

evidenciou que ela guardava a lei de Moisés. Porém, Catarina Mendes persistiu em 

afirmar que era boa cristã que não tinha intenção de judia, pedindo perdão e 

misericórdia. Neste segundo momento em que retornou para confessar erros relativos 

à práticas judaizantes, percebemos que a ré tentou por meio da confissão neutralizar 

possíveis denúncias sobre aquelas posturas “suspeitas”. 

No dia 29 de agosto acabaram os 30 dias de graça para as fazendas e bens. 

Dia 5 de outubro apareceu perante o Visitador mais um membro da família: a filha de 

Ana Rodrigues33, Antônia de Oliveira. Ela fez uma confissão minuciosa, rica em 

informações. Morava em Porto Seguro, mas estava em Salvador na casa de sua irmã 

Catarina Gomes quando foi se confessar. 

Na confissão disse que, após a viagem do seu marido34 para Portugal, em 

1577, ela continuou a seguir os jejuns católicos e a rezar às contas com orações da 

Santa Igreja. Porém Álvaro Pacheco, seu primo que estava em Porto Seguro na 

época, ao ver as suas práticas disse: 
a prima quam pouco sabe que se não há de salvar por ay pêra se 
salvar, venha qua prima quero a insinar como se salvarão nosos 
avoos á de jujuar as segundas e quintas feiras sem comer nem beber 
nem dormir nem rezar até noite até sair a estrella então depois se sair 
a estrella a de cear huã gallinha se a tiver bem gorda, asada, ou 
cozida, e ceará á sua vontade...este era o verdadeiro jejum e não 
comer e fartar se ao meo dia e que este jejum faziam seus 
antepassados e por elle se salvarão... e que também as tias della 
confessante erão molheres que se confessavão e comungavão, erão 
honradas, e ellas e seus maridos faziam este jejum e por elle se 

 
31Catarina Mendes, natural de Lisboa, em Portugal, irmã de Maria Lopes, se casou com o 
cristão-novo Antonio Serrão. Só tiveram um filho – Duarte Simão. 
32 VAINFAS, Ronaldo. Confissões da Bahia. Op.cit.p.41. 
33 Ana Rodrigues, irmã de Maria Lopes e Catarina Mendes, se casou com o cristão-novo 
Gaspar Dias da Vidigueira. Eles tiveram cinco filhos: Antônia D’Oliveira, Catarina Gomes, 
Branca Rodrigues, Diogo Afonso e Mathias Roiz. 
34 Seu marido também era cristão-novo. Se chamava Pero Fernandes. 
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aviam de salvar, e que este era o verdadeiro jejum  e acepto a Deos 
dizendo lhe mais que fosse ella confessante ter com sua tia , Violante 
Rõiz [...] irmã de sua avvo Branca Rõiz... e que ella a insinaria.35 
 

 Disse também que guardasse os sábados, porque estes eram os verdadeiros 

domingos e nele se deviam vestir camisas lavadas e não haviam de trabalhar, porque 

os domingos é que eram dias de trabalho. A partir deste depoimento se percebe que 

as tradições judaicas foram passadas pela matriarca Branca Rodrigues, sendo 

seguidas pelas suas filhas, e os seus netos também aprenderam, através de uma 

passagem destes costumes entre gerações. Era o que eles podiam manter mesmo de 

forma adaptada da sua antiga religião. Com estes ensinamentos do primo, segundo a 

sua confissão, Antônia de Oliveira passou a segui-los,  pois entendeu serem bons. 

Seguindo as determinações do primo, foi à casa de sua tia-avó Violante 

Rodrigues pedir a benção e esta lhe pôs a mão na cabeça, nomeando Abraham 

segundo o costume judaico. Antônia de Oliveira explicou a Heitor Furtado de 

Mendonça que só soube que estas cerimônias eram judaicas depois que foi publicado 

o Monitório e o Edital de Fé. Disse também que quando esteve na casa de Diogo 

Lopes Ulhoa, no momento em que ela rezava, ele riu, fazendo brincadeira.  

No dia 30 de janeiro de 1592 apareceu Diogo Afonso, sobrinho de Maria Lopes, 

para a confissão. Ele é o único da família que não se confessou por praticas 

judaizantes. Foi se confessar por ter cometido ajuntamento carnal com Fernão Campo, 

efetuando o pecado da sodomia36 . Sobre as suas culpas, ele foi avisado pelo 

Visitador para se afastar destas torpezas e ir se confessar no colégio da Companhia 

de Jesus para o padre Pero Coelho e trazer a confissão escrita ao Santo Oficio. 

Violante Pacheca, filha de Maria Lopes, estava em Pernambuco na época da 

Visitação à Bahia, mas quando o Santo Oficio se dirigiu às terras da capitania 

pernambucana, entre 1594 e 1595, ela foi se confessar, também no tempo de graça. A 

confissão foi no dia 17 de dezembro de 1594. 

Durante a descrição de suas culpas declarou que havia blasfemado em uma 

discussão com o seu marido, em que falou “Deus não seria Deus se a não vingasse 

do dito seu marido e de uma mulher por quem êle dava nela”37. Violante afirmou que 

quando disse estas palavras estava muito nervosa. A partir destas falas, se supõe que 

Gaspar de Almeida teria uma outra mulher e cometia o adultério. Provavelmente deve 

 
35MENDONÇA, Heitor Furtado de. Primeira Visitação do Santo Oficio às Partes do Brasil: 
Confissões da Bahia - 1591-1592. Introdução: Capistrano de Abreu. Rio de Janeiro,F. 
Briguiet,1935. p.75. 
36 VAINFAS,Ronaldo.Confissões da Bahia. Op.cit. p.268. 
37MELLO, Jose Antonio Gonçalves de. (ed.). Confissões de Pernambuco 1594-1595: 
Primeira Visitação do Santo Oficio às Partes do Brasil. Recife, Universidade Federal de 
Pernambuco, 1970. p.117. 
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ter se confessado com receio de que alguém a denunciasse por estas expressões. Ao 

final da sua confissão, aparece que, sua filha Antônia de Almeida foi denunciá-la pelo 

ocorrido. Sua confissão não parou por aí. Também disse que quando seus filhos 

morreram, ela lançou fora a água dos potes de dentro de casa. 

Quando ainda residia na Bahia relatou ter praticado, na morte de sua filha, que 

tinha oito anos, a mesma cerimônia: vazou a água dos potes e “deu os potes aos 

negros e pôs outros novos de água fresca”38, mas afirmou ao visitador que as vezes 

que fez isso foi sem ruim intenção. 

Declarou também nesta confissão que, ainda quando estava na Bahia, retirava 

a gordura “do quarto traseiro à rês miúda”39 e cozinhava a carne com azeite e cebola. 

Heitor Furtado de Mendonça perguntou quem foi que lhe havia ensinado tais práticas, 

e ela afirmou que não aprendeu de ninguém e que não fazia para realizar cerimônias 

judias, não tinha esta intenção. Não convencido o Visitador declarou que seria melhor 

aproveitar a época de graça e confessar todas as culpas e a intenção de fazê-las, mas 

ela persistiu na sua afirmativa.  

A maioria dos membros desta família não se confessou o que nos impossibilita 

fazer algumas confrontações. Quando chegou o Santo Oficio em terras brasileiras, 

muitos desta família já haviam morrido: Branca de Leão, Manuel Afonso, Fernão 

Lopes, Branca Rodrigues, Violante Rodrigues, Mestre Afonso, Gaspar Dias da 

Vidigueira. Alguns não estavam na cidade: Antônio Lopes Ulhoa, João Vaz Serrão. Por 

isso encontramos um número tão pequeno de confitentes. Logicamente muitos do que 

estavam presentes também não se confessaram. Como é o caso de Álvaro Pacheco, 

Salvador da Maia, Leonor da Rosa.  

Mas observamos que os que seguiram este ritual de sujeição40, o fizeram de 

forma a tentar imunizar qualquer denúncia que os colocasse em situação critica.    

Sobre as irmãs Catarina Mendes e Maria Lopes, apesar de terem sido uma das 

poucas que foram se confessar mais de uma vez durante toda a Visitação, ambas 

foram advertidas pelo visitador para que confessasse a verdade de suas culpas. O que 

demonstra que as tentativas de se mostrarem colaboradoras do Santo Oficio não 

tiveram o efeito esperado.    

 Assim foram as confissões – martírio para uns, alivio para a consciência de 

outros. Trilhando e modificando trajetórias de sujeitos nas localidades por onde o 

Visitador passou, este com a responsabilidade de demonstrar e representar o poder 

moralizador e controlador do Santo Oficio e da Igreja Católica. 

 
38Idem. Ibidem. 
39 Idem. Ibidem. 
40A confissão é antes de tudo, um ritual de sujeição. In: LIMA, Lana Lage. Op.cit. p.70.  
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