
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
SANCOVSKY, RR. Origens da intolerância aos cristãos-novos no Brasil Colônia. In: LEWIN, H., 
coord. Agradecimento. In: Identidade e cidadania: como se expressa o judaísmo brasileiro [online]. 
Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2009, pp. 29-34. ISBN: 978-85-7982-018-2. 
Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 

 

All the contents of this chapter, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste capítulo, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de este capítulo, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

 

 

 
 
 
 

Parte 1 - 500 anos de presença judaica no Brasil 
1º capítulo -  Resgate histórico da vivência judaica no Brasil 

Origens da intolerância aos cristãos-novos no Brasil Colônia 

 

Renata Rozental Sancovsky 



28 

recusa da circuncisão, subentendia, assim, no caso de Ambrósio, a vontade 
irrestrita de continuar vivendo em suas terras da várzea do Paraíba do modo 
que fazia mesmo sob o domínio português e católico. Não houve, nesse 
caso, um conflito identitário, mesmo se uma das filhas de Ambrósio chegou 
a se casar com um membro influente da comunidade de Recife (o famoso 
Baltazar da Fonseca, construtor da ponte entre Recife e Antônio Vaz), 
morrendo provavelmente na Holanda como judia10. Contudo, como no caso 
das Valenças, a missão judaica influenciou o modo como a família 
paraibana vivenciava suas crenças e sua identidade, sem conseguir 
entretanto trazê-la de modo efetivo para a comunidade oficial. 

Nos dois tipos de caso aqui analisados, podemos perceber que, tanto 
num caso como noutro, os cristãos novos certamente se identificavam com os 
judeus, incluindo-se assim no largo espectro das “pessoas da Nação”, mas 
isto ocorreu ao mesmo tempo em que outros elementos identitários vieram 
frear ou inverter o processo de integração ao judaísmo, processo que, vale 
lembrar, era visto pelos judeus como um retorno. Certas vezes, esses contatos 
entre judeus e cristãos-novos causaram conflitos de identidade, provocando 
indecisões e reviravoltas, como no caso de Manoel Gomes Chacão. Em 
outros casos, como no das Valenças ou da família de Ambrósio Vieira, esses 
contatos acabaram por revelar a originalidade dos seus sentimentos, o que 
produziu por sua vez, para além das tensões e do conflito, a consciência de 
uma nova dimensão identitária que transcendia o fator religioso, e que não se 
moldava completamente nem no catolicismo nem no judaísmo. 

                                                 
10 Egon e Frida WOLFF, Dicionário biográfico: judaizantes e judeus no Brasil, 1500-1808, 
Rio de Janeiro, ed. dos autores, 1986. 
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Origens da intolerância  
aos cristãos-novos no Brasil Colônia 

Renata Rozental Sancovsky1 

 processo de colonização portuguesa no Brasil apresentou, entre outras 
questões culturais, algumas práticas legislativas de discriminação 

religiosa. A política lusitana com relação a descendentes de judeus e 
cristãos-novos, erradicados na colônia, sugere-nos a permanência de um 
modelo medieval de intolerância. 

Jacques Le Goff afirma ser a Idade Média o período em que “se 
formou a essência do sistema de valores e de comportamentos do 
Ocidente”2 Alicerçada em um projeto universalista de cristandade, a 
mentalidade persecutória medieval caracterizou-se, sobretudo, pela tomada 
de procedimentos proibitivos e de exclusão. 

Na Idade Média, encontramos as raízes do segregacionismo religioso 
e cultural, política persecutória dirigida aos judeus ibéricos e, 
principalmente, aos cristãos-novos. 

O Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, predominante na política 
religiosa ibérica a partir do século XVI, é comumente apontado pela 
historiografia como o cerne das conversões arbitrárias e discriminações 
religiosas a judeus, cristãos-novos e judaizantes em Portugal, Espanha e suas 
respectivas colônias na América. A ordem legal e simbólica3, outrora 
construída por tais sociedades metropolitanas, alicerçadas pela Inquisição, teria 
sido, segundo interpretações tradicionais, absolutamente autônoma e original, 
quando comparada a quaisquer outras tendências ibéricas de discriminação. 

                                                 
1 Doutoranda em História Social pela USP. Mestre em História Social pela UFRJ. 
Pesquisadora do Laboratório de Estudos sobre a Intolerância da USP, c000rdenado pela 
Profª Dra. Anita W. Novinsky. Pesquisadora do Programa de Estudos Medievais da UFRJ. 
Coordenadora Acadêmica e Professora do Centro de História e Cultura Judaica (CHCJ). 
2 Cf. LE GOFF, Jacques. “As Raízes Medievais da Intolerância.” In: A Intolerância: Foro 
Internacional sobre a Intolerância Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000. p. 38-41. 
3 CARNEIRO, M. L. Tucci. “A Transferência do Preconceito Racial contra os Cristãos-
Novos para o Brasil-Colônia..” In: Preconceito Racial no Brasil Colônia: Os Cristãos-Novos 
São Paulo: Brasiliense, 1985. 
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Entretanto, neste trabalho, fruto de um projeto de doutoramento 
orientado pela Profª Dra. Anita Novinsky,4 apresentamos novas propostas 
de análise acerca da questão judaica e cripto-judaica na Península Ibérica. 
Buscaremos desvelar alguns dos fundamentos religiosos e culturais que 
orientaram autoridades eclesiásticas em toda a Península Ibérica a restringir 
e extinguir o Judaísmo do convívio social. 

Afirmemos inicialmente que o fenômeno marrano, que marcou três 
séculos da História Ibérica na época moderna, teve seus precedentes na 
própria Península Ibérica, porém, nove séculos antes (séculos VI e VII). 

O processo de conversão da Península Ibérica Visigoda ao 
catolicismo, consumado em fins do VI século pelo monarca Recaredo (586 
d.C), inaugura um novo momento na relação entre judeus e cristãos no 
mundo ibérico alto-medieval5. 

A adoção do catolicismo pelo Reino Visigodo, legitimado nas Atas 
do III Concílio de Toledo (589 d.C)6, ocorre paralelamente à elaboração de 
um projeto político de unidade religiosa. Buscava-se uma ideal interação 
entre episcopado e monarquia, entre poderes eclesiásticos e civis. Nesse 
contexto, portanto, identificamos a construção de uma “questão judaica”7. 

Disposta em inúmeros núcleos comunitários ou aljamas, a 
comunidade judaica visigoda é tida, a partir desse momento, como símbolo 
de uma realidade peculiar, uma micro organização que, por seu caráter 
autônomo, insistia em escapar ao efetivo controle das autoridades. 

Da mesma forma que no Brasil-Colônia encontramos cristãos-novos 
ocupando os mais diversos setores profissionais e alcançando consideráveis 
graus de enriquecimento, principalmente como senhores de escravos e no 
comércio açucareiro, na Península Ibérica Visigoda veremos proliferarem 

                                                 
4 CARNEIRO, M. L. Tucci. “A Transferência do Preconceito Racial contra os Cristãos-
Novos para o Brasil-Colônia..” In: Preconceito Racial no Brasil Colônia: Os Cristãos-Novos 
São Paulo: Brasiliense, 1985. 
5 Sobre o processo de conversão e o III Concílio de Toledo ver: GARCIA MORENO, L. A. 
Historia de España Visigoda. Madrid: Cátedra, 1990. p. 230-240. 
6 VIVES, J. (Ed.) Concílios Visigóticos e Hispano-Romanos. Barcelona/Madrid: Consejo 
Superior de Investigaciones Cientificas – Instituto Enrique Florez, 1963 v.1 III e IV 
Concilios de Toledo. p. 107-145; 186-225, respectivamente 
7 GARCIA IGLESIAS, L Los Judíos en la España Antigua. Madrid: Cristiandad,1978. p. 83-
86. 8-111 Concílio de Toledo, cânone XIV. Cf. VIVES, J. Op. cit. p.129. 
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decretos eclesiásticos que impunham obstáculos legais às práticas 
econômicas judaicas das aljamas. 

O III, IV e VI Concílios de Toledo (589, 633, 636) denunciam, por 
exemplo, a existência de relações de poder entre senhores judeus e escravos 
domésticos cristãos. Estes últimos, eram geralmente convertidos por seus 
senhores ao Judaísmo. Na visão do episcopado visigodo, a gravidade do 
proselitismo judaico em sociedade se concretizava pelo ato da circuncisão 
do escravo, marca perene do compromisso espiritual e físico com o Deus de 
Israel8. Impõe-se ainda restrições aos serviços fiscais e contábeis prestados 
por judeus a membros da nobreza laica visigoda. 

A identidade judaica no Reino Visigodo do século VII constituía-se 
em um desafio para as autoridades formais, fossem Reis ou Bispos. Era tida 
como elemento destoante do modo de vida idealizado para os fiéis 
seguidores da Ortodoxia cristã. 

No ano de 616 d.C, diversas comunidades judaicas foram forçadas a 
se converter ao catolicismo, por ordem do monarca visigodo Sisebuto (612-
621 d.C)9. Desde então, o Judaísmo passou a ser praticado em segredo e 
suas comunidades forjaram estratégias e mecanismos de preservação de sua 
religião proibida, resistindo a um século de intolerância10. 

Esta suposta solução de Sisebuto, com o aval dos poderes eclesiásticos, 
inaugura, na realidade, um dos mais sérios momentos da questão judaica 
visigoda. Eis que surgem novos sujeitos históricos para compor o complexo 
mosaico social ibérico. Trata-se do Cripto-judeu e do Judaizante11. 

Para a comunidade judaica remanescente, os cripto-judeus são tidos 
como supostos traidores, coniventes com a política efetuada pelo governo. 
Na ótica monárquica e eclesiástica, os “novos cristãos” são elementos de 
incessante desconfiança, posto que permanentemente acometidos por uma 

                                                 
8 III Concílio de Toledo, cânone XIV. Cf. VIVES, J. Op. cit. p.129. 
9 ORLANDIS, J. “Una Política Ineficaz” In: Historia de la España Visigótica. Madrid: 
Gredos, 1977. 
10 GARCIA IGLESIAS, L. “Motivaciones de la Politica Antijudía del Reino Visigodo en el 
Siglo VII.” Actas del Coloquio – Estructuras Sociales durante la Antigüedad. Instituto de 
Historia Antigua – Faculdad de Filosofia y Letras – Universidad de Oviedo, 1977. 
11 GARCIA MORENO, L.A. “Iglesia y Sinagoga: Judaizantes, Cripto-judíos y Marranos” 
In: Los Judias de la España Antigua: Del Primor Encuentro al Primor Repudio. Madrid: 
Rialp, 1993. p. 90-136. 
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infidelidade potencial. Infidelidade que se traduziria na judaização, ou seja, 
no retorno às antigas práticas religiosas judaicas. 

Entre os segmentos populares visigodos, atesta-se igualmente a 
rejeição social: a presença de judeus convertidos, infiltrados em seus 
cotidianos, é tida como uma afronta ou mesmo intromissão aos modos de 
vida originariamente cristãos12. 

A partir de então, recairia sobre os novos conversos ao catolicismo 
todo o peso da intolerância visigoda à cultura judaica. 

Um cânone do IV Concílio de Toledo, por exemplo, estabelece a 
obrigatoriedade de crianças judias, ao atingirem a faixa etária de sete anos13, 
serem afastadas de suas famílias e encaminhadas a uma educação 
prioritariamente cristã14. 

Além da diluição dos núcleos familiares das aljamas, a política 
visigoda sobre as comunidades judaicas alcançara outras dimensões de 
maior gravidade. Em um documento, denominado Placitum, o Rabino-
chefe da congregação de Toledo deveria não somente acatar a sua própria 
conversão como também a de toda sua comunidade. 

A partir dos decretos do Monarca Sisebuto e da promulgação do 
Placitum, todo e qualquer monarca que ascendesse ao trono visigodo deveria, 
segundo consta em Atas Conciliares, prometer ou mesmo jurar erradicar o 
Judaísmo da Península Ibérica. Afirma-se efetivamente, o antissemitismo 
como compromisso político dos Reis perante os poderes católicos. 

Da mesma forma como veríamos, nove séculos mais tarde, com a 
política segregacionista aos conversos no Brasil-Colônia do XVI, a 
preocupação das autoridades visigodas do século VII com a infidelidade 
dos conversos traduziu-se em uma série de leis e cânones. 

Uma das principais tentativas era a de ordenar, aos membros do 
episcopado e às inúmeras dioceses espalhadas pelo território, que em dias 

                                                 
12 ORLANDIS, J. “Hacia una Mejor Comprensión de la Cuestión Judia en la Espolia del 
Siglo VII.” In: Hispania y Zaragoza en la Antigüedad Tardia. Zaragoza, 1984. p.123-142. 
13 A faixa etária de sete anos é determinada a posteriori pelo XVII Concílio de Toledo (694), 
cânone VIII. Cf. VIVES, J. op. cit p.584-586. 
14 Idem. IV Concílio de Toledo, cânone LX. p. 212 
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específicos de festividade judaica, todas as autoridades locais se certificassem 
de que não haveriam cripto-judeus exercendo práticas rituais de sua antiga fé. 

Uma prática muito comum conforme a legislação, era a realização de 
refeições coletivas em praça pública, geralmente acompanhadas pelo bispo 
da diocese local. 

Nessas refeições, era obrigatório o consumo da carne de porco pelos 
conversos. Vemos que a Igreja possuía amplos conhecimentos acerca dos 
antigos hábitos alimentares da religião judaica, a ponto de saber exatamente 
quais animais seriam aptos ou não, segundo os judeus, para o consumo. Ao 
ingerirem essa carne, os cripto-judeus estariam, na visão das autoridades 
cristãs, mostrando seu concreto abandono do Judaísmo. 

Não obstante percebamos tentativas concretas e bem sucedidas de 
contornar os controles sociais impostos pela monarquia e episcopado, o 
antissemitismo na Península Ibérica Visigoda demonstrou-nos de que maneira 
o preconceito – como ato de estereotipar, impondo juízos sobre o outro – 15 
contribui para tornar ainda mais complexas as relações humanas em sociedade. 

Em nome do enquadramento social, os poderes visigodos, civis e 
eclesiásticos, formularam as bases de um modelo protocolar de intolerância 
ortodoxa, pautada na fé. Seus métodos principais eram a conversão, a 
aculturação, a punição material e corporal, e o exílio. 

O filósofo francês de origem aristocrata, Montesquieu (1689-1755), 
foi um dos primeiros pensadores europeus a refletir sobre as implicações 
históricas dos códigos visigóticos para a sociedade ocidental. 

Em seu clássico “O Espírito das Leis”, referindo-se muito 
provavelmente às atuações da ordem dominicana no processo inquisitorial 
ibérico na Era Moderna, emite o seguinte juízo: 

(...) Devemos ao código dos visigodos todas as máximas, todos os 
princípios e todas as concepções da inquisição de hoje; e os monges 
nada mais fizeram senão copiar, contra os judeus, as leis feitas 
outrora... As leis dos visigodos são pueris, (...) elas não atingem de 

                                                 
15 Idem. p.57. 



34 

modo algum o objetivo; cheias de retóricas e vazias de sentido, 
frívolas nas bases e gigantescas no estilo (...)16. 

Encontramos, portanto, na política visigoda sobre a questão judaica, 
no século VII princípios e lógicas de discriminação que orientaram, na 
modernidade, as práticas inquisitoriais em Portugal, Espanha e América 
Colonial. 

                                                 
16 MONTESQUIEU. L’Esprit des lois. XXVIII, 1. Apud. POLIAKOV, L. De Maomé’ aos 
Marranos: História do Anti-Semitismo ii. 2ª ed. São Paulo: Perspectiva, 1996. p. 14. (Estudos, 
64). 
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As denúncias de uma tradição:  
das velas do shabat às fogueiras da inquisição 

Aleksandra Lavor Serbim Umbelino1 

Apresentação 

ste trabalho faz parte de meus estudos no Programa de Pós-graduação 
da UFPE (mestrado), o qual trata do rito judaico do Shabat e sua 

importância para o fortalecimento da identidade da comunidade judaica. 

Porém, nesta comunicação ele será apresentado no contexto do 
período colonial pernambucano, no qual devido a presença do Visitador do 
Santo Ofício a essa Capitania houve diversas denunciações e confissões. 

Baseado do empenho de grandes historiadores como José Antônio 
Gonsalves de Mello, foi possível estudar os documentos vindos da Torre do 
Tombo, que originaram a grandiosa obra: Confissões e Denunciações de 
Pernambuco 1593-1595. 

A importância desta obra é de valor ainda não calculado para os 
estudiosos da área das ciências sociais, pois, segundo Professor Leonardo 
Dantas, “ela se revela como o mais importante documentário sobre a vida 
social da antiga capitania... A presença da Inquisição em Pernambuco veio 
revelar a vida dos residentes em Pernambuco, Itamaracá e Paraíba de forma 
crua, de maneira totalmente diferente da que era vista pelos primeiros 
cronistas que aqui aportaram”2. Pela leitura das Denunciações e Confissões 
conhecemos também como se davam as relações econômicas, a produção 
de alimentos, a formação das redes familiares, as profissões e ofícios da 
época, sistema de transporte, vestimentas, disposição das moradias, etc., 
tornando-se sem dúvida um rico instrumento de para quem deseja fazer uma 
etno-história da sociedade pernambucana da época, respaldando a visão 
antropológica do costume a ser estudado – o rito do Shabat. 

                                                 
1 Psicóloga, Mestranda em antropologia pela UFPE, Pesquisadora do Grupo Interdisciplinar 
de Estudos sobre Judaísmo e do Arquivo Histórico Judaico de Pernambuco. 
2 Leonardo Dantas Silva, na Nota do Editor das Confissões e Denunciações de Pernambuco. 
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