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Prefácio

 Prefaciar um livro do Professor Dr. Luiz Mott, meu colega e 
amigo do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filo-
sofia e Ciências Humanas da UFBA, é uma honra que me cumula 
de satisfação. Satisfação por observar que o ilustre professor e pes-
quisador continua a produzir, com seu perfil de trabalhador incan-
sável, sempre disposto a adquirir conhecimentos e transmiti-los a 
todos aqueles que não têm o privilégio de acumular e sedimentar 
tão vasta cultura. 

Este novo trabalho de Luiz Mott é um tema recorrente na sua 
atividade de intelectual produtivo, rebelde inconformado com tra-
tamentos autoritários dos inquisidores e perseguidores em todos os 
tempos. Daí debruçar-se, incansavelmente, nos arquivos, em busca 
de documentos que comprovem a maldade humana e a torpeza de 
determinadas condutas. 

o Tribunal do Santo ofício, também conhecido como San-
ta Inquisição, em Portugal, fundado em 1536, inicia sua atuação 
desde 1546, na Bahia. o primeiro processo aqui ocorrido data 
desse último ano. Foi movido contra o donatário da Capitania de 
Porto Seguro, Pero de Campos Tourinho, sob a acusação de que 
não guardava os dias santos e auto-proclamava-se rei e papa de 
sua capitania, por cujos motivos foi enviado preso para o Tribunal 
de Lisboa. 

Em 1591 e 1618, ocorreram na Bahia a primeira e segunda Vi-
sitações do Santo ofício, num total de 500 denúncias e confissões 
de pessoas suspeitas, além de réus incursos em “crimes contra a 
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fé”: heresias, judaísmo, protestantismo, feitiçarias, irreligiosidade, 
assim como “crimes contra a moral sexual”, sodomia, bigamia e a 
imoralidade sacerdotal. 

o livro de Luiz Mott tem o objetivo de reunir estudos publica-
dos pelo autor, em revistas especializadas, entre 1986-1995, o que 
se traduz em contribuição admirável para a compreensão do lamen-
tável episódio em quase trezentos anos de atuação nesta terra. 

Pesquisador competente, o autor transcreve e interpreta cen-
tenas de documentos, a maior parte deles inéditos, preservados 
na Torre do Tombo, em Lisboa. Não escapando de privilegiar as-
suntos da sua preferência, Luiz Mott selecionou casos de feitiçaria, 
sodomia, heresias, assinalando os instantes mais cruéis da história 
inquisitorial na Bahia , com ênfase na primeira Visitação. Não se 
limitou, assim, a uma abordagem parcial do tema, ampliando seu 
marco cronológico até os finais do século XVIII, numa profusão 
de informações até então irreveladas por qualquer outro pesquisa-
dor. Enriqueceu o seu estudo com o relato de casos ocorridos em 
várias regiões da Bahia, a exemplo de Salvador e seu Recôncavo, 
contemplando ainda o sertão de Jacobina e a Capitania de São 
Jorge dos Ilhéus.

Iniciou suas considerações com a Primeira Visitação do Santo 
ofício, oficialmente instalada na Bahia aos 29 de julho de 1591. 
Numa sequência cronológica segura, relacionou vítimas e acusações 
julgadas por aquele Tribunal, sendo relevante a descrição do Auto-
de-Fé, pela primeira vez celebrado na Bahia e no Brasil, cerimônia 
realizada no dia 28 de julho de 1591. A lamentável convocação 
mobilizou por volta de sessenta igrejas e capelanias distribuídas 
pelo Recôncavo baiano. A imensa quantidade de fiéis que acorre-
ram à incipiente capital nunca fora tão significativa quanto naque-
le domingo de inverno na nascente capital do Brasil.

No final desse capítulo, Luiz Mott informa que ainda existem, 
na Torre do Tombo, muitos documentos sem catalogação, o que 
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certamente pode acrescer o número dos réus oriundos do Brasil. 
Conclui que da lista dos “crimes” de 235 moradores da Bahia, foi 
possível arrolar, entre 1546 a 1821, data da extinção do crimino-
so tribunal eclesiástico, o que se segue: judaísmo: 96 denunciados 
ou/e confessados; bigamia: 34; blasfêmia: 33; sodomia: 18; genti-
lismo: 12; luteranismo: 10; feitiçaria: 10; contra a Inquisição: 8; 
falsos padres: 6; irreligiosidade: 6; solicitação: 2.

Revelação digna de destaque está no artigo Um dominicano 
feiticeiro em Salvador Colonial (1713), em que o Dr. Mott examina, 
com a acuidade que lhe é própria, a autodenúncia de frei Alberto 
de Santo Tomás, missionário da ordem dos Pregadores que, nos 
primórdios do século XVIII, praticou “uma sorte de exorcismo”, 
situação que o deixou muito angustiado, colocando-o em desa-
gradável situação, pois começou a questionar se agira bem ou 
erradamente. Português da região do Minho, o religioso foi, du-
rante uma dezena de anos, missionário no sertão da Bahia. Nessa 
condição, observou que muitos moradores dessas regiões pratica-
vam feitiçarias. Em vista dessa ocorrência, começou a recomen-
dar, tanto no confessionário quanto em seus sermões, “a que as 
pessoas evitassem os negros que tinham trato com demônio e que 
procurassem os exorcismos da Igreja, por ser remédio mais seguro 
e eficaz”. Nesse seu cuidado, passou a “adotar certas cerimônias 
e rituais que competiam, no apelo dos sentidos e utilização de 
elementos materiais, às práticas costumeiras dos mandigueiros e 
calunduzeiros africanos. Em outras palavras, adotou o sincretis-
mo como arma contra os rituais gentílicos. Por não ter observado, 
fielmente, o figurino da Igreja a que pertencia, consultou o Santo 
ofício, prevenindo-se de ser acusado de praticar heresia. Subme-
tido a julgamento, Frei Alberto foi inocentado, estendendo-se o 
autor em considerações pertinentes, próprias de quem domina o 
assunto. 
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Dessa forma, o estudo de Luiz Mott é um trabalho de mérito, 
que tem o condão de revelar verdades desconhecidas para os que se 
interessam pelo conhecimento, nu e cru, dos bastidores da história. 
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