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(I) "Lembran~ dos Casos que nesta Bahia aconteceram pertencentes a
Inquisis;lio", in Cademo do Promotor de Lisboa n9· 8, lnqulsifiio de Lisboa,
ANIT, Ms.
- "Sumario das testemtmhas que depuzeram nas Denuncia~6es: do Pro- motor da lusti!ra dutante a invasio dos· holandeses na Bahia", in
Cad. do Prom. ,., . nP 10. ANIT, Ms.
.
--' "Visita~io. que fez o Bispo .do Brasif D. Pedro da Silva ·no mes
de janeiro e feverelro de 1641 na freguesia. de N. Sr~ das Candeias do Sergipe do Cond10 10 .Salvador da Bahia", in Cad. do Prom. de
LsP n9 29. ·ANIT, Ms.
- "Carta d10 Ftei &mardo de Braga, 4 d10 junho d10 1642 aos Senhor10s
Inquisidores d10 Lisboa", in Cad. do Prom. de LsP nP 2S. ANIT, Ms.
.:_ "Cartas da Bahia: 22 de .setembro d10 1645", in Cad. do Prom • ••. 29.
ANIT, Ms.
.
•
- "Carta de Gabriel do Espirito Santo, l7 d10 outubro d10 1648", in Cad.
do Prom. de Lisboa nP JZ, p. 230•. ANIT, Ms.
- "Carta de Antanio T10l10s da Silva, Govemador da Bahia, IODdiO~da
ao Supremo Conselho do Recife, em 19 de julho 1645". Nieuhof,
Johan, Gedenkweerdige Braslliaanse Zee-en Lant-Raiu, Amsterdii, 1682.
Traduzido· sob o titulo Memoravel Viagem Maritima e Te"estre ao
Brasil - Sao Paulo, 1942, apud Wimitur, ,op. cit., p, 85.
- "Notlcia de um informador do Conselho Supremo da Inquisis;liJ> .
Espanhola", cit. por A. J. Saraiva, em A. lnqulsi,iio Portuguesa, cit.,
p. 111.
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dividiu a sociedade em dois grupos: os limpos de sangl!e e os
impuros. ESSa dtstm~ao 1Hingtra a coloma ate as gera~es
que· precederam a independencta nactonat. 2 .
Nao cabe nos prop6sitos deste trabalho descrever o sistema de funcionamento do Santo Oficio da Inquisi~ao · portuguesa, nem ·seus •metodos de tortura, nem suas tecnicas. de
investiga9iio. Diversas obras tern sido escritas, principalmente nas ultimas decadas, mostrando sua maneira de operar e
as bases sobre as quais se assentava.3 Alguns pontbs importantes talvez devam ser mencionados para a compreensao dos
efeitos imediatos e a Iongo prazo que este processo tera
produzido, tanto para 0 curso do desenvolvimento economico
e social da colonia brasileira como sobre a personalidade do
brasileiro em forma~ao. 4

0 material necessario para o funcionamento do 'fribunal
provirilia ~as denunct~~~&s re~ar.-!fullOS:Os m-.
mores pu ucos e
eram captadas pelos auxiliares que o Santo Oficio -tinha espalhado tanto nos territ6ri<>s
portugueses como em paises estrangeiros. 0 julgamento fim::.
cionava com base no sigilo, de maneira que o acusado nao
sabta nem a razao exata de sua nsao nem quem o -fiavta
sa o. 7 Quanto menos provas ouvesse--desua ciilpa,
mawr era ·o risco de ser submetido -it tortura, e mais severa
a pena. 8 Mi el de
·no salientou em seu trabalho Les
Officiants de la
t os efeitos . do Tribun so re
a
os reus, pois mesmo absOiVido~ da
mancha de sentencraao:-9--------,----- -- - - - - - - - - - - - .

--

'Ji

~

(2) Ja nos referimos ao volume pertencente ao Arquiv6 do Santo Oficio
da ll}quisi~o que cont6m uma !isla dos brasileiros, desde rms do s6culo XVII
at6 meados do s6culo XVDI, suspeitos de· serem pol'tadores de gangue lmpuro,
e recusados por tal raziio em seus yedidos de babilita~o. Mss. cia Livrarla,
Apontamentos sobre lnquir~oes do Sto. 0/icio n'l 1274 (a set publicado em breve).
(3) 0 trabalho de An!Ouio Jose Saraiva, lnquisi>iin e CristllOs Novoscit. importante para a compreensio _do fen8meno ·cristio novo e_ do processo
portugues. Tamb6m Kamen, cit. e Miguel de Castillo, cit. · ·
(4) "No principio do s6cuio XVIl,. diz Antero . de Quental, aparece a
.
decad!ncia de Portugal. Aparece em tudo,- na polftica, na influSncia, nos trabalhos da inteligencia, na eeonomia social e na indUstria, e, como conseqiiendia
de tudo isso, no3 costum~. A lnquisi~3o fez da hipocrisia um vicio nacional
.e necesstirio, e da delar;lio uma -viJ'lude religiosa". In Prosas. "Ca= cia decadencla dos povos penlnsulares • .. ", vol. IT •. Mais ·de dois s6culos de hist6ria
colonial, controlada pela lnquisigio, certamente tambem :marcaram nos~as fei~Oes
i,D.iciais.
(5) 0 -Regimento do Santo Oficio dizia claramente: · "Homens de boa
vlda e costumes ... ", " ...· sem infamia alguma ~e Jato ou de direUo nas suas

Durante o reinado de Filipe IV o numero de presos
aumentara, tornando-se uma constante o_problerria--de-se_u,
aloja menta _ Apifcava-se"t:ufci~--4ilalsJte_q:ii_en_cia -~a pena
de trabalhos for~ados nas gal eras, o qlie _equivalia quase a
uma condena~ao a morte. 10 0 reu, como sabemos,- era obrigado a denunciar seus parentes e amigos, pois a confissiio
de sua propria culpa niio bastava para absolve-lo. Nos casos
considenidos _graves, a lnqui~~ uiio podendo derramar
sangue - emitia a sentenca e entregava o condenado. ao Es-.
tado, que o matava. H
A interpreta~ao do pensamento dos homens de epocas
anteriores e remotas e dificil. :remos porem . razoes para
supor que as tecnicas e ·manobras da. Inquisi~ao nao escaparam aOS Seus COQ-tempodineos. )}::qio@n~e. de p~OS
arqmvadoslesternliiillaa:exls[e- · e uma -· si ao e ·
uma atitu e cntica que mereceria maior aten~iio:_. 0 · termo
.-rnegro" utihzado para caractenzar a Inqmsi~ao nao e -mil
termo moderno, e foi freqiientes vezes empregado- pelos por~
tugueses enquanto funcionava q Tribunal. -Os Estaos . onde
funcionava a lnquisi~ao foi reconhecido, dentro e fora de
Portugal, como a "negra casa do Rocio ...·" 12
(7) "Iban a cegas y tenian que proceder por conjectura$'' A. S. Tubervllle,
La Inquisi-cft>n Espanola., M6xico, 1948, pp. 54 e 64.
(8) Ibid, p .. 58.
(9) M. de Castillo, op. cit. Na maior parte dos casos, o rt\u; mesmo
absolvido, tinha de andar de "sambenito", para- estar sempre sujeit6_ ab esc.hnio.

pr6prias pessoas, ou para lles. de_rivadas de seus pais e av6s . .. u Academia ,file
Ciencias de Lisboa, 3.94.17, Ms.
"

- · - · - r:,.....

"'

:I
.I

/!

maie~iellCia:

a

(6) "Judeus na Ilha de S. Miguel, Numa --~ela~iio dos fintados como
cristiios novos", Artigo ·publii:ado em 0 Instituto, ._Vol. 61, ano 1914, lmpr. da
Universidade.
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·publico. 0 caso de Manoel Duarte, que veio sambeuitado para .o Brasil, revela
bern as condi~oes em que tinba de viver o ex-penitenciado. Mestno a dist!ncia
o Santo Oficio o controlava atraves de seus funcion3rios tomando assim conhecime;nto c:te que Manoel andava sem o h:ibito penitenci3rio. Usando-o . atraves
das ruas ~a. cidade, as crian~as lhe atiravam pedras. De~pindo-o, incorria em
nova culpa, ANTI', Ms. n9 13.852.
(10) Tuberville, op. cit., p. 64.
(11) Ibid:, i>~ 67.
(12) 0 "grupo de Guimar3es",_ residente em Paris,- na segunda· metade do
seculo XVII, refere-se a lnquiSi9.iiO e "aos lnocen~es -que la se castigava apenas
para lhe tomarem as jaz.endas,, como a "Negra caSa do Roccio". Atualm.ente,
um teatro ·na pra~a do Rocio, em LJsboa.
·
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Funcionavam em Portugal tres Inquisi96es, a de Lisboa,
ada
a de Evora e a e
ra sendo a e IS oa
de tratar os cas6s. ocorridos no Bras . · Onde
Tribunal operavam · tOda sorte de funcionanos, intitulados
"Comissarios", que· eram representantes do Santo Oficio, especie de Inquisidores loeais, com poderes para fazer prisoes
e a obriga9iio de denunciar tudo que lhes parecesse suspeito.
Nos portbs inaritimos funcionava o "Visitador das Nims",
encarregado de examinar cuidadrisamente cada papel, manuscrito ou impresso, que chegasse. 13 Conforme as condi96es,
eram enviados os Visitadores oficiais, e a coleta. do material
para o Tribunal se tornava entao mais eficaz e sistematica.
· .<?s .mais · fieis e ativos .servidores que teve a Inquisi9lio
foram · os chama<los . "familiares". Como todos os que Trabciinavam para o Santo Offcio, estavam eles a salvo de qualquer criuca ou censura. 14 OS ''tamillares" recebiam l!<lgaruento
correspondente a cada dia em qye estivessem em ~rvi9o.
Alem dos ordenados, os presidentes, vereadores e ·procuradores da c1dade ·recebiam pagamento apenas para acompanhar
asproci~soes. "15 Go~vam de vantagens pecunianas com a
existenCia e funcionamento dos Tribunais tanto os seus comp0~_!~-~.!!1-~~~lementos dirigente_s_dJt.~portu

107

ciais na Bahia, alegando que eram "familiares" niio queriam
servir o Ter9o, nero cumprir suas obrigayoes. 17 Recusavam-se tambem a pagar as fintas e contribuir para a lnfantaria
e despesas de gu(:ri."a, sempre alegando serem "familiares do
Santo Oficio". A intervenylio do proprio Gapitiio General
nao os podia obrigar a contribuir,"trazendo tal situayao graves prejufzos. Os oficiais da Camara, toniando medidas
drasticas, decidiram cobtar de qualquer forma as dividas, .
fato que ocasionou a int~rven9iio de urn religioso da Coin_:
. panhia de Jesus, Simiio de Soto M:aior, comissario do Santo
Ofi~io, com a ~~~a~a _de excoll)linga-los a todos. 0~ oficiais
ma10res · da mtltcia, fidalgos ·d.a Casa Real . cavaierros aas
ordens m · tares, c ero nm m u · , pois, con
· ·
RJe'Sta e. Os capttaesmtas ro n ades, obtinham ti:;
os ma1s n.cos e onos
~~~compras e heranyas · as. quais niio pagavam IZimos,
e que diliiiiiiiia cada vez fD:l[iS""as rendas da Coroa. · A carga
toda-S05re a gente pobre, .e esta, com razlio di.i uma
queiXii-envfiUla ao .Rei, vendo tantos "famiUares do &t_,Qto
Oflclo''- revoltou-se, recusand~>ose tambem ·a contribuir, 18
Os o1klais_d_~_Camara da Bahia pintam este quadro ern
carta a E1~Rei, datada de 29 de maio de 1650, pedindo a"·
S. Majestade que obrigasse todos, sem exceyiio, a colaborar
como povo.·
·
Com tal exercito de servidores, · pode-se compreender
q~e a Inqmstyao de Llsboa recebesse, continuamente, noticias,
denunc1a9oes e retatonos sobre .o que ·se-' assava na colonia
braslieira, em re ayiio aos costumes 'ej' i'oblemas· relacionados
tam tambein desse pefiodo as principais negocom a fe.
ciayOeS por· parte das autoridades eclesiastic.as para se criar
Tribunal. . 0 Proviticial da Companhia de Jesus
na Bahia
pronuncia-se apaixonadamente a favor dessa introdu9iio. No
Colegio da Companhia, em 13- de.maryo de 1612, testemu("" nhand~ contra ~o ciru~~a? ~anoe.I
sobre . quem fo19
.\ ,\raiiL feitas contm~as dtltgenc~~·~ ~!:lo exphc~tame11te.
·
1'\.'r;;:g-- · _ Fill ~IV, em .1621, dirige::~e em carta ao Bispo D. Fernao Martins
ascarenhas, entao nqmst or-mor ex tcando
que, pea quat a e a gente que vivm rio Es
il,
seria 1m ortante a
ervi ·
e
us e d'El-Rei ue
~sse· naque{e estado · alguns oficirus da In uisi iio residentes .. ncarrega·entao·o-'j:ir pno,. nquisidor para gue tra-

recala

gue~~-~

·· --- A Bahia, no tempo escolhido para nosso estudo, estava
abarrotada de "familiares".
Tomou-se caso serissimo, chegando o sargent~>omor
Jorge de Araujo a escr.ever diretamente ao Rei queixando-se
desses privilegios, pois prejudicavam a propria defesa .e se-.
guran9a da cidade. 16 Sargentos-mores, capitaes e mais· ofi(1~) Ver Saraiva, A. lnquls. Port., cit., cap. VIII, p. 94.
(14) . Tendo o padre Fr. Luis dos Anjos, deputado ·do Sto. Oficio, sido
excomungado pelo vigano, o Sr. Inquisidor Geral D. Fernao Martins Mascarenhas, manda uma carta a Mesa do Sto. Oficio, exigindo que esta passasse
uma "declarat6r/a de Nulldade'' . das censuras feitas ao deputado; ao Vigario,
faz saber que o padre Fr. Luis dos Anjos era "deputado do Sto. 0/icio de
Lisboa" e gozava ."de priv/Iegios concedidos aos lnqu/sldores ·e · Deputados" ...
"e conjorme a eles o dito Yigdrlo, neih outro Qlgum ordindrlo ou delegado,
ainda que apost6/lco niio podem proceder comra ele" Lxa. IS de mar~o 1624.
BNL. F.G. 1537 p. 54. .
.
.
V. tb. Tras/ado A.utentlco de todos os Privllegios Concedidos pelos Rels
destes Re/nos e Senhorios de Portugal aos 0/i(:ia/s & Famlliares do Sto. Ojiclo
da lnqu/slriio•. Lxa. lmpressos Sto. Of. Ano (M. MC. LXXXV), BNL, F.G. 1537;
p. SO. e. J"uberville, op. cit., .P. S. e seg.
.
(15) "Nos autos..tJe-je cada um · dos desembargadores (que serv/am de
vereadores) receblam 12$000. A.s ·propinas recebidas varlavam de 38$000 reis,
que era o mtb:lmo, a 181000 reis, o mtnimo. A. mais. alta de todas era a da
gala, 200$000.
0 vereador do Pelouro · da cidade tlnha a denomlnariio de
provedor.mor da saude, e receb/a .por auto..tJe-Je, 8$000 reis de propina. Gada
procurador da cldade recebia de ordenado anual 209$440 riis,. t: em .cada auto·
-de-je 91600, por dla . de auto. 0 total das propinas, nos auto_Nle-Je, era. de
350$000 rei~ sendo o total da despesa· de 144$760". Eduardo Frem> de Oliveara .
.Elementos para a Hlst6ritt_do Municipio de Lisboa, Lisboa, 1882 Lxa. 1943.
(16) · Peti~io de Jorge· .CS....Araujo Sargento-mor~e govemador de um ter~o
de infantaria, 12 ·de 'jullio de 1635. "No dito estado ·ha multos que querem _ser
privilegiados como sam fam/1/ares e da bula da Cruuuia e outros por partiCU·
lares''. AHUM, Documentos niio catalogados da Bahia.

urn

Duartlf, .

(17) Ibid:
(18) Documentos: do Arquivo Municipal da Bahia. Car/as do Senado, vol.
I, p. 35 · e seg.
-·
··
(19) Carta de 22. ·de ju/fzo de 1621. ANTT, ·Ms. 13.852, Inquis. de Ls~

I&.·
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,

tasse com os de utados do ·Conselho Geral do Sto. Oficio
1mstros
sobre a convemencia e se intr UZI
que asststam tambem de .continuo. 211 .C.oncorda plenamente
<rlnquisider, ClegiaB.do o zelo de "'Sua Majestade, acrescentando que aevia haver na Bahia ·urn Tribunal efetivo, com
Inquisidor"--deputado, promotor, Qleirinho e alcaide, mostrando ainda as vantagens de tal introduc;lio, pois . tal Tribunal
nlio arretaria nenhuma des esa para a fazenda real, ja ue
· "os presos daque as pa es" eram ·
e poden!WJ-CObrir
tOaas as despes~ que se fizessem. 21
A uestlio da intrOduc;lio do Tribunal na B · foi materia continuamente ven ada durante todo o seculo XVll. A
razlio de niio .se ter mtrOdUZido . amda nao esta hoJe gatis~ fatoriamente explicada. Segundo palavras. do. pr6pno Inquisigor,_!!!lp~o__::razoe · oliticas". 22 AS tentativas de
alguns autores de explicar_j!jnexistencia de um Tribun
e
.i!'Q~_.@Q_ o tiveram permanente Goa, as Ilhas Canarias,
~~xi~--~ma-eCartagena, · parecem-nos il6gtcas.
ASsim,
por exemplo, dizer que os lnqmstdores nlio quiseraiu estabelecer o Tribunal no Brasil devido ao conhecimento que tinham
da importancia do cristlio novo para a produc;lio da riqueza
colonial - o a~ucar principalmente - poi~ deste dependia
a existencia de Portugal~arece-nos nao coridizer com OS fatos que examinamos. 23 · . A Inquisicao . cl4gQ!!_ a ser, como .
sabemos, inimiga fervor sa da casa de Bragan&li;e tudo fez
para impedir a Restauraclio dessa dinasJia_lll:t...tro1!&._portu~ 0 6dio ·que nutriain os portilgueses, inc~usive os ~ris
taos novos, ·pe,la Espanha era bastante conhectdo. 24 -· Mmar ~
pois as fonte~ de riqueza brruiileira seria, pelo menos durante o dominio da coroa de Espanha, uma poHtica .coerente
com OS. prop6sitos do Santo Offcio. . Os lnquisidores conheciam as ·simpatias que nutriam muitos cristaos novos por D .
Jolio IV e abate-los na colonia faria parte do .programa e~
preendido ··anos mais tarde pelos inquisidores, quando prenderam importahtes financiadores da Coroa, . alem do padre
Antonio Vieira. Quando conhecermos melhor os documentos
existentes nos. arquivos portugueses e brasileiros, sobre a ac;ao

do Santo Oficio no Brasil, talvez possamos esclarecer alguns
pontos ainda pouco nitl.dos. A nosso ver, o problema da nlio
ihstitui~lio do Tribunal da Inquisic;lio no Brasil liga-se menos
a vontade regia ou dos Inquisidores do que, .a causas eminentemente "loca:is". fA. persegui~lio ao cristlio novo na Bahia
assumiu um aspecto totalmente diferente do que ·se verificou
na Metr6pole e na America Espanhola.l Muito antes de lembrar-se do Brasil, havia a Inquisic;ao iniCiado seu trabalho
nos dominios de Castela. Quando o Brasil foi descoberto,
nlio havia a:inda no reino portugues tal 6rglio, enquanto na
&panha ja funcionava com intenso programa, desde fins do
seculo XV.
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(25) Pela CCdula Real de 25 de janeiro de 1569 Filipe II ordena ofic:ihlmente a introdu~!io . do Tribunal na America Espanhola, nomeandi> ]nquisidor
Geral ao Cardeal Diego de Espinosa.
(26). V. A. Wimitzer, Crypto-Jews In Mexico during the Seventeenth .Century, Separata da .American .. Jewish HWorical Quarterly, vol. II, n9 4, junho.
·
de 1962.
(27) 'No "Auto Grande" de u·de abril de 1649 foram condenados 14 judaizantes; ·13 morreram m:o garrote · e 1 foi queimado vivo.. Desses 14, 6 eram
nascidos em PortUgal, 2 filhos de portugueses nascidos na Espanha, 2' sem Iugar
de origem, e 3 nascidos em Espanha. Ibid. p. 25. · .
(28) A. -J•.Saraiva chama a aten~iiO para este fato, mas faz ver, e
com razio, que este problema -precisa ser revisto, tendo em conta que os perseguidos, antes de Crist!ios Novos eram portugueses, que ainda por cima ocupavam
posi~6es privilegiadas em terra estranha. Inqulsi,ao e Cristii<n N avos, Ed. Inova
Limltada, Porto, 1969•. p. 221.

ci.o.
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I

(20) Papels Avulsos, n9 ·4. Inquisi~io de Ls~ ANTI .. Ms;, Carta e Resposta.
V. Doc. n'l 1, Fac-Simile.
(21) Ibid ..
(22) Ibid.
(23) Veja o parecer de J. de Almeida Prado, "0 Regime das Caiiltanias",
em #ift6ria Ge.ral ·da Clvilli:afiio Braslleira, dir~!io Dr. S. B. de. Hollanda,
A epoca Colonial, I, S. : Paulo, 1963, p. · 107.
deve tentar rirar ao
(24) Mo~beek, Jean Andries, Motivos por<,ue a
Rei da Espanha a te"a do BrasiL Amsterdi, ' .•624, in [)ocumJ!1JtOIY Holtznde,.s,
ed. · Inst. do A~iicar e do Alcool, Rio de Janeiro, 1942. Tradu~iio de J. H.
Rodrigues, p. 29 e seg.
·
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tos sobre essas Visitas ou Inquiri9oes realizadas. na Bahia
encontram-se hoje . mutiiados, tendo alguns · desaparecido..
Podemo8 contudo;·iii'esmo de pe9as fragmentarias,. tomar co·nhecimento de :a9oos que foram ignoradas ate os dias de
hoje e constatar a persistencia com que se vigiava. a Colonia .
. . Depois .:de. realizadas as primeiras. visifa90es. ofici~ .da
Bap.ia, de 1591.,;93 e 1618, essa vigiH1ncia 'Sabre a regHionao
mais se mterrompeu, intensificando-se ao ~ontrario nos. monientos de~ crise, como, por··exemplo, ·iia seguri.da metade d4"
govemode Filipe IV e durante a ~nsa'o de Jo&:o IV, alios
.· crfticos para Porttigal.
s re 'oes d
rasil maiS roctiradas
~<!,_li$
=~to ~-~uisiciio,,sii~. sempre as· e
AsslDl,. e1n fil)s do seculo XVI. o foco
r pros . nd
principal 6 0 Nordeste; j!gfeiD a mOOMI!_que vai se desenvolv~~~iio: estendC.:se tambem para essa area e
em fi.ns do s~o~t!!l.!<!J?!Q_s do_MlgQinte, ja a maioria dos denunciados sao da regiiio das Minas.
·
..
.
.
.
Depois das Visita90es de 1591-1595 na: Bahia e Pernambuco das Quais foi incumbido Heitor Furtado de Mendon9a, segui:U para Lisboa. uma Re~iio de suspeitos, c-omo translado dasCulpas da "Visita de 1599", realizada emOlir~:da. Am·. br6sio Guardes, ouvidor da Vara ecle8iastica das capitanias
de Pernambuco, Itamaraca, Panu'ba; e seus diStritos, examinando Os livros das "visita90es passadas", encontrou al~as
cousas que lhe pareceram tinha obrig3.9iio de dar conta a
· mesa da Inquisi9iio. Ambr6sio-fez entiio trasladar tudo o que
diSseram · as testemunhas, para os senhores lnquisidores tomarem conhecimento sobre os denunciados, e depois se pronunci~in sobre como devia comportar-se nas "visita90es
futuras". Vemos pois que o plano de trabalho se projetava
para o futuro. Na Rel~iio enviada por Guardes, constam
nomes de diversas pessmis ·que niio estiio inclu.idas nas Visi~
~aes mencionadas. acinia;. 29
Em 1610,..JJ.a Quaresma., o BiSpo D. Constantino B~a
das ·reatiZou. u~nr· na cidad~ de S-"alvador, cujo e:..
sultados.-tam6~ o
· s para Lisboa. 30 Seguem-se ·
nos · anos seguintes diversas ativid ··. es · semelhantes em Pernambuc<>, Bahia, Rio de Janeiro, sob as ordens ~OS Inquisidores. Os n~mes dos portugueses e brasileiros suspeitos ficaram · anotados ·nos registros ja mencionados; 31 Pesquisas ·
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(211) .· 0 documenio traz o 'utulo· ~'Visi~ao de Olinda". Encontra-~ incom·
pleto. -Con~ os,nomes dos -"denunciantes" e "denunciados", e a:s cqlpas respeC:.
tivas. ·cad. d<? PrOm, de L.tf. rt'? .B. ANTT, ¥s.
.
·
(30) Visita~o do Bispo D. Constantino Barradas, em 1610. Ms., ANTI.
lbid. .
.
.
(3l) RepertVrlo, · cit.,_ ANTT.
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exaustiva3 precisam ser realizadas para podernros conhecer
mais detidamente a situ~ao e os elementos denunciados.
Daremos aqui apenas urn panorama geral das principais buscas efetuadas a respeito da primeira metade do secul.o XVII,
na Bahia principalmente.
Logo ap6s a primeira decada des,se seculo, .OS Inquisidores tiveram serias .preocup~s com urn homem, tido por
cristao nl)vo, de nome Manoel Duarte. 0 proprio provincial
da Companhia ·de Jesus, Henrique Gomes, que alias ajudou
a Jnquisi~ao em investig~OeS e 1!-tividades futuras, realizou
em 1612 uma diligencia, por ordem do lnquisidor D. Pedro
de Castilho. 32 Manoel Duarte, pelo que constava, tinha vindo
sambenitado paia o Brasil e aqui se tomara muito rico. IParal
essa diligencia, foram chamadas a depor pessoas da maior
proj~ao na vida baiana; principalmente "gente reconhecida"
como o desembargador da Rela¢ao do Estado do Brasil, Francisco da FonseCa: Leitao; Domingos de Andrade, escrivao da
Rela¢ao; Joao de Andrade, contador-mor; Leonardo de Sa,
que.J:Iiorava·nal3ahia havia mais de 20 anos eo Ucendado,
este cristao novo Gon~alo Homem de Almeida, entao promotor da Justi~a' edesiastica. ·Tarp.bem compareceu o Reverendo Vigario Bartolomeu Rabelo Tavares, nesse tempo ·
Vigario confirmado na Igreja N. Sra. do Vencimento, capelao
de sua Majestade e subcoletor apost6lico.
Ravia aumentado muito entao a saida dos cristaos novas
dG-ReinQ. ·.0 ·perdao geriUoet6-o5 Iesuitara~.
apesar de no inmnento de sua public~ao serem os lnquisidores obrigados _alibertar OS prisioneiros, razao pela qual Se
viram livres algumas· centenas deles. 33 Os autos-de-fe, entretanto, continuaram e . de nada valeram os aconlos e compromissos efetmidos. (Assim que os cristaos novas perceberam
o vazio desses acordos, procuraram ·meios de escapar. A
.Inquisi~ao publicou entao urn Edital, em 1613, no qual pedia
ao povo portugues, que prestasse toda sorte de informa~oes,
sempre que tivessem algum conhecimento de cristao novo
que deixasse a .vila, aldeia ou cidade onde vivesse. 34 Esses
· Editais safram impressos e distribuidos diversas vezes. Foi
(32) V. Cad. Prom. rf.' 8, ·cit. e tambOm Documento Ms. 13.852. lnquisi~ao
de Ls•, ANTT, datado. de 30 de mat~o de 1612.. "Trans/ado de. uma lnquirlfiio
de te"stemunhils que tiro~ o Padire :Anrique Gomes PrOl'lncial da Companhia · de
Jes~s neste Estado do &asil por ordem e mondo do RE!verendissimo llustrissim"o
Sor. Bispo Cape!aa Mor D. Pedro de Castillo lnquisidor Gera! nestes Reinos
.e Senhorios de Portugal o qua! o dito· Pa.dre mandou tresladar por mim Padre
Francisco Carneiro da mesma Companhia esorivQo desta Dilig§ncia de 30 de
marfO de 1612".
.
' (33) Lista dos que sairam no Perdlio· Gera1 de 1605' em BNL. F. G.
Res. 197, Ms.
-~
(34) lnquis. Ls'! M7-2578. ANTI, Impresso em Coimlira, 1'1 de novembro
de 1613.
·
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quando a imigra~ao para o Brasil se tomou mais intensa.
Depois da Visit~ao de Marcos Teixeira em 1618 foram
enviados para o · Reino diversos presos, como p<)r exemplo
AntOnio Mendes~ Femao Pires, Duarte Alvarez Ribeiro,· Ma~
teus Lopes ·Franco, Felipe Thomas de Miranda etc. 35 Dais
· anos ap6s a partida desse Visitador, realizou-se outra VISita~ao na Capela de Araripe, em Olinda, sendo dela encarre- ·
gado o Administrador Daniel do Lago, que era de origem
judaica. 0 principal personagem visado nessa Visit~ foi
Sebastiao Fernandez Franca, sobre quem Lago ordenou que
fizessem. urn Auto. Nesse mesmo a~o Lago realizou outra
"Visita" na Bahia, onde foram inquiridas diversas testemu~
nhas conio Antonio Rodrigues de Andrade, cristao novo, que
depois foi para Flandres, e Manoel da Costa Brandao que
residia em . Olinda; sobrinho de Domingos da Costa Brandao. 36
Urn dos. "familiares" que na decada de 20 trabalhava:
para a lnquisi~ao chamava1>e Francisco Vieira, . No ano de
1622 mandou da Bahia uma carta aos Inquisidores denunciando diversos ''cristaos novas que ali viviam, inclusive o
conhecido senhor de engenho Dims Bravo. As vezes as infonha\i)es eram prestadas diretamente nos Estaos, por via. jarites, mercadores, pilotos, ·familiares que ai se encont:Iavam.
Essas informa~6es versavam sobre portugueses que viviam
fora de Portugal, e que eventualmente os viajantes podiam
encontrar no correr de seus .neg6cios. · Por iii.termedio de
Francisco Gomes Sim6es, homem do mar e mestre de nau,
morador na. ilha da Madeira, cristao velho, t:onseguiram· OS
Inquisidores obter inform~oes sabre portligueses que do Bra-·
sil foram a Rolanda, por volta de 1618. Encontrando-se
em Amsterda a neg6cios, Francisco Sim6es conheceu diversos cristaos novas, como Diogo Rebelo, mercador do Porto
que vivera em 'Pernambuco,· e voltara dePois ao Porto, de
onde fugiu com urn grizpo de 80 pessoas, via Fran~a. 37 Sebastiao Pinel; natUral .de Serubal; que foi tratante no Brasil,
Antonio Martins Viegas, mercador, tambem natural do Porto
e que teve o assento .·no Brasil, n~;~. cidade da Bahia, 38 Fran(35) Sabre as conseqiiSncias da Visita~lio de 1618. veja A~ Wiznitzer, Os
Judeus no Brasil Colonia!, op. cit., p. 34. Sobre Antonio Mendes, o Vlgano
Manuel Temudo mandou- fazer ·um ·Auto. Antonio· Mendes ·apare:ce entio como
cristiio ·velho e filho de Antonio Mendes, o Biju, tb .. cristiio velho. Nas Denun~
cia~oes de 1618 Biju consta como x.n. por parte d6 pai; mercador, casado e
morador na Bahia. V. tb. Segunda VlsltQfiio do Santo Ofic/o ils partes do Brasil,
"Livro das Conflssiies e Ratl/iau;iies da Bahia, 1618-1620 in Ana/s Museu PauUsta
cit.
(36) Cad. Prom. Ls'! 3 e 7. ANTT, Ms.
(37) Cad. do Prom. Ls'! nP 1. ANTT. ·Ms.
(38) Ibid. n9 I, p. 298. D~nunciado em 23 de outubro de 1623.
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cisco Lopes Chaves, morador na Bahia, quando em Portugal,
.vai denunciar nos Estaos os cristiios novos baianos, como
·Antonio· Rodrigues Chaves, Francisco Lopes, Francisco Mendes Fontes, Aires da Veiga, Antonio Roiz Porto, Joiio da
Costa, filho do Procurador da Camara Jorge Lopes da Costa
~~

.

-

Depois que o Blspo D. Pedro d:;1. Silva chegou a Bahia,
sua .casa tornou-se um centro de dela~6es. Colhiam-se ali
informa~oes, que depois eram fotnecidas aos Inquisidores,
sobre os portugueses ·.que estavam na .Bahia como em Portugal e Rolanda. 0 Bispo mandou fazer: diversos Autos,
inclusive urn sobre os religiosos Antonio Caldeira, Manoel dos
6culos, Manoel de Morais etc. Ordena uma devassa sobre
os religiosos qll.e colaborara~ com _os holandeses e r.ealiza
uma serie de inquiri~es. 40 l :pas inguiri~6es- realizadas ·durante seu bis ado, encontramc>s as corres ntfe'ntes - . ·
e 635, 1640,.
1, 1646, na Bahia em Ser · e do Co de,
senao-"registiadas"cetifen~~ ' 1_. osos cristiios no~!;ante~J!~"[~_{:iJ£lasfemos~, Ficamos assim co e:cendo alguns motadores da Bahia de entiio, como Ana Lopes,
mulher do ourive8 Jeronimo Roiz. 41 Cosme Dias, que fora
soldado dos inimigos e deJ)ois capitao entre os portuguese~;,
Amaro Homem, filho de Gon~alo Homem de Almeida, de
quem ja falamos. 42 Joiio Bermuda, que andava pelo Rio
Real, Francisco da Rocha Rangel, assistente na Bahia, blas43
femo e que depois fugiu da cadeia e foi para S. Tome. Pero
Fernandes, morador na freguesia de Sergipe do Conde, Diogo
Lobiio, morador em Matos de Sto. Alruiro 44 , Antonio Nunes,
natural de Aveiro; condestavel da nau Sto. Antonio, queveio
em socorro a Bahia em julho .de 1640 45 , o Capitiio Nicolau
Botelho 46 , Antonio Pereira 47 , Joiio Martins 48 etc. Datam
desse periodo as denuncia~6eS e queixas do Padre Frei Gabriel
do Esplrito Santo, a quem ja nos referimos em capitulo anterior.- Assim como o Vig!rio Temud~d_e_que-se--'-'acmfa!-!-.
~--.Bahia~Tnounal,-pois.niie- somel\te Q_u:xista.Qs..nQ:
vo.L_eram judaizantes, e ti~~!ll:::§.!!!]gog;!~_JP.A§. ate .2~ indiqs
praticavam rlfilalsjudatc~:- Ericontrando-se em Lisboa, Frei
(39) Cad. do Prom. de Lisboa rf.' .14. Ano 1633. Ms.
(40) V. Anita Novinsky, Uma Devassa do Bispo D. Pedro da Silva, in ,
Anais do Museu Paulista, n9 XXII, S. Paulo, 1968.
(4l) Cad. do ·Prom. de L~ rf.' 25, p .. 84. ANTI, Ms. (Segundo a nova
numera9lio <I<> Cad. do Prom. ~eria n9 26) .
(42) Ibid., rtf' 25:
(43) Ibid., rf.' 30. _
(44) Ibid., rf.' 39, pp. 371-389 - Denuncia~lio· de 25 de janeiro de 1641.
( 45) Ibid., rf.' 28.
'<;
(46) Ibid.
(47) Ibid., rf.' 21.
(48) Ibid.
-

/'
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Gabriel presta suas informa~oes pessoalmente e entrega abs
Inquisidores -iima carta do Padre Simiio de Soto Maior, onde
este exp6e pormenorizadamente a situa~iio da colonia. 49
Sobressaem nesse periodo, servindo a Inquisi~ao, bern
ou mal: Antonio Velho da Gama, Conego da Santa Se- do
SalVador, que foi Visitador provisor e vig:irio nas capitanias
de Pemambuco; o Padre ·Henrique Gomes, provincial da
Companhia- de Jesu~; o Padre Frei Bernardo de Braga; abade
e lente de Teologia no mosteiro de S; Bento •o; Baltazar de
Sequeira, Reitor do Colegio da Companhia de J esils na Bahia em 1642, Simiio de So to Maior; · jesulta que fazia os neg6cios para o Colegio de Sto.: Antiio, comissario do Santo
Oficio e Visitador das· Naus; Gaspar Ferreira, vig:iri~ geral
da Parafua; o Licenciado Salvador Tavares, vig:irio geral de ·
Pernambuco •1;- Antonio Rosado, comiss:irio do Sto. Oficio;
L.do Francisco d~ Gouveia, administrador das Ordens Sacras;
Daniel do Lago, tesoureiro-mor da Sta. Se da Bithia em 1621;
Licenciado Antonio Shn6es; o administrador eclesiastico do
Rio de Janeiro, Antonio d-e Mariz Loureiro; Manoel de Barros, criado do Bispo Constantino Barr;,tdas e filho de familiar,
apenas para citarmos alguns. Eram ainda considerados homens dignos .de confian~ para prestilrem informa!foes, Diogo
Lopes Chaves, vig:irio geral na Bahia e mestre-<esciila; atcediago Antonio Pinheiro, Deiio da Se; L do Lufs Gori.~alves Pinhei-"
ros; Frei Joao de Vit6ria, provincial de s: Bento; Fr. Alvarez da Apresenta!;iio, secret:irio do anterior; Frei Manoel
Diogo; Pero Gon~alves de Matos, familiar. Entre os cristiios
novos que serviam a Inquisi~iio temos Bartolomeu Ferreira
Lagarto, o Padre Antonio Viegas e Daniel_ do Lago. 0 comportamento e atitude desses fUncioriarios eram OS mais' Variados possiveis e retratam alguns _aspectos da nc>ssa sociedade
colonial. Havia os· que cumpriain hones__tmnente e com verdadeira d~~ suas fUn£6es de vigias. outr.QS.,:.~i-am o"'Sto.
Ofid(fpor a1Il~i~iio . ,d~.h2.Jlm,__pms~.m-~ndo~ . . tenao.:Se
e~~-mw.ta:t:Y:~z£-L®.l~m:Q.C~.§Al!~. rixas ·pessoaiS~ •2 :MailoelTemudo refere:-se a alguns deles, que atuaramaurante o .
tempo em que ocupou a Vigararia, Seu relat6rio. enviado para
Lisboa e urn rosario de delacoes inclusive sobre o tao falado
Visitador Marcos Teixeira, a quem acusa de toda sorte de·
roubos, fraudes e Ieviandades. Conta que este vivia sempre em(49) Datada da Bahia 15 de Julho 1648, em Cad. do .Prom. de Llsb(Ja
nP 32, p. 230. ANTI, Ms.
(50) Denuneia~lio do Frei .Bernardo de Braga, abade deS. Sebastilio, sobre
os judeus que viviam na Bahia. V. Doc. n9 S Fac-simile, no fim deste volume.
(51) Cad. do Prom; de L~ rf.' 15. ANTI, Ms.
·
(52) Relat6rio de Manoel Temudo, Cad. do Prom. de L~ n9 15. Ms. V.
tb. A. Novinslcy, op. cit., Rev. Hist. n9 74, 1968.
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briagado e amancebado com uma negra, com a qual teve hm
fi.lho o qual vendeu quando voltou para Portuga1.53 Antonio
Rosado, pregador de Sto. Agostinho, chegou a. Pernambuco
como Comissario do Sto .Offcio' e, ao inves de· buscar os hereges judaizantes, torna-se anligo dos crista<>s n.ovos indo
ate folgar na fazenda de Gon!(alo Homeni de Almeida. 54
Frei Antonio da Veiga, que tambem chegou a Pernambuco
como Comissario do Sto. Oficio, segundo essa denUn.cia do
Vigario da Bahia, abusou do cargo, nomeando escrivaes, meiririhos e familiares, prendendo e soltando muitas pessoas e
enriquecendo a sombra do Sto. Offcio. · Quando foi suspenso
do seu cargo de Visitador, continuou a passar certidoos, ·nomeando-.se a si mesmo Comissario Geral aa Santa Inquisi!(aO.
Foi. para Pern~mibuco com seu secretario Frei Paulo, e murmurava-se que este era ~ilho da ama que ele levava consigo.
Carregou mercadorias do Rio ·para a Bahia e comunicava-se
com os cristaos novos, "comia e bebia e passeava com eles
e os visitava de dia e de noite do que havia muito grande
escandalo "e sabre 0 que poderia prestar inifor~oes 0 prOprio desembargador Antiio de Mesquita". Quando Veiga
veio de Angola trouxe muitas barras de ouro, e os mercadores da Bahia lhe passavam letras por conta delas, para o
Reino. Recebia ainda negros de Angola. 55 Bartolomeu Ferreira Lagaito, qu:e era cristao novo, tambem foi acusado por
Temudo ·de receber dinheiro para ericobrir culpas. 56 ( E importante, para se compreender a sociedade baiana nestes mea'dos do secUlo, ~ue se conhe!(a a qualidade desses funcionarios
do Sto. Oficio. ) Nao despertavam · confian!(a nos moradores
baianos. Os Inquisidores recebiam · a denUn.cia, porem dispunham de elementos pouco leais para executar suas ordens. 57 As cousas se passavani de maneira semelhante nas
Capita.D.ias. do Sui. 0 Padre Fr~i do Espfrito Santo,. subprior
do converito de N. Sra. do Carmo da cidade do Rio deJaneiro, que serviu de procuradot das Capitanias do Sul, num
Relat6rio que envia aos Inquisidores de Lisboa nos anos de
1625 (21 de abril) revela seu desejo de ser "familiar" ao
mesmo tempo em que denuncia pessoas de S. · Paulo, ltanhaem, Can3;neia, Espfrito Santo, Porto Seguro. Quer set
familiar em caratet secreto, para servir aos prop6sitos do
Ibid.
Ibid.
(55) Ibid: .
. .
·~ , .
.
(56) Cad. do Prom •. de L~ n9 8, p. 352.-ANTI', Ms.
(57) As culpas contra os funclon6rlos da inqulsl,io enchem os Relat6rios
"os Arqulvos do Sto•. Qffclo. V; Cad. do Prom. de L~ n9 32, pp,' 28!).296; Cad.
·
do Prom. de L~ n9 33, pp. 322-379.
(53)

(54)
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Sto. Offcio, pois "niio tinha nenhuma r(lfa da n(lfiio". . Pede
autoriza~o para fazer "mesa" do Sto. Offcio no Rio -deJa~
neiro; a fim de punir os suspeitos, a "gente da n~". 0
Padre Simao de .Vasconcelos; Reitor do Colegio da Compar$ia
de Jesus, nomeado Coniissario do. Sto. Offcio, falando. das
pessoas do Sul, principalmente de .S. Paulo, a elas se refere
como gertte '~tiio pouco temente a lustifa". 58 Ericontramos
assim •os mais diversos compoitamentos, , manifestam-se . as
mais diversas atitU.des, numa mistura. complexa, que reflete ·
bern· as condi!(oes em que $~ foiniaram, os primeiros elemen, .
. tos originarios da terra. , .
~
Depois da invasao da Bahia pelos holandeses em 1624,
·
o mito dos cristaos novos. transfere'-$e do plano religioso para
o politico. E principalmente em termos de inimigo da patria,
estrangeiro e colaborador dcis holandeses que sao·, apontados
os cristaos novos nos relat6rios enviados desde esta data para·
Lisboa.
Bas~ndo-se em ideias estereotipadas e nos velhos pre'conceitos antijudaicos, · criou~se toda uma historiografia, tentando mostrai: que os · judeus· e cristiios novos eram ·urn grupo
homogeneo, uin- todo organico, cujos interesses pediam o
predomfnio economico e., politico .da Holanda. ·Coube ao
Professor C. Boxer chamar · a aten!(iio para. essa bibliografia
tradieional segundo a qual '~<,> ..cerebro; o capital e a ind6stria
dos judeus ·foram grandemep.te responsaveis · pela funda!;iio
da Companhia das lndias Orientais e Ocidentais" ~9 , quando
sabelllos hoje que o papel desempenhado pelos judeus na
form~ao das duas <:ompanhias das lndias foi "virtualroente
·
despreZ!vel". w

I
I

1:

I

r
I

Seguindo essas rnesmas pegadas · e ·~entado~
·. averiguar fontes os histodadores Ii.ao ·
hesitaram em afirmar que os cristaos novos
ras foram
rsponsaveis pela mvasao holandesanaBa~:i
da c1 a ;
ainda Boxer que nos mostra a ingenuidade

~ mes ~

o

....,.......,..._;....:-<"'

Cad. ·do Prom." de Lsi!- 28; ANTI', ·Ms.
Boxer, Os Holandeses no .Brasil, cit;, p. 14.
(60) Ibid.
.
(61) Entre os autores que partilharam dessa opiniiio podemos citar Roberto
Southey Historia do. Brasil, Rio de Janeiro, 1862, vol. II, p .. 148: "por lntermldlo dos judeus estabelecldos no Brasil, se co/heram todas as informafoes necessdrlas''; 1. Accioli ..:... B. Amaral, Memorias Hlstorfcas e Polill."ca.r dJJ Provi)ICVbi
da. 'Bahia, 1925, vol. II, p. 40: "os· holandezes havlttm sldo avisailos por ~
fudeus habltantes dJJ cldade, que· todos os .Pontos suSMpfi·vris de de/em enbvdm
abandonados . .. .'~ e mais ·recentemente Antonio Dominguez. Ortiz, "Los· Conversos
de Ori11en Judfo: despu6s de Ia expulsl6n", in Estudlos de Hlstorla Social de
Espalia, Madrl,. 1955, p. 333: "su actltud en el Brasil al produclrse Ia Invasion
· holandesa nl;l puede ca/lficarse. mds 1,1ue de .pura trtilcl6n'.'; Gar'da de· Pioodlan,
Los ludlos en A.merlca, Madri 1966, p. 93: . "La llerada de los l!.olandeses era
sleinpre upenada por parte de los judalsantn c6n renovadu lmpaclenclu, hacleil·
doles sonar desple~tos . .• "; Miriam M. Freund, In Jews Merchants In Colonial
(58)
(S9)
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Por haber nacido en otra parte, aguada de Goya, representando uma
sambenitada (Museu do Prado, n!' 309),

Aguada .de Goya alusiva. a uma condenada pelo Santo 0/lcio.
(Museu do Prado, n!' 312).
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de tal afirina~tiiO, ~is OS navegantes e marinheiros hoJande-

sivas eram defesas que ·se ·expressavam hum espirito de in. conformismo religioso; represeritando. uma for~ta .de oposi!;iio,
na qual se reflete toda uma maneira de pensar e sentir o
'mundo,
Alguns exeniplos 4e cristaos novos, que, podendo emigrar
par!!. a Rolanda, optaram por Portugal, elucidam o quadro que
desejamos apresentar. Femiio Alvares, do Porto, casado com
uma brasileira, levou-a consigo de volta para o Reino 64 ; Joao
da Silva, x. n., mercadof, solteiro, esteve em Recife durante
o tempo dos ·hqlapdeses e voltou para Coimbra de onde era
originano; · Aritonio SimOes de Menezes nasceu juderi e converteu..Se a fe cat6lica. . Era de Argel, foi viver em Lisboa,
e acabou sendo penitenciado 65 ; Brites Lopes, solteira, . filha
de _!:r_a~~~~-_!'"e_~d~~mac~ ~omem d~- negoc10s 1la
Balna, nasceu em Cam
aa-cic oe1ra, arce~ da Ba- .
ta, e ·epois voltou para Portuga mdo mora[ em Vila Nova
_
~-Bi~~aao d~ego; ~.!la__p__ero, LopesParo'o,:-. homem de negoctos, odrigo Lopes Pardo etc. M Niio sao
raros os · caso8 · de cristaos novos do Brasil que retomaviun a
Portugal, .tanto quanto os demais portu.gueses cristiiOs velhos,
apesar das rames que os convidavam ·a aqui ficar serem bem .
mais fortes para os primeiros do que para os Ultimos.

S~S, ~rfeitamelite ~miliarizados coij].~os~portQs~-br~

It_ao neces.s!!!!:vam;·.n~P~.Jl.~.J674 !?..J§m &is jUdeus
para· guhi-los. . Os cristaos novos, entiio como em outros ·
per1odos da HiSt6ria, foram apontados pelas ~lasses dominantes como o ''bode expiat6rio" · para justificar o. desastre
. e a fraca resistencia· da popul~iio portuguesa. Boxer mostra
que autores judeus mcidemos como Bloom, Adler, Roth, baseando-se numa, patranha contada por um certo Estevao Aires da Fonseca, <;OJ:!tinuaram a repetir as mesmas ideias sobre
a particip~iio dos ·judei.ls nessa conquista. 62 • " 8
. Tentaremos, neste capitulo, examinar alguns aspectos re- ·
lacionados com a invasao, principalmente da Bahia. Consideremos primeiramente o m:eio e as· condi~toes em que viviam
os cristaos novos, descendentes dos judeus ha quase um seculo e meio. Integrados nas familias, na lingua, nos costumes, na economia local, grande parte dos que viviani na
Bahia nessa primeira metade do seculo eram homens ai radicados de longa data. Nao .estavam organizados numa co.munidade judia nem viviam separados dos cristiios. Extremamente significativos s~ os casos daqilel.es que, aepois de
penitenciados pelo Santo· Oficio vieram viver novamente na
Bahia, onde fizeram parte da governan!;a, representando o
povo nas reunioes ·da .Camani, opinando nas mais iniportantes decisoes adininistrativas, como vimos em capitulo anterior.
Foram tesoureiros, mordomos de Igrejas e Miseric6rdias, faziam parte de ·confrarias religiosas, Muitos eram continuamente levados para Portugal, ou Rolanda, por raz5es de
neg6eios, onde ainda tinham · diversos ramos da fam:ilia, porem freqlientemente retornavam ao Brasil. Do ponto de vista
religioso; os Hames do cristao novo na Bahia com seus correligionanos do Norte da Europa sao fracos. 0 cristao novo
~nlio sohressai pela sga religiosidade....eilL.IleDhum...o- .
mento deyosso estudp. ~s-praticas w.!!:!!i£~q_qe_yagamente /'.-;_
·tem5ravam. e algumas vezes_praticavam, faziam parte ri:lenos '-).._
.· ~ ujjja-"micessidade interim;__gs:-caQ!ter religioso do que . de
!JID conjunto de l!!itude.s, que respondiam a uma nedessidade
- di"ades1iCi;-partici~. e jdentifica{;ao. Suas respostas agres-
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Devemos ter em· mente que os cristaos novos acusados
de "judaizantes''.em_ Portugal, os. judeus sefardins professos
ae Amsterda, do Norte da Europa, Turquia ou Italia etc.,
e ,JlS-Ciis._tiios novos acusadoS"-de "judaizarem", na Bahia, niiq
apr~_e!J.YJ,Jn_MJJL_COri:.!_J?.2!1~ e c_2erY1te, . nem estaQ
~rganizildos, num grupo internaciOmi.l ou supranacionl!!....£.9m.o.querem algnus.JlYtQ.~·- Niio constituiam um grupo judeu
coe8o, nem havia eritre eles essa foimid'avel colabor~iio.
Influenciados pelo preconceito antijudaico em plena
efervescen:cia na Espanha e Portugal, foi aceito e repetido
pelos contemporaneos, inClusive I...Ope de Vega Carpio e o
pintor Juan Bimtist~ Mayno, de terem sido os cristaos novos
da Bahia os responsaveis pela perda da ddade em 1624. 67
(64) Proc. de Lourenlio Gomez. It' 27:11, em 1620, 1nq. de Lisb~~·- ANTI,
,. ... .
. .
.
(65) Virginia Rau e:'Maria F. Gomes da Silva,. Manuscritos do Arqulvo
da. C<lsa de Cddaval, re/firentes au Brasil; A·cta Conlnbrigensls, 1956, j!. 241,
n'1 317.
·
·
(66) Proc. rt? 1965 Inquis: -~. Diogo Lopes Franc;o, ANTI, Ms.
(67) Felix Lope de Vega Carpip,-EI. Brasil Restltuldo, S. Paulo, 1957, p.
265: "habemos escrito a Holanda · I que con .armada se apresta I de quien
tenemos respue,la/, que sobre sus aguas anda,/-juzgando sera me/or/ entregannos.
a holtmdeses/ que su/rlr que portl<gueses/ nos traten· con tal rigor/. Lembramos
de passagem que Lope· de Vesa
tamb6ni . familiar. · do Sto. Oflc:lo.
0
quadro·de Mayno, atualmente no Museu do PradQ em .Madt'ld, n9 885: Alegorta
de 'Ia recuperacl6n ·de Bah/a· de Todos os Santos y cludad del Salvador In 11
Brasil· por Don Fradlqus de Toledu, en el aflo 1625.

Ms.

America, N. York, 1939, .cap. I, p. 16, ap~d Lucia de P_roodiiin. op. cit .. p.106.
nota SS: "When the Dutch foughl Spain and Portugal, .ihe lliarranos of the New
World did all they could to help. They equipped ship§ and even sent money.
to Spanish and Portugueses Jews. In Hambutgo and Aleppo 'to be forwarded to
Holland"; diversos autores judeus endossaum plenamente essas opinioes.
. (62) lbld., p. 31. .
.
(63)' Recentemente o prof. Herman Kellen!>enz publicou um t•abalho onde,
baseando-se nessas mesmas informa~iies de Estevlto Aires, fala numa "Companhla
dos 1udeus" para a Conqulsta de Pernambuco. A PartJctpQfiJo da Companhla
de ludeus na Conqulsta Ho/andesa d<: P.,nambuco, Unlv. Federal da Para!ba,
1966.
.
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Esta imagem do cristao novo nao corresponde a· verdadeira
tealidade, ·" foi conseqiiencia de profundos preconceitos e
mitos introdu,zidos e ea,raizados na mente da popula~o, 'como o demo~tram pesquisas sobre este perlodo. 68
Quando os holandeses ocuparam a Bahia, em abril de
1624~ a maioril} da popula~ao evacuou a cidade. fugmdo para
o sertao, enquanto .urn certo nWoero de portugueses permaneceu na zona ocupada estendendo suas simpatias aOS· bolandeses. Depois que os conquistadores publicaram urn edito ·
oferecendo aos portugueses que voltassem, liberdade de religiao e permissao para conservarem suas propriedades, mais
de 200 pessoas retomaram. Nao sabeinos seus nomes, pois,
expulsos os holandeses, estes destruiram os livros onde estavam registrados.
Dois documentos pertencentes ao Arquivo do Santo Oficio d{i Inquisi~ao de Lisboa permitem-nos conhecer alguns
epis6dios concementes a: esse perlodo de guerras e invas5es,
e ajudam-nos a elucidar pontos relacionados com as teses
geralmente defendidas sobre a colabor~ao dos cristii.os novos. Esses documentos foram confrontados com os resultados
das pesquisas que efetuamos nas · Atas da Camara da Bahia
e ainda com outros depoimentos desse mesmo perlodo.
Trata o primeiro de um Inquerito ali i:ealizado sob as
ordens do nosso jci.. conhecido vigario da Se do Salvador,
Manoel Temudo, com 0 fito de averiguar quais OS portugueses que · durante a invasao da Bahia permaneceram com
os holandese8 na cidade, ou com eles inantiveram contatos. 69
Foram inquiridas 17 testemunhas, que depuseram ,perante o
Promotor da Justi~a sendo denunciadas mais de 2~ ~ssoas.
Nao e: possfvel precisar exatamente o nUm.ero dQ8 4enunciados, pois muitas vezes as testemunhas referem-1'e ·"f;!..,.
milia" do fulano, aos "mamelucos Almeidas", ao grupo.
ou ,tal. Dos nomes mencionados identificamos -6 .a • ~
novos. 70 Dos vm e e tres ou mais que oram denunciados.
( os mamelucos nao sabemos quantos fossem) eram cristaos
novos: Francisco Ribeiro, Gon~alo Homem de Almeida, Manoel Cardoso de Lima, Luiz Vaz (se for·o Paiva) Maria
. Cardosa (nao 'temos certeza se era crista nova) ~.Diogo
~oes de Ahrantes.,. este ja enforcado antes da Inquiri~ao de
Temudo. Segundo Wiznitzer, os ~adores, sem citar

a

!.;:"'·

m

(68) Uma pesquisa mais ampla correspondente a este periodo foi apreSCIItada pela autora deste trabalho ao V Congresso Mrmdtal de Estudos Judalcos ein
lerusalbn, (agosto de 1969), o sera publicado nos Anais do Congresso: A. Hlstorlal
Bias, the New Christian participation In the Dutc.'h Invasion of Brazil (XVU
·century)"
'
:~,
(69) Caderno da Promotor de Lisboa n9 10, ANTI,. Ms.
(70) Lista das Testemunhas e dos Denunctados, A~ndice n9 6.
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fontes. tern asse
enforcados elos ortu-eses l.iado recon uistaram a .Ha~
hia. 71 0 Re a no de Temudo tambem fala de cinco enforcados, porem nao menciona si:us nomes, apenas refere-se a
eles como tendo sido "os mais pobres'', pois os ricos foram
"apadrinhados pela fidalguia". Oeste "Relat6rio" somente
temos certeza sobre a origem judaica de Diogo Lopes Abrantes, pois quanto ~ Manoel Roiz de Azevedo nao encontramos
dados sobre sua origem. Contudo Wiznitzer ere que o rel;1to
de Don Juan de Valencia y Guzman, que foi testemunha
ocular, dizendo que apenas um crismo novo foi executado,
cortesponde a verdade. 72 Os outros denunciados eram portugueses cr~taos velhos, mamelucos e negros.
£ interessante notar que os nomes de cristaos novos
mencionados nesse "Relat6rio" pertencem todos aos homens
~is antigos na Colonia, alguns ja nativos ila terra e integraQps na vida regional. 73
.
~-,
Tambem importa obsetvar _que nao eram OS "homens de
ida: e vinda"' mas pessoas ligadas a terra e a vida administra:tiva local. Isso nos levarentretanto a uma considera~ao
que devemos ter em mente /ao estudar a atua~ao dos portu:gueses moradores no Brasil durante o segundo seculo de sua
hist6ria: nao estava ainda consolidada ·e nftida a con8ciencia
de patria brasileira Pode-se pressentit' urn sentimento regiq;;
nal, mas nao uma · n~ao de patria nacional. Uma serie i:le
fatore8 devem ser apreciados para compreendermos esse fenomeno de "participa~ao" em conexii.o com a invasao ·holatt-'
desa. · Nao podemos por exemplo falar em "colaboracjonismo" no moderno sentido da palavra. A participac;ao de um
e outro lado liga-se a interesses, principalmente economicos,
dos homens eiivolvidos. No infcio da invasao o comportamento difere do assumido no curso dos anos, .e isto corresponde a evolu~ao dos acontecimentos. Nao houve um comportamento Unico, consciente desde o come~o ate o firir da
!uta. Exemplos bastante significativos sao
do portugues

. ,. f!

o

(71)

Wiznitzer, op. til., p. 47.
Don Juan de·Valew:ia y Guzman, "Compendia Historial de la~oa
del Bras!! Y .sucesos ~ella", in Coleccl6il de docu'!'entos lnidltos · para Ia · h 'aria
de Espana, LV, Madn, 1870, pp. 43-200. A.pud W1znltzer, op. ctt. p. 47,.
41.
(73) Entre os cristlios novas antigos na Co18nia que ap"""!\.cem ~<>- ~·R~la
t6tio" de TemudQ temos: Francisco Ribeiro, que foi capitiio, senh'i'r de'engenho,
arrematador dos dlzimos nli Bahia, ja .em 1~; Gon~lo Homem ..de Allneida,
advogado, morador no Brasil desde 1606, foi ouvidor no Rio de Jaritiko, procurador de Antonio Cardoso do Barros, fllho do Govemador do · Rio de Janeiro
Cbristoviio .de Barros, e ·conselheil'O do Govemador Diogo :Luis de Oliveira,
al6m de proprietario de fazendas · e slndico da ·camara da Bahia; Luis· Vaz, do
Porto, (de Paiva ?) que tinba recebido terras em sesmaria no princlpio do
s&:ulo. Os nomes dos cristiios novos mencionados por ·Wiznitzer ·nio aparecem
no "Relat6rio" de Temudo. Sabre Francisco Ribeiro, ·preso pelos portugueses,
. sabemos que foL Iiberto sob flan~a por Diogo Muniz · Teles, juiz· ordinario da
Cmara e importante senhor de engenho da .Bahia.
(72)
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Jolio Fernandes Vieira, considerado um dos principais com'batentes e her6is da guerra contra os holandeses, e que no
entanto com eles colaborou. no inicio da Invaslio. 74 Isso
tambem ocorreu com o Frei Manuel Callado do Salvador,
autor do Valoroso Lucideno, e outros lmiis 75 , ao passo que
com o Padre Manoel de·Morais, da Companhia de Jesus, se
deii. o contrano: lutou contra os invasores no iniCio, tor.,
nando-se depois grit.nde entusiasta dos holab.deses. 76 A gente
corimm nlio tinha muita consciencia das razoes -da luta; e
somente com o avan~ar dos tenipos e que os moradores da
Colonia criaram uma no~lio mais nftida de "patria brasileira".
Outro documento; que nos m.ostra tambem essa oscil~o
. dos portugueses e o papel do clero cat6lico em rela~lio ao
invasor inimigo, e a "Devassa" realizada pelo ~ispo D. Pedro
da Silva, na Bahia, para apurar os religiosos e maisindividuos
que deram auxflio a causa estrangeira. 77 Este documento
refere~se a urn perfodo pOSterior, mas Se liga a invaslio holandesa na Parafu¥,. Sao denunciadas entlio 80 pessoas,"das
quais 8 membros do clero cat61ico, 48 cristlios velhos e 24
1
.cristlios novos. 78
.
Esses documentos mostram que houve cristlios novos a
favor dos holandeses como houve cristlios velhos e membros
do clero cat61ico. Na "Devassa" d() Bispo, o nfunero de
cristlios novos alcan~a a cifni de 24, porque se deu. num
perfodo em que OS holandeses ja se encontravam no Nordeste
havia alguns anos, durante os quais os cristlios novos puderam passar para .a religilio . judaica e pratica-la com certa
liberdade. 0 comportamento dos cristlios novos nlio diferiu
do que caracterizou os cristlios velhos, .na medida em que
uns e outros lutavam por seus interesses. Como aconteceu
corn os cristlios velhos, os cristlios novos tambem oscilaram
de um lado para outro. ·0 fator religioso nlio foi. decisivo e
teve · muito menos for~a sobre a op~lio da popula~lio do que
a atribufda por alguns autores. Tanto se tem mistificado o
(74) V. Boxer, op. cit., p. ·s4. A mulher de Jose Fernandes Vieira, Maria
Cesar,. era crista ·nova; ver Elias Lipiner, Os Judaiz.antes nas Capitanias de·
Cima, Ed. Bras., S. P., 1968, pp. 18.7-191.
(75) · Frei Manuel Callado do Salvador, aut:Or do V aloro.ro· Lucldeno e
Triunfo da Liberdade, Lisboa,.. 1648, esteve intimamente ligado a insurrei~ao. de
Pernambuco. Boxer, op. cit., pp. 420-421.
·
·
(76) 0 Padfe Manoel de Morais, paulista, jesu!ta, homem dotado de grande
capacidade intelectual, combateu os bi.vasoies hereges chefiando um grupo de
nativos. Para grande. desapontamento de seus compatriotas e correligi.onartos,.
diz Boxer, bandeou-se abertamente para o !ado do inimigo. Foi condenado pela
Inquisi~ao e queimado em efigie. Os paulistas, inimigos dos jesu!tas, · chamaram·no "o iilaior herege e ap6stata que a Igreja de Deus tem nos dias de hoje",
·op. cit., p. 381.
.
(7.7) V. A. Novinsky, Uma Devassa do Bispo D. Pedro da ·Silva; cit., onde
o documento vem transcrito na integra.
';;;,
·
(78) Ibid. V. o :lndice de nomes das testemuilhas inquiridas e os Denunciados . em op. cit.
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ideal "cristlid" dos combatentes, como o anseio de "retomar"
ao Judafsmo dos crisflios novos no Brasil. Situando o cristlio
novo d!lntro de seu context<> hlst6rico, e compreendendo sua
vislio de mundo, se. o ·. situarmos culturalmente, poderemos
tambem compreender que durante todo seculo XVII encontramos cristlios novos participando ativamente Qa fortific~lio
e defesa do territorio brasileiro. contra ili,imigos estrangeiros,
com planejamento, ajuda financeira e for~as humanas, apesar
do que M de aparentemente il6gico . em tal. atitude, visto
Portugal· ter urn Tribunal, onde o principal elemento perseguid() era o cristao novo. Urn depoimento, que parece extremam~nte importanj:e, foi por n6s encontrado nos arquivos do
Sto. Offdo da Inquisi~lio.. Trata-se de uma Denunci~lio de
Matias de Albuquerque, ja Conde de Alegrete, perante a Inquisi~ de LisbOa. Diz o ex-governador, que conhecera em
;: ~;
Pernambuco muitas pessoas batizadas, que passavam por cris.·t ·taos e, deJ?Ois que os. holandeses ocuP¥am aquela pra¢, se
furnaram praticantes publicos da lei de Moises. Nem uma
vez sequer menciona o documeilto a participa~lio dos cristlios
novos na invasao ou conquista da terra. Isso torna-se ain,da
mais significativo quando sabemos que Matias chefiou ~ retirada dos portugueses quando OS holandeses invadiram a Pa·ralba e foi testetnunha ocular da invasliq da Bahia em 1624. 79

"

De . 65 .cidadaos que concorreram diretamente para o
aumeilto .dos impostos, durante seis anos, com o fim de se
sustentarem os soldados de quatro gales da Armada. que El-Rei ordertou andasse pela costa da Bahia para sua defesa, 16

(7il) Cad. 'do Prom. de .L~·n'l27. ANTI, Ms. V. fac-siri>ile da Denuncia~ao
de Matias de Albuquerque, Doc. n9 4,. no .fim deste volume.
(80) Boxer, Salvador Correa de Sa and the Struggle for Brazil and Angola,
Londres, 1952, p. SO. '
·
·
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eram cristP,os novos. 81 J)ois pertenciam a conhecida familia
dos _Lopes Franco e Lopes Ulhoa. Mateus Lopes. Franco
. tomoti . o compromisso de ajudar na defesa ·em julho e .foi
preso nesse .mesmo ano em dezembro; Voltoti depois, como.
vimos, a Bahia, tornando-se senhor de engenho e. grande proprietario. de terras. e barcos .. 82 Diogo. Lopes Ulhoa foi. conselheiro do Gove~ador· Diogo Luis de Oliveira e era conheciqo. na Colonia co~p o "~;:onde-duque". 83 Tambem senhor
de engenhci /i!- ''d<X;:npmei:osas ..propriedades e ,escravos, seu .
nome esta associaddi.:a:_~\i.mportantes de.cis6es relaciona:das com
a defesa ·e fortifica~o(\o territ6rlo. Vimos no capitulo anterior como foi rec!Jmpensado pelo Governadot Diogo Luh. de
Oliveira e o papel ativo gue represeritou na· defesa da Bahia
ajudando na: constru~ de trincheiras. e fortifica¢es e ·na cobran~a dos impostos para sustento ·da guerra. 84 -.'
Em 1638 Mauricio de Nassau atacou o 'Rec6ncavo.
Quando as tropas locais se retiraram foi no engenho do cris- ·
tao·noyo Diogo M~niz Teles que se juntou o povo em massa
tocando hinos em rebate e protestando contra os que "volta- ·
vam . caras ao inimigo". 85 Diogo Muniz Teles era, ~;:omo
tambe,m ja Vi.mos, filho dci vereador · da Camara ·Henrique
Muniz Teles, pertencendo a antiga familia de cristlios novos
baianos. Quando nesse mesmo anode 1638 foi enviada uma
Armada para Pernamouco, · comandada pelo Conde da ·Torre,
que aporto~. na Bahia, a situa~lio tornou-se tlio critica para
os portugueses; a ~pera de um auxilio do Reino que nunca
chegava, que o Conde pediu fosse levantado um emprestimo
voli.mtario entre o povo, para ajudar a defesa · da Armada,
"sem a· que se perderia a terra". Foram escolbidos cinoo
nomes: de pessoas de confian~a para constituir a··;Com.issao
encarregada do eniprestimo. Sabeinc)s que dois desses cincQ.
slio cristlios novos: Diogo Lopes Ulhoa e Mateus Lopes Fran:..
co, 86- Ante a continua ame~a dos holandeses o govem:ador
pediu aos seilhores de engenho e lavradores mais. ricos · que
construissein por. s~a pr6pria conta barcos para ajudar a socorrer os engenhos do Reconcavo, pois a Coroa .nlio estava
em condi~es de faze..lo e, havendo ataque, os senhores tle ·
engenho deviam acudir a cida~e com esses barcos e ainda
(81) Ltvro Prlmtlro do ·Govemo do. Brast~ (1607.1633), M!DisUrio das
Rei. Ext., Rio de Janeiro, 1958, p. 276. · ·
(81) Proc. m> 3504, ·Inquts. de ~. ANTi", Ms.
(83) - Ver ·A.· Novioisky, A. Inqutsiliiio na Bah/JJ, cit., pp. 417-423.
(84) Provisoes Reais, vol. II, p. 108: ''&ilstro dos hadios que Afonso
RodriKUes trduxe do smiJo. .•. ", Ql1lld Ac:lcloli, cit., II, p .. 7, nota. 17 e tamb!m
Llvro Ve}ho do Tt?mbo do Mostelro de S.· Bento;·· cit., pp. 180•181 ..
(85) V&rllha~en, cit., VQI. 11; p. 295.. \~ .
.
de ~~v. A.tas. da Ctlmara da. Bahta1 cit., VQ].·.J, 'pj>. 404-406. Ala de 8 de JunhO
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· com negros e remeiros. Encontramos diversos cristlios novos
atendendo ao pedido do governador, ah~m de Mateus Lopes
Franco e Diogo Ulhoa, ainda Domingos Alvarez de Serpa,·
Antonio. Dias .de Morais, Diogo Correa do Sande etc. 87
Com um plano para socorrer a capitaniil. de Pernambuco
no ano de 1633 participaram os cristlios novos Aires da
Veiga; Rui de Carvalho Pinheiro, Afonso Rodrigues, Jolio
Saraiva, 88 · Em 10 de dezembro de 1631., imma reunilio da
Camara, com a presen~a dos veread~es, procuradores, homens de bem etc., a pedido do governador, para a defesa da
cidade, todos votaram urn aumento no pr~o normal do vinho
arrematado que se destinava ao sustento do pessoa:l da guerra. Encontramos entre os nomes dos presentes as assinaturas
dos cristlios novos Jorge Lopes da Costa, que "foi procurador
da Camara, Gon¢o Homem de Almeida, licenciado, que
fora denunciado ·il.o Inquerito de Manoel Temudo, Vicente
Roiz de Sousa, Luiz Vaz de Paiva etc. 89
Personalidade das mais preeminentes da Bahia era entao Antonio Mende~ de Oliveira, de quem tambem ja falamos
e que foi tesoureiro das rendas de S, Majestade,. no Estado
do Brasil em 1632. No ano de 1640, quando foi preciso
recolher as crenas para o Galelio Bigonha, foi nomeado por
ser "pessoa de credito e confian~a", .a qual achavam que
darla boa conta do servi'<o, pois procuravam alguem de "prestfgio e de consciencia". 90
·
B~tante conhecido e o senhor de engenho. Pero Garcia,
que morreu defendendo o territ6rio do lado dos portugueses. ·
Referindo-se a ele, diz Severim de Faria: "Entraram os inimigos o Forte, ·rebateram os nossos com a mosqueteria e fizerlio nos desemparar o Forte com morte de 30 ou 40 soldados e da nossa parte morreu Pero Garcia, homem ·hem
conhecido e que pelejou como esfor~ado e uril seu criado". 91
Lutaram ainda com os portugueses Joiio Gomes Bravo, filho
de Pascoal.Bravo, e que esteve prisioneiro dos holandeses 92 ,
Manoel de Caceres, que viveu na Parafba, foi para Amsterda onde adotou a religilio judaica, voltando outra vez para
Recife, onde retornou ao Catolicismo morrendo na guerra contra os holandeses. 93
(87) Wanderley Pinho, Historla de um engenho ·do Reconcavo, cit., pp. 74
e seg.
_
·
. (8~) A.tas da Camara da Bahia, cit., vol. I, p. 240. Ata de 14 de junho
de 1633.
(89) Ibid., pp. 202-204.
(90) Ibid., p .. 433.
(91) Severiin de Faria, Historia· de Portugal. Fortaleza, 1903, p. 26, apud
Varnhagen, op. cit.• vol. II, p. 189, nota 7.
(92) Proc. de Bento da Costa. Bravo, lnquls. de" Ls9 n9 1772, ANTI, Ms.
(93) Pt"oc. de Pero de A./meido, Inquis. de ~ rf.' 11562, ANTI, Ms.
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No emprestimo que se levantou na Bahia, entre os hemens mais abonados da cidade, em 1638, por estar o inimigo
ameagando com uma forte Armada e sendo necessario armar
a gente de guerra, o total alcangado foi de 6:707$840. Vimos ·em capitulo anterior que os cristaos novos que identificamos contribuiram com 16% do total. 94 Vimos tamMm
que em 24 de outubro de 1639, quando se inidou a coleta
de emprestimos por conta de urn donativo, foram anotadas as
contribuigoes e 22% eram cristaos novos. 95 Do registro de
contribuigoes em dinheiro, que o povo da cidade da Bahia
tomou a si conforme decisao da Camara de 31 de agosto de
1644 96, vemos que 9,5% das contribuig5es eram de cristaos
novos que constam com uma parcela de ·17%. Em outros
Registros vimos que cerca de 50% dos maiores contribuintes
foram cristaos novos. 97 Manoel Vaz de Gusmao, Alvaro
Roiz de Menezes •. Bento da Silva Bravo, Simao Lopes de
Azevedo, Capitao Nicolau Botelho, Pero Garecia de Araujo,
todos antigos moradores da Bahia continuam, ainda depois da
recuperagao, em 1654, a ericabe¢ar os planos de defesa: auxiliando no sustento da ib.fantana, dos soldados e defendendo
a barra contra a pilhagem dos holandeses. 98
Os resultados de nossas pesquisas confirmam a opiniao
de C. R. Boxer, quando diz que a captura da cidade da Ba-.
hia, "by no streach of imagination could be ascribed to the",
"miseravel cumplicidade intema de numerosa populagao israelita", como foi alegado por Gustavo Barroso e por outros
escritores. 99 Mostraram-nos ainda que havia cristaos novos
ao lado dos holandeses, como havia cristaos velhos, porem
em numero. incomparavelmente menor do que do lado dos
portugueses,. que os cristaos novos educados na Bahia constituiam urn elemento culturalmente fa:lando, em "situagao"
diferente daqueles educados no Judaismo na Rolanda, ou
daqueles que viviam na comunidade judaica de Recife, durante os anos em que os holandeses ocuparam o Nordeste
brasileiro 100, e que crisHios novos como cristaos velhos que
(94) Atas da Camara da Bahi~· cit. Ala de 23 de abril de 1638,
(95) Ibid,, vol. I, pp, 418 e seg.
(96) Esta Ata nao vern reproduzida no volume editado.
(97) Alas da Cdmara da Bahia, cit., vol. II, pp. 388-405. Lembramos que
a porcentagenl de cristiios novas que damos e aquela que foi posslvel identificar,
niio corres~nctendo portanto ao total de cristiios onovos contribuintes.
(98) Ibid. Atas de 22 de· agosto de l6S7; 22 maio 1658; 15 de julho 1658;
' 27 de mar~o de 1659. Para o sustento da Infantaria veja pp. 397-400.
(99) C. R. Boxer, Salvador de Sa and.. the Struggle for Brazil and Angola.
(1602-1686), Londres, 1952, p. SO.
(100) Entoodemos aqui par "situa~io 1 ' ,.o ·sentido que lhe deu Sartre: "o
homem se define antes de tudo co~o urn se!U em situa~io, um todo sint6tico,
com sua situa!;io bio16gica, econOmica, pollti~, cultural etc. RejlexOes sabre
o Racismo, cit., p. 40.
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apoiaram a causa holandesa ou portuguesa, nao o fizeram,
nem OS primeiros nem OS segundos, principalmente por IDD-'
tivos religiosos ou politicos, mas ecoi:J.omicos.
·
Cristaos novos moradores . mt Bahia participaram da
defesa do territ6rio brasileiro durante todo o ·tempo ein que
esteve ameagado pelos holandeses. OS cristaos novos. foram
utilizados, durante o periodo em que funcionou o Santo Oficio da Inquisigao, como em outras epocas 0 haviam sido OS
judeus, como o "bode expiat6rio". 101
A. historiografia tradicional sobre os cristaos novos deve
ser inteiramente revista e nao pode servir de frente para a
hist6ria sem urn detido exame dos manuscritos, recenteniente
encontrados, existentes nos arquivos portugueses. Contudo, ·
por .mais imprescindiveis e importantes que sejam esses dO"
cumentos como fonte para o conhecimento do assunto, somente podem ser utilizados como fidedignos se confrontados
com outros textos correspondentes a esse mesmo periodo, espa:lhados nos mais .. diversos arquivos .brasileiros.
Vimos no tempo do Bispo D. Pedro da Silva e do GO"
vernador Antonio Teles da Silva, - ambos ligados a Inquisigao - o recrudescimento da .perseguigao aos cristaos · novos na Bahia. A fiscalizag~o em toda Colonia se tornou mais ·
intensa e reavivou nos inquisidores o desejo de concretizar
seu ideal de estabelecer no Brasil urn Tribunal.
A investigagao sobre a vida e costumes dos cristaos
novos culminou no ano de 1646, com a "Grande lnquiririio". 102 Pessoas idoneas e de maior prestfgio na vida baiana sao chamadas para pres tar informag5es .sobre individuos
cujo comportamento ou ideias nao correspondiam as regras
impostas pela Igreja. 0 elemento central nessas denunciagoes
sao OS portugueses de origem judaica. Apesar da tematica
<!M- denuncia\<oes~~.erfuda de ocupacao. estrangeira .sg
a colaborag&Q do cJ:istijo novo com o inim~!la..lo.q_~
revela aspectos da vida _guoti~ cidade da Bahia, comportamento,. atitudes, reagoes e va:lores dos colonos portugueses, acusados de .~~o'', ou blasfemias, heresias e
outras culpas. Fornece-nos eiementos-qtfe"nos-possi6ilitam
diversos aspectos da vida social e religiosa baiana,

reccinstrutr

(101) · V. Sartre que caracteriza bem esta posi~ao. Ibid.
·(102) Denominamos este lnquerito de "Graride lnquirir;ik>", por tratar-<;e
quantitativamente da mais significativa investigaclio do secub XVII. Cademo
do PromotOif n9 29. ANTT, Ms.
Ver .fac-simile das primeiras p3ginas das
Denuncia~oes da Bahia enviadas ao Santo Oficio de Lisboa e que deu origem
a lnquiri~o de 1646, Doc. n9 2, ao fi!ll. deste volume.
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assim como· as relac;:oes entre cristiios novas e · cristaos velhos, localizar grupos de mercadores, estabelecer vfnculos familiares etc.
No dia 21 de novembro de 1645, em Lisboa, reunidos
em Mesa, os Ministros do Santo Oficio da Inquisi~tiio examinam as noticias recem-chegada8: ca:rtas da Bahia.. Uma des-.
sai; cartas, datada de 22 de setembro de 1645 e assinada
por Baltazar Lopes de Mello, expae a desastrosa situa!(aO da
terra brasileira prindpalmente a Bahia ---.,. onde, diz, a largueza e aos pecados reinantes, somente a Inquisic;:ao poderia
dar soluc;:ao. Retomada a questao em outra reuniao, e alarmados ante \$t "escandalosa soltura" que grassava no Brasil,
"-f. concordam tambem os Inquisidores que somente o Santo
-----;-; \Oficio pOderia por fim a danos tao graves. Analisados os
"vpontos essenciais da carta, concluem: 19 - que era necessaria mandar "visitar" o Brasil; 2'f! ~ que se devia passar
"Comissao" para se proceder a averigua!(iio das testertmnhas
que pudessem fornecer informa~t.6es sobre as· pessoas implicadas. \A responsabilidade desse inquerito e entr~e ao Provincial da Companhia de Jesus, .Padre Francisco Carneiro. 103
As cartas e instru!(aes dos SeiJhores lnquisidores chegaram
em 4 de abrii de 1646 a Bahia, e foram entregues ao Padre
Manoel Fernandes, tambem da Companhia de Jesus, em razao _
de estar ausente o Provincial, ocupado nas partes do Sui, dis- .tantes mais de 200 leguas da Bahia, devendo voltar somente
depois de 4 ou 5 meses. 0 jesuita Manoel Fernandes aceitou a Comissao e nomeou para escrivao da Diligencia o padre,
tambem da Companhia, Sebastiao Teixeira.
N8J manhii de 12 de abril de 1646 come~am a ser inquiridos, no Colegio da Companhia, preparado especialmente
para esse fim, os primeiros homens que deviam ·prestar as
informac;:oes necessarias para se poder prosseguir na busca e
puni!(iio dos culpados. T.eve infcio assim a "Grande Inqui:_.
1 ric;:~
Revelou a origem judaica de importante parte da
SOciedade baiana e levou alguns portugueses, principalmente
mercadores, aos carceres do Sto. Oficio da Inquisic;:iio. As
Inquiric;:fies foram tao numerosas, que surpreenderam o proprio jesuita inquiridor. Em vez de durar urn mes, conforme
se havia previsto, levaram mais de tres, terminando somente
_ em agosto desse mesmo. ano. Foi essa Inquiric;:iio a maior
que se realizou na Bahia no seculo XVII, dela participando
as mais ilustres figuras e personalidades baianas, inclusive o
Governador. 0 born sucesso dessa Diligencib. deveu-se ao
zelo e colaborac;:iio do Governador~Antonio Teles da Silva.

l

(103)

Ctul. do Prom. de Ls¥ n9 29, cit.
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Chamadas, compareceram ao Colegio, 120 pessoas, que
sabiam "cousas de importancia". Mais teriam vindo, comenta o encarregado da Diligencia, se niio estivessem auserites
da cidade. Fi:>ram denunciadas ao todo 118 pessoas, a grande
maioria residente na Bahia. Desses denunciados 63 apacecern com.seus nomes completos. Foram acusados de ser cristaos novos, e suspeitos principalmente de maus catolicos e
inclinados ao ~strangeiro. Dez dos mencionados eram judeus
que vieram presos. de Pernambuco, e ,ainda 17 somitigos, 8
feiticeiros e 8 blasfemos e hereges. Das testemunhas que vieram denunciar, 8 eram ctistaos novos.
-Aqueles denunciados como cristiios novas nao consti-·
tuem a totalidade do elemento de origem judaica que vivia
entao na Bahia, mas certamente eram as pessoas de -maior
projec;:ao. Ha uma' serie de dificuldades na identifica!(aO dos
personagens. Algumas testemunhas nao mencionam por com- pleto o nome do acusado, outras vezes se referem apenas a
"fami1ia _de_ fulano", aos "mimcebos", aos "pais" deste, aos
"filhos" daquele.
0 Governador Antonio Teles da Silva, no dizer do jesuita encarregado da Inquisi!(iio, "tudo fez com grande zelo
e como grande cristao que e, e tambem como familiar que e
do Santo Oficio''. Tomou medidas serias para obrigar OS '
homens a ir denunciar, pois, "ainda que muitos vieram" ao
simples recado do Jesufta, "outros se foram escusando e nao
queria~ vir". 104
.
Vejamos, agora, quem foram os denunciantes?
~ grande maioria, 81 %,_grote. de "im12ortancia e consi~
5'.,~I.~~Ii.....~. moradora na Ba@a havia muitos anos .. Da Rela:. , ,l\
c;:iio d~~...frQfissfies.-dos-Denuneiitntes-pedemQS conhecer a \)(""'
c~£la_da sociedade .a que---peltenciam.-!~5
Antonio Teles da Silva, como ja dissemos, foi o principal m6vel dessa lnquiric;:ao. E a testemunha nQ 33. Contou
que logo ap6s sua chegada a Salvador, para assumir o cargo,
ouviu as queixas de todas as pessoas ."de qualidade da cidade" e como governador apurou o que havia para informar
e dar conta a Inquisic;:ao. Do seu proprio punho receberam
os lnquisidores uma carta, na qual pede que mandassem Inqu\sidores para a Bahia, prontificando-se ele proprio. a ajudar com seu ordenado os gastos que isso implicasse, auxi·liando ainda em todas as demais dificuldades que pudessem
(104) Testemunha de Antonio Teles da Silva, ri'l 33. Grande lnqulriflio, cit.
(105) Rela!flio das Proflssiies dos Denunclantes. Apendice n9 5.
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surgir. 106 Entre os cristaos novos que denuncia esta o conhecido Duarte Roiz -Ulhoa, de quem ja falamos, e a quem
denomina o "cadi" dos judeus, acusaildo-o de ter uma imagem de Sta. Teresa em seu engeilho, que nao o convencia
ser a de Sta. Teresa, mas a da filha queimada em Lisboa.
Antonio Teles da Silva havia sido diretamente rel'!ponsavel
pela ptisao do jovem Joseph de Liz (Isaac de Castro Taitas),
que foi levado para Lisboa mais ou menos urn ano antes de
se realizar esta Iriquiric,:ao. Chamavam-no na Bahia o "jovell). frances", e o governador mandou espiona-lo, descobrindo
que freqiientava casa de cristaos novos. Quando. se da a
Grande Inquiric,:ao, Joseph e _lembrado po~ muitas pe,ssoas,
mas entao 'ja se encontrava preso nos carceres da Inqwsic,:ao,
morrendo queimado em 1647, aos 24 anos de idade. 107
_A Grande Inquiricao caracteriz_a::S!L.principalmente pelo
·~\'azio" de !'~U sentido religioso.
A maior parte dos denunciantes repetia acus~.9.§es "por.
ouvir _dizer" e nao por tere~ _eJes__pr6prios ___teste!!mJYiado.
·:Pre<J:~iit~~'E:--~~--i!ll~i-ni~1f~~~prov~~!entes__ii~ "diz-que-diz"
~murmurac,:oes", e sao raros osd.epoimentos ~baseados-·em'fa:.
!9S ob]e~s.
·
Outro .aspecto extremamente sugestivo para o conhecimento da opiniao publica, tarefa tao complexa, e o esquiva- rem-se muitos a prestar informac,:oes. Devemos ter em conta
alem disso que se trata de individuos "chamados", quase
sempre ja niencioO:ados em dent1ncias anteriores e apontados
como conhecedores de fatos que interessavam a Inquisic,:ao.
Os il).qlliri<f~ .!!~Q__ .tem_ altemativa, .. sao. ..lQr£1lQQs__ a __ .prestar. .
de'cill,l"ac,:5es, _ Essas declarac,:oes, entretanto, se caracterizam ,
p-ela sua imprecisao, repl~tas de fantasias imaginosas e raramente sao fruto de testemuilho visual. As testemuilhas contornam ~s fatos em que estao implicadas, respondem evasivamente, em geral · dizem que nao viram, apenas "ouviram
dizer", sao comentarios sem forc,:a· e nao sugerem uma atitude
religiosa consciente e que vigorasse entre os cristiios novos.,
Os "ajuntamentos" em certos· dia·s de semana, nas casas
dos cristaos novos mais preeminentes da cidade, sao coilhecidos e repetidos ja hii mais de urn seculo na Bahia.. Comentava-se entao que eram para se fazer "sinagoga", cousa
que ningtiem sabia bern o que queria dizer. As conjeturas
em tornci da "sinagoga" dos judeus sao as mais absurdas, e
que a popUlac,:ao
misturam-se com toda sorte de ·superstic,:oes
.,.,

e

I

I
II

·II
.I

il

c1t.

(106) Carta. do AntOnio Toles da Silva, Grande Inqu!rl,ilo,
(107) Proc. de Isaac· de C~srro, lnquls. de L!J{' m' 11550, ANTI, Ms.
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crectula imaginava nela se praticasse~. Nem uma vez sequer
alguem. havia visto o que se passava deiltro dessas casas,
nesses dias de. ajuntamento, nem que "pniticas" hi se realizavam. Eram chamados ''cadi" os mais coilhecidos, como
Diogo de Leao, Duarte Roiz Ulhoa e antes destes, quando
ainda vivia, Andre Lopes de Carvalho.
De alguns dos personagens denunciados nesta Inquiric,:ao
ja tratamos em capitulo anterior. Um dos mais mencionados
e Diogo de Leao com toda a familia. Morava na Bahia
havia muitos anos, negociante, proprietario de terras, casas e
senhor de engenho. Entre as culpas de que o acusam estli a
de cantar "ladainhas" com "voz entrada", nas sextas-feiras.
Sua casa foi apontada como centro desses ajuntamentos, onde, a portas fechadas, se ensinava a lei de Moises, se judaizava, se fazia Sinagoga. As mesmas suspeitas havia quanto as
casas de Aires da. Veiga, Antonio Gomes Pessoa e de seu
irmiio Luis Gomes Pessoa, e no Reconcavo, a casa do coilhecido e ja velho Pascoal Bravo, onde duas vezes por ano, dizia-se, o povo ia "judaizar". Segundo informac,:oes do Governador, era_ sabido que se praticava o "judaismo", tanto na
cid.ade como no Reconcavo.
Outra caracteristica dessa Inquiric,:iio e que OS fatos
mencionados pelcis testemunhas remontam a 10, 15 ou mais
anos, referentes quase sempre aos cristaos novos radicados
na Bahia ha gera96es ou pertencentes aos elementos mais antigos da populac,:ao baiana. Joao de Andrade, escrivao da
almotac,:aria por Sua. Majestade, por exemplo, cidadao da
Bahia, e com 69 anos, lembrava-se de cousas curiosas ligadas
a feitic,:arias, e de "reuni5es" que se davam em casa de Diogo
de Leiio, havia mais de 15 anos. 108 Andre Lopes de Carvalho
e outro personagem muito lembrado, chamado 0 "cacti" ou
"rabinb" dos cristiios novos, ja estava morto na epoca da
Inquiric,:ao, e ainda e mencionado por muitos. Alguns o denominavam o "pontffice" dos judeus. 109 Belchior Fernandes
de Basto, requerente de causas na Bahia, homem ja idoso,
que morou algum tempo defronte da casa de Diogo de Leao,
refere-se a "escandalos" que se davam as sextas-feiras, quando as pessoas da "nac;ao", la '§~ iam "juntar". E repete as
acusac,:oes d.e ajuntamentos desse mesmo tipo, em casa de
Aires da Veiga, dos irmaos Pessoa e da familia Bravo, em
princfpios do seculo. IIO
(108) Tcstcmunha 1olio de Andrade, n9 22. Ms. cit.
(109) Nlio eneontrarnos nas Inquisi~iles do Lst, Colinbra. e :tvora o Proccsso clc Anclr6 Lopes cle Carvalho, quo dlzlaril vlora sambenitado· para o Brasil.
(110) Testemunha n9 25; Belchior Pernancies cle Basto, Grande lnqulrlfilo,
cit.
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A arte da o ula ao mais sim les e de poucos recur os
u am-na a servi-fos, mandaii06:0S""'esJi'reffirr'qualquer fato anomalo, pois. tudo
que fugisse a rotina e estivesse. relaCionado com os cristaos
novos dava margem a suspeitas. Eseionava-se em troca de
dinheiro e de pequenas recompen8as; Os..~e<!4~A~·g.s... ,I!Q6r~s
senti:atfi=se~·protegta~lizados-qwmdo podiam ajudar .as

'i

er~. doutrinada e estimula a pelo c~ro.

.\,.,

·:

(111) Testemunha Manuel Dias de Carvalho, vigario da Vila. de Cara~u,
Pernambuco, Grande lnquir. cit.
(112) Ibid., tta. 33.
(113) Ibid.
(114) A. Wiznitzer; 0< Judeus no Brasil Oc>lonial, cit. p. 104.
(115) Conversa de L~po Roiz Ulhoa com Paulo Antunes Freire, tesoureiro
geral da fazenda de S. M. Tta. 18. Grande lnquir. cit.

Provedor-mor da fazenda conheciam muito bern os pormenores desse caso. 116 0 denunciante Padre Manoel dos.6culos
ja tivera contra si graves acusa<;oes na decada anterior, quando o Bispo D. Pedro da Silva havia mandado apurar os religiosos que haviam colaborado com os holandeses, em: Porto
Calvo. 117 Curioso e que, ap6s tantas tao serias acusa<rOes,
passados dez anos, o padre Manoel aiilda continua em Pernambuco, e ainda dao credito as suas denuncias.
Quando Isaac chegou a Bahia ficou hospedado em casa
de Diogo de Leao, fatq muito coment,ado na cidade. Tomando conhecimento da sua chegada, o governador encarregori
uma sentinela de vigiar~lhe os menores passos, para segui-lo ·
nas casas onde entrava, e ver com quem se comunicava. 118
Para maior eficiencia e a fim de juntar mais provas, Antonio
Teles da Silva, depois de te-lo preso manda soltii-lo propositadamente. Depois de apurar-lhe mais ·faltas, ordena novamente sua prisao, dizendo que "achara cousa de considera<;ao". 119 Tanto o Governador como o Bispo do Brasil sao
diretamente responsaveis pelo envio de Isaac de Castro para
os carceres inquisitoriais e pela sua morte.
Como familiar que era do Santo Oficio da Inqulsi<;ao,
o Governador examinava ainda todos os papeis, cartas e escritos que chegavam a Bahia, por temer, como ele proprio dizia,
de "que lhe fizessem algufila trai<;ao". Ternos assim noticias
dos neg6cios de Belchior Roiz Ribeiro e de suas liga<roes
com a Rolanda. 120
A grande Inquiti<;lio de 1646 revela tees fatos que nos
parecem significativos: urn empalidecimento das- cbamadas
"praticas" judaizantes, a antiguidade das culpas atribuidas aos
. cristaos novos, e a resistencia da popula<;ao em ir denunciar.
A Bahia era, nesses meados ~culQ, ..a.Jegiao__qu~ fl~
Colonia mais cristaos noyos [lOS.ID!!a, ja que parte dos __q!!~
viviam em Pernambuco se tinham reconvertido ao Judais1_!!9..=12~ ·:-·coillo-liurica- se ..constiturrarn.naCJ.U:ela ..aaiicte-:-D.um.a
'comunidade, suas rela<;oes com os cristaos velhos continuaram
muito intimas, pelo que se evidencia de numerosos documentos.
Os judeus professos de Pernambuco, durante todo o tempo
em que os holandeses ocuparam o Nordeste, despenderam ·
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em certa ocasiao, espreitou por uma porta, .a espera de que
os ctistaos novos, no interior da casa, a<;oitassem urn ciucifixo, acusa<;ao esta.que aparece repetidas vezes ptiilcipalmente
nas Visita<;oes anteriores. Correu logo a contar todos os
pormenores ao familiar do Santo Offcio, .Manoel Dias de
Car¥alho, que lhe prometeu urn vestido, caso os fosse espreitar
pelo telhado. 111 Antonio Teles da Silva, por sua vez, que tinha
quest6es pessoais com os mercadores cristaos. novos, principalmente por razoes competitivas, indigna-se com a falta .de
submissao destes. 112 Mas as informa<r6es ·que presta baseiam.,
-se. sempre em "rumores", nao· tendo ele proprio, governador,
visto o que se .passava dentro das casas dos cristaos novos.
"Suspeitava" que hi nao se vivia conforme a lei de Cristo. 113
.
0 caso do "judeu frances", que tanto rumor causou na
Bahia, vern mencionado diversas vezes nesta Inquiri<;ao. Nos
documentos ·podemos perceber diversos aspectos da personalidade de Isaac de Castro, jovem com excepcionais conhecimentos para sua idade, versado em diversas lfnguas · e, sem
duvida, urn dos judeus mais conscientes e idealistas que passaram pela Colonia nesse seculo. · Os documentos que examinamos favorecem a tese apresentada pelo Prof. A. Wiznitzer de que o judeu frances viera enviado pelos correligionarios para instruir os portugueses do Brasil na fe judaica.U4
Bern mais tarde ainda se repetia isso na Bahia e, quando se
falava sobre Isaac; era unanime a opiniao de que se tratava
de homem de "gninde entendimento" e, para muitos, "o primeiro homem do mundo em ciencia politica". 115 Denuncias
contra Isaac chegaram tambern· de ·Pernambuco, mandadas
por Frei Manoel dos 6culos, religioso da Ordem de S. Paulo.
Numa carta endere<;ada ao Mestre Geral do Campo, Pedro
Correa da Gama, alerta-o sobre a finalidade da viagem de
Castro a Bahia, dizendo que tanto o Governador como o
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Ibid., tta. 18.
A. Novinsky, Uma Devassa do Bispo D. Pedro da Silva, cit.
-.....
(118~ Tra. Manoel Lopes Marinho, n9 20, cirurgiiio Gde. Inquir. cit .
(119) Ibid., tta. 33.
.
(120) Belchior Roiz Ribeiro era irmlio de urn Francisco Ribeiro. Niio
averiguamos se este Francisco Ribeiro e o mesmo que foi denunciado no rela~
t6rio de Temudo sobre a colabora~iio com os holandeses.
(121) N3o e possivel ainda, sem que sejam efetuadas mais pesquisas sabre
este periodo, precisarmos exatamente as cifras da popula!;3o baiana em confronto
com a de Pernambuco.
(116)
(117)
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grandes esforgos para a reconversao . dos cristaos novos da
Bahia ao Judaismo. Chegou-se a comentar que na cid'ade da
Bahia ja havia mais de' 50 cristaos novos circuncidados. 122
As Denunciag6es de 1646 revelam que se tinha na Bahia conhecimento da Carta Monit6ria. Diogo da Costa de
Carvalho nao recebia "feitos" aos sabados, mandando sempre dizer que nao estava; os cristaos novos tinham dois nomes, urn secreta dos patriarcas, outro cristao, nao comiam
toucinho, rei.miam-se no Reconcavo em "Certos dias do ano"
etc. 123
.
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Outra consideragao, que nos sugere a "Grande Inquiric;ao", e que raramente as denuncias tomam carater de aversao aberta, de repulsa ao judeu ou de hostilidade direta tao
freqiiente nas dentincias do Reino. Aparecem repetidamente
as mengoes aos cidadaos que, apesar de ser sabido serem
cristiios twvos, e pniticarem as culpas mencionadas, eram
tambem muito bon.s cristiios. Nao se sente nessa fase da
vida baiana uma identificagao precisa entre crisHio novo judaizante com infiel. Ser cristao novo, mesmo que judaizante,
e ser born cristao nao eram conceitos antagonicos, e' isso nos
levf a uma serie de considerac;6es. 124
'~
~-f Em princlpios do seculo XVII o arquivo do Sto. Offcio~--,,
N-'V da Inquisi<;:ao tornou-se mais organizado. AS culpas e crimes -. 1
dos denunciados passaram a ser~notados em livros sepa-ra. dos, com mais sequencia e orde
Urn dos melhores exemplos dessa sistematizagao - o qu mostra como a Instituigao
se consolidou e · se tornou inais eficiente, ·sao os Repert6rios
iniciados depois do Perdao Geral de 1605. Neles ficaram
anotados os nomes de portugueses acusados, suspeitos, denunciados, condenados ou. nao, que viviam em Portugal,_ ou
em qualquer outra regiao do mundo. 125 Contudo, nem todos
os nomes denunciados na Grande Inquirigao figuram anota~
dos nesses Repert6rios. 126
______/
--- Dos brasileiros inencionados foram processados apenas:
Joseph de Liz, que morre queimado antes da Inquiric;ao de
1646,· mas vern mencionado nela. Mateus Lopes Franco
que foi penitenciado e voltou para a Bahia antes de 1630, e
Samuel Velho (Joao Nunes Velho).
Grande lnqulrt,ao, cit.
V. a "Carta Monlt6rla" transcrlta em Wlznltzer, op. cit., pp, 11·12.
V. 1ndlce de Nomes das Testemunhas-Denunclantes da lnqulr!Qlo
de 1646. Ap!ndlce nQ 3.
(125) Repert6rlo, cit. Temos em prepara~iio o lndlce de names dos bras!·
lelros ou portusuescs · restdentes no Brasil, do s6culo XVII e XVIII, . que constam
nesses Repert6rlos.
-.'
( 126) 1ndlce. dos· nomcs dos braslle!ros deriunclados na Grande lnqulrlwlo
de 1646, e que flsuram nos Repert6rlos, cit. Ap!ndlce nQ 7.
(122)
(123)
(124)
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Os nomes de outros cristaos novos da Bahia que aparecem anotados nos Repert6rios nao ·foram mencionados na
"Grande Inquirigao" por nenhuma testemunha; falaremos dele3 em outro lugar.
Vejamos algo mais sobre os denunciados. Quem eral:n?
Qual a sua posigao na Bahia seiscentista? De que foram
·
acusados principalmente?
.- Andre Lopes de Carvalho, de quem ja falaiD.os, urn dos ) .
cidadaos mais antigos na Bahia, alentejano, ligou-se atraves f
do casamento de suas filhas com as familias dos Ulhoas e \
Leoes. Em 1618 foi denunciado perante D. Marcos Teixeira.
Era entao mercador. No anode 1622 seguiu da Bahia uma
carta para Lisboa denunciando-o de novo. juntamente coni
urn grupo de cristaos novos. 127 Corria entao a notfcia de que
viera sambenitado. Morava . a Rua Diniita do Colegio da
Companhia de Jesus mas passou depois a viver ·em seu pr6prio engenho. Enquanto vivia parece que era em sua casa
que se faziam os tao falados "ajuntamentos". Em 1646 ja
era ·falecido e as rei.mioes passaram a se dar na .casa do
genro, Diogo de Leao, onde ele proprio, Andre, chegara a
ser "predicador". Conta-se que, sempre que vinha ·a cidade
do Salvador, demorava-se ate as sextas-feiras para participar
dessas reunioes. · Na Inquiric;ao de 1646 o escrivao da ouvidoria geral Joao Borges Escobar lembrou-se de denun~
cia-lo. 128 Nao sabemos quando e onde morreu, mas em 1635
ainda vivia, pois aparece na: Camara da Bahia. 129
A familia Lopes de Carvalho ligou-se a famflia RoBrt
gues Ulhoa e a dos Le0es atraves do Casamento de duas filhas
de Andre com dois -filhos'de Duarte Roiz Ulhoa, Manoel Vaz
de Gusm:ao e Lop-0 Roiz Ulhoa. Uma terceira filha casou-se
com Diogo de Leao, todos fazendeiros antigos na Colonia.
Duarte Roiz · Ulhoa tinha urn engenho junto a Mare, numa
ilha que chamavam de Sta. Tereza, sempre em homenagem a
sua filha que fora queimada. Duarte tambem fazia parte do
grupo baiano denunciado -em 1618 e ainda vivia em 1646, t3o
Todos 'os membros destas famflias participaram da vida politica e . administrativa da Bahia. Aqui viviam desde princfpios do .seculo, comegando como simples homens de neg6cios, donos de lojas, e tornando-se depois senhores de engenho ou ricos mercadorell. Depois de sua morte, o ''cadi"
dos _judeus ficou sendo Diogo de Leao. 131 0 grupo que
(127) Dentlncla do famlllar Francisco Vieira, Caderno do Pr"m. de L~ 119 .
1, p. 542. ANTT, Ms.
.
....
(128) Tta. 45, lnqulr., cit.

(129)
(130)
(131)

A.tas da Camara ria Bahia, cit. vol. I, p, 279.
Grande · Inqulrt,ao, cit.
Ibid., testemunha nQ 20.
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freqiientava sua casa era constituido dos homens mais abastados da cidade, como Andre Lopes da tndia e Luiz Pinto
Pessoa. Diogo teve diversos ·filhos, residindo a maior parte
da familia na Bahia. Poi mordomo e oficial da Confraria do
Corpo Santo, contribuindo, como vimos, continuamente, com
emprestimos ao governo para defesa da Bahia contra os invasores inimigos. 132 Na lista dosparticipantes na Reparti~ao
do lan~mento do dinheiro que se fez em 1648, contribufram
com 4$480 reis e 2$800 reis, respectivamente, Lopo Roiz
Ulhoa e Manoel Vaz de Gusmao, cunhados de Diogo. m No·
capitulo onde tratamos da defesa da Bahia aparece este grupo
como participante de todos os emprestimos realizados para o
sustento da guerra, do presidio, compra de muni~oes etc. 134
Outra · familia de proje~ao, denunciada ·na Inquiri~ao de
1646 e da qual tamhem ja falamos, e a do conhecido mercador Pascoal Bravo, Como os LeOes eram todos seus membros origiriarios do Porto. Pascoal f~i denunciado na Inquiri~ao por dois familiares do. Sto. Offcio, Pero Gon~alves de
Matos, nomeado familiar por D. Marcos Teixeira, morador
na Colonia desde. principios do seculo e que conhecia muito
bern os Bravos, e pelo Governador Antonio Teles da Silva. 135
As informa~6es de Pero Gon~alves sobre a familia Bravo remontam a 23 e 24 anos ante.S, quando as reunioes ainda se .
efetuavam em casa de Pascoal. Este era homem abastado,
proprietario de terras e planta~6es. Poi mordomo da igreja
N. Sra. da Ajuda, mencionada muitas vezes. como a Igreja
dos cristiios novos. Em torno da Igreja N. Sra. da Ajuda,
se concentrava a maior . parte dos cristaos novos baianos.
Pascoal tinha 4 filhos, todos nascidos e residentes na Bahia,
tendo sido, um deles, prisioneiro dos holandeses. Suas duas
filhas, Margarida de Menezes e Guiomar Luis, eram casadas
com homens que ocup.ayam posi~s de relevo, mas cuja origem ainda niio investiga,iflos e que eram, respectivamente,
Domingos de Barros, ~a' '0rdem de Cristo e capitao de infantaria, e Pedro de Freitas: 0 mais jovem, Fernando Bravo,
tinha 17 anos em 1646. 136
Sobre Mateus Lopes Franco fala-se muito nesta InquiFora preso em 9 de dezembro de 1619. Pouco sabemos de sua vida. Junto com ele prenderam seu irmiio
Luis Lopes Franco. Na Inquiri~ao, Mateus foi denunciado

ri~iio.

(132) Livro do Tombo do Mosteiro de S. Bento, cit., pp. 180;181. 0
processo onde vern denunciado Diogo de Lelio traz o N~ 12SS6; lnquislfilo de
Lisboa, encontrando-se porem completamente · deteriorado. Tambem sobre Diogo
de Lelio V. F. Mauro, Le Bresil au XVIIe Siilcle, Coimbl'a, 1963, p. 294.
(13l) At~s da Cfimard da Bahia, cit. v<~t;. II, p, 391.
(134) V. Atas da Cfimara da Bahia, cit.;-vol. I, p. 406.
(135)·· Tta. cit. 33, de Antonio ·Teles da Silva. Grande lnquirifliOf. cit.
(136) V. Genealogia da Familia Bravo em Apenclice n9 10.
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pelo fidalgo e comendador J;>ero da .Gama. 137 Luis, irmao de
Mateus, morava em Lisboa em 1654, quando foi novamente
denunciado, e agora por uma escrava. Contou ela que Luifs,
urn dia antes de um auto-de-fe, despregou o Cristo de urn
crucifixo e ·dando figas ao Menino Jesus, andou de urn lado
para outro, durante toda. a noite, dizendo consigo mesmo
"que para tirar as fazendas aos homens os queriam desonrar", e que nao ficaria mais ·neste Reino do que ·ate mar~o, e entao reduziria a dinheiro tudo. quanto tinha em casa .
para .poder levar consigo. 138 Outro irmao de Mateus, chamado Manoel Garcia Franco, passava letras sobre Lopo Ramires para a entrega de dinheiro necessano as tra~oes e
vencimentos do embaixador portugues na Holanda. 139 Mateus
tinha suas pr6pria5 naus que navegavam .para o Brasil e vice-versa; levando e trazendo mercadorias. 140 Os cristiios novos
controlavam o embarque, chegando ·aos ouvidos dos Inquisidores que, estando a partir de Lisboa com mercadorias para
a Colonia, a nau de Mateus Lopes Franco ficou ancorada
no porto ate o domingo seguinte, quan~o se devia realizar
·. o auto-de-fe em que sairia Luis Lopes ,Frilri.co, irmao de Mateus.141 A presen~a de Mateus Lopes . Franco e quase ~ons
tante na sociedade baiana durante esta metade do seculo.
Em 1646, quando denunciado novamente na Inquiri~ao, tern
54 anos de idade. 142
Dos que foram denunciados na Grande Inquiri~ao de
1646 haviam ja sido presos Duarte Alvarez Ribeiro e Mateus
Lopes Franco. Os irmaos Jorge e Rodrigo Aires Brand·ao
foram presos mais tarde. Assim tamhem Francisco Morao.
Todos, quase sem exce~ao, tinham membros da familia pe:nitenciados. Duarte Roiz Ulhoa, .uma filha, Diogo de Leao,
o irmao Joao de Leao; Belchior .Roiz Ribeiro, a irma; Pascoal Bravo o sobrinho; Gon~alo Homem de Almeida, o irmiio Antonio Homem; Mateus Lopes Franco, alem dele pr6(137) TIIJ. Pero da. Gama, Grande lnquir. dt.
(138) Cad. do Prom. d~ Ls!!- n9 44, ANTT, Ms.
(139) V. Rau, A Embal:xada de Trlstiio Mendotifa Furtado ... cit.
(140) Cad. do Prom. de Lsf!- n9 36, MITT• Ms.
(141) C,ad .. do Prom. de ·Lsf!- nP 36, ANTT, Ms.
(142) Sobre Francisco Lopes Franco, pai de Mateus, tem surgido muitas
confus6es. Nos documentos da Bahia desse periodo aparecem tres pessoas com
o nome de ,Francisco Lopes Franco: 0 primeiro era senhor de cngenho ria
ilha da Mare em 1587. ·(F. Mauro, Le Portugal et L'At/antlque au XVIIle
Siilcle, Paris, 1960, p 197.) 0 segundo estava no Rio de Ianelto em 1612,
casado .com Guiomar · de Maya e com neg6cios na Bahia sendo. estc o pai ae
Mateus, que saiu do c&rcere em ..virtude do Perdlio de '1605. 0 terceiro aparei:e
mencionado .nas Cartas do Sen.Qdo da Bahia (1673-1684), vol. IT. Segundo
Wimltzer, Francisco LoP.,s Franco delxou a Bahia e fol para a Ho1anda. Kellenbenz refere-se a Francisco·· como irmio- de Mateus, o que 6 engano, segundo
se ve de sua pr6pria genealogla. Veja-se ainda sobre Mateus as AlaS da Cfimara
da Bahia, vol. II, p. 92, em 26 de junho de 1642 e 23 de juoho de 1643 e 20
de mar~ de 1647.
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.Prio,- o pai e irmiios; Diogo Lopes Ulhoa o sobrinho; Jorge
Dias Brandiio, quase toda a familia, e assim tambem Diogo
Lopes Franco, para citarmos apenas alguns.
Em resumo, eram acusados de praticas judaizantes, isto ·
e, niio darem conselhos aos .sabados, fazer sujidades junto
a cruz, ter "sinagoga", criticar o Sto. Oficio, ter dois nomes,
ter tim tesouro escondido para socorrer os que saiam peni- .
tenciados, fazer ajuntamentos, indinar-se para o inimigo, virar a cara na Igreja, comer o cordeiro pascal; comer depois
de comungar, a~oitar um crucifuo, d~er blasfemias, niio ficar
de joelhos na Igreja, ser inimigos dos clerigos, brindar coin
palavras hebraicas, comunicar com os cristiios novos de Pernambuco e erguer capela para adora~iio de seus .martires sacrificados em Lisboa. 143
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(143) Veja indice de nomes do Denunciados (Judaizantes, Feiticeiros, Somi·
tigos). Apendice_ n~ 4,
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