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Capítulo 7

Competia aos Comissários do Santo ofício a censura e 
destruição dos “livros proibidos”, como os encontrados 
em Ilhéus, no sul da Bahia,  em 1574. 
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A INQUISIção EM ILHéUS  
(1574-1774)1

Século XVI: colonos suspeitos de heresia

Em 1536, dois fatos de crucial importância marcam a história 
luso-brasileira: a instalação do Tribunal do Santo ofício em Lisboa 
e a fundação da vila de São Jorge de Ilhéus no sul da Bahia. Coinci-
dentemente, Inquisição e Ilhéus vão se inter-relacionar na figura da 
primeira autoridade a tomar posse da Capitania: algumas décadas 
mais tarde, o ouvidor e Loco-Tenente Francisco Romero será de-
nunciado ao Visitador do Santo ofício às partes do Brasil, acusado 
de blasfemar contra Nosso Senhor Jesus Cristo.

Inquisição e Ilhéus cresceram juntas: em menos de um século 
de existência, o Tribunal do Santo ofício se torna o mais temido 
“monstro sagrado” da história da cristandade, responsável pela pri-
são de mais de 40.000 “réus”, dos quais por volta de 1200 foram 
condenados à fogueira.

 Ilhéus cresceu mais lentamente que o monstrum horrendum: 
passados duzentos anos após sua fundação, em 1757, esta vila pos-
suía 173 fogos, ocupados por 1227 almas – em toda a Capitania vi-
viam 12.501 moradores. Nos últimos anos do século XVIII, época 
em que o professor Luiz dos Santos Vilhena escreveu suas célebres 
cartas descrevendo a região, o Santo ofício e a vila de São Jorge 
ostentavam franca decadência: o primeiro, às vésperas de sua defi-
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nitiva extinção; Ilhéus, “arruinada e desfeita, sem que pareça vila, 
mas sim uma pobre aldeia”.2

Salvo erro, até agora, a única referência historiográfica à atu-
ação inquisitorial no sul da Bahia foi registrada por Silva Campos, 
na sua ainda insuperada Crônica da Capitania de São Jorge dos Ilhéus, 
onde cita o nome de apenas três moradores desta região denuncia-
dos na primeira visitação do Santo ofício à Bahia, em 1591. Através 
de nossas pesquisas na Torre do Tombo (Lisboa), conseguimos até 
agora localizar um total de 23 colonos residentes na Capitania de 
Ilhéus que tiveram seus nomes registrados nos abomináveis cader-
nos ou processos do terrível tribunal eclesiástico: treze inculpados 
em blasfêmias e desrespeito aos preceitos da Igreja, quatro mulhe-
res envolvidas em lesbianismo, três cidadãos denunciados por ho-
mossexualidade, um escravo suspeito de bigamia, um missionário 
que se acusou de não ter resistido à tentações da carne, solicitando 
algumas penitentes no confessionário, um acusado de feitiçaria e fi-
nalmente o processo de um Familiar do Santo ofício natural da vila 
de Camamu, distrito pertencente à Comarca de Ilhéus. Portanto, 
convido o leitor a investigar comigo tais ocorrências: quinze “cri-
mes” relacionados à fé e 8 oito referentes a desvios na sexualidade, 
além de uma diligência da burocracia inquisitorial. Tais episódios 
– alguns tratando de temas sexuais um tanto melindrosos – longe 
de desmerecer o passado na região, mostram-nos que o ser huma-
no é o mesmo, ao longo dos séculos, em sua luta pela liberdade, 
pela busca da verdade de seu coração, pela alegria de viver, e que 
nestes casos, o erro não estava do lado dos “réus”, mas dos juizes 
inquisitoriais, que em nome da religião, degredaram, açoitaram e 
levaram à fogueira muitos brasileiros e colonos reinóis, cujos crimes 
hoje são considerados pela Ciência, pelos Direitos Humanos e até 
pelos setores mais progressistas da própria Igreja, como direitos 
fundamentais do cidadão. 
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o primeiro episódio inquisitorial ocorrido em Ilhéus leva-nos 
ao ano de 1574, quase duas décadas antes da primeira visitação do 
Santo ofício à Bahia. 

A região gozava então de certa tranqüilidade e abundância ma-
terial, após sangrentas batalhas com os índios Aimoré. o Capitão 
Mor Francisco Giraldes cuidava na ocasião do governo civil; os Jesu-
ítas, definitivamente instalados em 1564, pontificavam em questões 
religiosas. Não havendo tribunal nem Comissários do Santo ofício 
na área, certos moradores foram procurar as autoridades eclesiásti-
cas da Vila a fim de denunciar um esquisito e incômodo estrangeiro 
suspeito de heresia: Rafael olivi, italiano natural de Florença, casa-
do, provavelmente com uma brasileira, quem sabe, da cor do cravo 
e canela, morador na “fazenda São João, no termo de Ilhéus”. 

olivi tinha fama de ser homem muito lido, pois sempre estava 
falando de Papas e Cardeais e outros temas insólitos. Se levarmos 
em conta a pobreza intelectual dos habitantes locais, deficiência ob-
servada inclusive na própria elite, posto que até o primeiro ouvidor 
local era analfabeto! – podemos avaliar a desconfiança e o mal-estar 
causados junto à arraia miúda por esse italiano tão letrado. 
Seu principal acusador, Pero Furtado, disse ter ouvido o réu dizer 
uma série de blasfêmias e colocar certas dúvidas, avaliadas como 
suspeitas de heresia, ao ensinamento oficial da Santa Madre Igreja, 
afirmando, por exemplo que

a religião fora inventada para sujeitar as gentes, por que com as armas 
nem com o Império nunca acabaram de sujeitar; que os portugueses 
faziam tanta honra a Nossa Senhora e a tratavam e veneravam tanto as 
imagens da Madre de Deus, que parecia que faziam tanta honra a ela 
como a seu filho e que isso não lhe parecia bem.

Tais idéias eram na época qualificadas como “proposições heréti-
cas”. Revelava-se igualmente incrédulo quanto a certos milagres 
constantes na obra clássica Flos Sanctorum (1513), pondo em dúvida 
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as chagas e levitação de São Francisco e o milagre de São Silvestre 
na conversão do Imperador Constantino, este último interpretado 
por olivi, como “fruto de arte mágica”. 

Irreverente, chamava o presépio onde nasceu o Menino Jesus 
em Belém de “palheiro”, e na ermida de sua fazenda “por estarem 
as portas sempre abertas, os negros iam ter aí ajuntamento com 
as negras”, profanando o lugar sagrado com luxúrias condenáveis. 
Propagandista da sensualidade, dizia que “os turcos é que estavam 
certos” (certamente referindo-se à poligamia) e ao comentar o livro 
Cântico dos Cânticos, dizia que “a dileta de Salomão era sua puta.” 

Aos 10 de fevereiro de 1574, dando seqüência à denúncia, o 
Vigário da Vara de Ilhéus, Padre Gaspar Mendes, convoca o Vigá-
rio Geral, o Juiz ordinário, o Alcaide e o Meirinho da vila e diri-
gem-se de canoa à fazenda do italiano, dando-lhe ordem de prisão. 
Algemam-no do modo como o encontraram: de ceroulas e camisa! 
Intolerantes, sequer deixaram-no vestir as calças, sendo que naque-
la época, um homem de bem sentia-se gravemente humilhado pelo 
simples fato de estar em público sem chapéu, imagina então só de 
ceroulas e camisa!

 Revistaram seus móveis e baús, encontrando o que buscavam: 
27 livros! Entre eles, obras religiosas, como o Breviário, a Vida de 
Nosso Senhor Jesus Cristo, o Tesouro dos Pobres; obras literárias, como 
Viagi Fallida, Rime de Monsenhor Pero Lobo Pirotichiria, Comédia de 
Sacrifícios e, sobretudo, livros científicos: La Nova Ciência, de Nico-
ló Tartaglia, Aristóteles, Libelus de Tactus, Discorsi di Nicoló (Machia-
vel), Josefus Judaico e outros.

 Provavelmente, já nesta época, os Jesuítas deviam ter sua bi-
blioteca em Ilhéus: a coleção de Rafael olivi, contudo, deve ser 
considerada a primeira biblioteca leiga que se tem notícia em toda 
história do Brasil. Biblioteca atualizadíssima, pois incluía livros re-
centemente editados, como o do cientista matemático Tartaglia, 
falecido em 1557. No século XVI, sobretudo no selvagem Brasil, 
livros eram raridades caríssimas, daí a importância desta coleção de 
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27 volumes que incluía até uma Vita, gesti a costumi de Escócia e um 
tratado sobre a arte de cavalgar. 

Não havendo cadeia pública em Ilhéus, conforme ensina o docu-
mento, olivi permaneceu incomunicável numa casa, sendo vigiado 
por alguns guardas que foram ameaçados de excomunhão e graves 
castigos caso deixassem-no falar com qualquer pessoa: prisão rigoro-
síssima ordenada pelo Vigário da Vara de São Jorge dos Ilhéus! 

Passados alguns dias, tais livros são enviados juntamente com 
o sumário de culpas para o Deão da Sé de Salvador, Padre Marcos 
Pires, a autoridade eclesiástica máxima do Brasil após a morte do 
segundo bispo da Bahia, D. Pedro Leitão (1558-1573). Manda en-
tão o Deão chamar e inquire diversas testemunhas procedentes de 
Ilhéus, despachando em setembro do mesmo ano os documentos 
acusatórios para Lisboa. Passados alguns meses, com a chegada das 
naus do Reino, o Deão recebe documento com o surpreendente 
despacho inquisitorial: “Não há que prender o réu, pois são muitas 
as contradições nas denúncias, algumas testemunhas declarando 
que Rafael olivi é bom cristão. As culpas não são bastantes para a 
prisão: não mandem o réu para o Santo ofício – aí mesmo na Bahia 
o despachem”. Assinam o documento os inquisidores Simão Sá Pe-
reira, Frei Manuel da Veiga e Jorge Gonçalves Ribeiro. Argutos, os 
juízes do Santo ofício tiveram o discernimento de perceber a xeno-
fobia dos ilheenses e a exagerada indignação moral do clero local, 
desconfiando de heresia onde só havia proposições malsonantes. 

o que sucedeu com o infeliz italiano letrado, infelizmente, a 
documentação é omissa. Foi o primeiro morador da região de que se 
tem notícia a cair nas garras da repressão eclesiástica, mostrando-se 
contudo os Inquisidores menos intolerantes do que o clero local da 
Bahia. onde foi parar tão preciosa biblioteca, quem o saberá? 

Passados 17 anos deste triste episódio obscurantista, desem-
barca com toda a pompa na Bahia de Todos os Santos o Visitador 
do Santo ofício às partes do Brasil, o licenciado Heitor Furtado de 
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Mendonça, dando início à Primeira Visitação – tema do primeiro 
artigo deste livro. 

Apesar desta inquirição ter-se realizada em Salvador, a 80 lé-
guas dos Ilhéus, quando menos oito pessoas daquela região meri-
dional têm seus nomes registrados nos temidos livros de Confissões 
e Denunciações do Santo Ofício: quatro mulheres e quatro homens, 
sendo três por lesbianismo e cinco por palavras ou atos contrários 
à ortodoxia católica. Destes, três personagens tiveram destacada 
participação na história local. 

Francisco Romero, natural de Castela, ocupou o cargo de Capi-
tão e ouvidor em Ilhéus, e apesar de já falecido em 1591, foi acusa-
do de ter desacatado a Santa Cruz. Segundo seu denunciante, certa 
feita, ao entrar numa igreja, vendo o crucifixo que havia trazido de 
Portugal um homem com quem ele estava alterado, disse: “Tenho 
ódio daquele crucifixo que o trouxe Fuão...” Culpa menos grave do 
que a do italiano há pouco citado: como já estava sepultado, talvez 
estivesse pagando a blasfêmia no fogo do purgatório...

Jorge Martins, ancião de 75 anos, era natural de Guimarães, 
no Minho, de onde trouxe o pomposo título de Cavaleiro da Casa 
del Rey. Era casado com Caterina Faia, moradores na vila de São 
Jorge, onde ocupava o cargo de Almoxarife. Compareceu perante 
a mesa inquisitorial, no Colégio dos Jesuítas de Salvador, aos 3 de 
agosto de 1591, dizendo que quando rapazinho, aprendera a se 
benzer de maneira errada, levando a mão da testa, não para o peito, 
como fazem os cristãos, mas para o lado direito, justificando que o 
Filho estava do lado direito de Deus Pai. Apesar de ter sido denun-
ciado de falar mal dos sacerdotes e ler a Bíblia em português, coisa 
proibida na época, como confessou-se no “tempo da graça”, e suas 
culpas eram leves, não recebeu castigo algum, além de obrigação 
de persignar-se conforme mandava o Catecismo de Trento.

Felipe de Guellem é o terceiro morador de Ilhéus a ser denun-
ciado nesta Visitação: foi quem deixou mais rastros na história, 
pois teria servido de inspiração inclusive para alguns versos de Gil 
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Vicente. Nascido na Andaluzia, em 1487, era douto e ilustrado, 
conhecendo matemática, astrologia e alquimia. Amigo de Tomé 
de Souza, vivia em Ilhéus desde 1539, trazendo consigo o honroso 
título de Cavaleiro de Hábito de Cristo. Foi Provedor da Fazenda 
Real em Porto Seguro. 

Aos 16 de agosto de 1591 seu nome foi citado perante o Visi-
tador Furtado de Mendonça: disseram “que quando se benzia, se 
benzia com uma figa e dava por desculpa que tinha o dedo polegar 
comprido e por isso lhe fazia na mão figa”. Como era também sus-
peito de ser cristão-novo, julgavam que tal gesto era uma preme-
ditada ofensa que os cripto-judeus faziam ao símbolo cristão, pois 
também fora visto pisando uma cruz desenhada numa tábua.

Disse que fora um franciscano de Guimarães que justificara tal 
modo de se persignar, 

e depois que ouviu esta doutrina, ele confessante sempre usou do dito 
modo de benzer, nomeando o filho no ombro direito, até que haverá 
quatro ou cinco anos, segundo sua lembrança, que, ouvindo uma pre-
gação na vila dos Ilhéus de um padre da Companhia de Jesus, lhe ouviu 
dizer nela que Deus não tinha mão direita nem esquerda, e ouvindo 
ele isto foi ao mosteiro falar com o dito pregador e outros padres e lhes 
declarou este escrúpulo, e eles lhe ensinaram que deixasse o dito modo 
de benzer e que se benzesse da maneira que os cristãos todos se benzem, 
nomeando o padre na testa e o filho no peito, e depois dos ditos padres 
dizerem isto ele o fez assim sempre.3 

Como o leitor pode observar, naquela época tão mística e su-
persticiosa, qualquer deslize ou irreverência em matéria religiosa 
poderia ser interpretada como resquício de judaísmo ou adesão ao lu-
teranismo, ambas heresias duramente castigadas e perseguidas pela 
Inquisição, daí os escrúpulos dos faltosos em logo desencarregar suas 
consciências de eventuais heterodoxias. A acusação foi considerada 
por demais tênue para merecer castigo: ficou elas por elas. 
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Thomás Ferreira é o primeiro natural de Ilhéus a comparecer 
perante o visitador Santo Tribunal: 36 anos, solteiro, mameluco, 
filho do branco Marçal Ferreira com sua escrava brasila, Helena. 
Sua culpa era ter comido carne em dias proibidos na quaresma 
antecedente, quando soldado em campanha na Serra do Araripe 
(Ceará), sob o comando do Capitão Cristóvão Rocha. Além deste 
pecado, acusou diversos companheiros de batalha, uns por terem 
entregue armas, munições e cavalos aos índios, inimigos mortais 
dos brancos, outros, por terem adotado costumes e cerimônias gen-
tílicas, ambas condutas bastantemente praticadas por nossos pri-
meiros habitantes não muito fiéis à coroa lusa, ações igualmente 
condenadas pela Santa Inquisição. 

outro soldado ilheense, João Gonçalves, 20 anos, cristão ve-
lho, alfaiate, morador em Sergipe do Conde no Recôncavo, 

confessando, disse que haverá três anos que foi na companhia de Cris-
tóvão de Barros à guerra de Sergipe Novo, numa companhia de cento e 
tantos homens pelo sertão adentro a fazer descer gentio com paz, e ele 
confessante foi na dita companhia, na qual andou no dito sertão algum 
mês e meio, e nesse tempo, nos sábados e sextas-feiras e dias que não 
eram de carne, ele confessante comeu sempre carne. E antes de partir 
com o dito Álvaro Rodrigues para o dito sertão, estando no arraial em 
Sergipe, se fez riscar em um braço e logo mostrou o braço esquerdo, entre 
o cotovelo e o ombro, riscado de lavores cortados na carne, feitos como 
ferretes que ficam em sinal para sempre, o qual riscado é uso e costume 
dos gentios valentes, de maneira que riscar-se e ser riscado significa entre 
os gentios ser gentio cavaleiro e valente, e declarou que Estácio Martins, 
mameluco, alfaiate, morador de Ilhéus, lhe fez o dito riscado. 

Na mesma Visita, aos 20 de agosto de 1591, é denunciado 
Francisco Nunes, natural de Ilhéus, irmão do capelão da Sé da 
Bahia, de ter dito que “dormir um homem com mulher não era 
pecado”, versão ainda mais devassa do ditado na época, “abaixo do 
equador não há pecado!” 
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Dentre os confessantes desta primeira visitação, naturais ou 
moradores temporários em Ilhéus, um dos mais controvertidos foi 
Domingos Fernandes Nobre, de alcunha Tomacaúna, 46 anos, ma-
meluco, cristão velho, natural de Pernambuco, casado com mu-
lher branca, que se confessou no tempo da graça do Recôncavo, no 
último dia dela, em 11 de fevereiro de 1592. Sua biografia é ro-
cambolesca, demonstrando multicolorida mestiçagem cultural no 
seu pensar, agir e na própria imagem corporal. Entre suas muitas 
entradas pelo sertão, para descobrir minas de ouro e à cata de indí-
genas para escravizar ou descer para aldeias próximas a Salvador, 

confessou que haverá treze ou quatorze anos que, por mandado do go-
vernador João de Brito d’Almeida, tornou ao sertão dos Ilhéus, onde 
gastou quatorze meses, e nele se empenou pelo rosto com almécega e se 
tingiu com a tinta vermelha de urucum ao modo gentílico, e teve sete 
mulheres gentias que lhe deram os gentios, e as teve ao modo gentílico, 
e tratou com eles e bebeu seus vinhos e fez seus bailes e tangeres e can-
tares, tudo como gentio. 

Destes citados sete naturais ou moradores de Ilhéus, com ex-
ceção do mameluco Tomacaúna, nenhum chegou a ser processado: 
suas culpas foram consideradas pequenas demais para merecerem 
castigo formal por parte do Santo ofício, cujo lema era: “Justitia 
et Misericordia”. Tampouco Andreza Rois, a única mulher regional 
envolvida com o crime de blasfêmias nesta primeira visitação mere-
ceu qualquer penalidade: a 6 de fevereiro de 1592, ela comparece 
perante o Visitador dizendo ser cristã velha, 30 anos, natural do 
Rio dos Ilhéus, filha do mestre de açúcar Simão Rois, casada com o 
oleiro Antônio de Góes. Sua culpa: 

confessando-se, disse que haverá dois anos que em sua casa, dizendo-lhe 
Felipa, sua negra da terra, certas coisas ruins de seu cunhado Manuel de 
Góes, também oleiro que já não usa muito, ela, agastada contra o dito 
seu cunhado que lhe negava o que a negra dissera, disse que tanta verda-
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de falava a dita sua negra como o Evangelho de São João, e desta culpa 
disse que pedia perdão.

Foi admoestada pelo Visitador Furtado de Mendonça para que 
não repetisse tal impropério, e despachada em paz. 

Ainda nesta Visita de 1591, outro morador de Ilhéus é de-
nunciado, agora pelo pecado nefando: Luiz, 18 anos, “negro deste 
Brasil”, forro4, que servira a Dona Luíza, viúva, moradora no Taipe: 
“consta ser fama pública na Capitania de Ilhéus, e [se] ouve geral-
mente da boca de todos dizer que Luiz é somítigo, e que usa do 
pecado nefando sendo paciente, em lugar de fêmea.” Foi denuncia-
do por Inácio de Barcelos, cristão-velho, lavrador, natural da Ilha 
Terceira, 50 anos, morador em Ilhéus. 

outras três mulheres tiveram a desdita de terem seus nomes 
citados junto ao preposto do Terrível Tribunal, todas comprome-
tidas com o lesbianismo, um dos crimes passíveis de condenação 
à fogueira, apesar de não termos encontrado na Torre do Tombo 
referência a caso algum de lésbica queimada na Península Ibérica. 

Quitéria Sequa era a mulher de Pedro Madeira, o Alcaide de 
Ilhéus: por volta de 1562, vindo à sua casa a mameluca Guiomar 
Pinheira, menina de 8 anos, para dar-Ihe um recado, 

estando a mesma vestida apenas com camisa, segundo o costume deste 
Brasil, a lançou em cima de sua cama, de costas, e lhe levantou a camisa 
e arregaçando assim as suas fraldas, se pôs em cima dela e ajuntando seu 
vaso natural com o vaso natural dela, fez como se fora homem e mulher, 
tendo deleitação por espaço de tempo. 

Quem revelou tais intimidades indiscretas, 30 anos depois, foi 
a própria mameluca Guiomar, agora mulher de 38 anos que, ape-
sar deste fato ter se passado em sua infância, ainda temia o castigo 
inquisitorial. Revelou, outrossim, que passados alguns dias daque-
le nefando ato de sodomia faeminarum, a senhora Alcaide repetiu 
a dose, exercendo sempre posição de íncuba – “a que se coloca 
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por cima”. Por esta época, segundo podemos ler no Vocabulário da 
Língua Brasílica, de autoria dos padres jesuítas, os Tupinambá cha-
mavam às lésbicas de “çaquaimbeguira”, isto é “machão que não 
conhece homem e tem mulher, peleja e fala como homem”. o que 
prova a existência da homossexualidade feminina também entre as 
tribos ameríndias.5

Não foi apenas a pedófila senhora Alcaidessa a ter seu nome 
incluído no “Repertório do Nefando”. Também em Ilhéus uma tal 
Dona Catarina Quaresma, apesar de casada, jovem de 25 anos, foi 
denunciada como sendo useira de praticar sodomitigarias com ou-
tras moçoilas. Foi Ana Cunha, 32 anos, moradora em Ilhéus, quem 
entrou em maiores detalhes sobre esta relação: “pondo-se em cami-
sa, começou a abraçá-la e deitando-se na mesma rede, ajuntaram 
seus vasos naturais6 e assim estiveram deleitando-se como homem 
com mulher, sendo ambas íncubas e súcubas.7 Disse saber que pecado 
contra natureza era o mesmo que pecado nefando8”, e que já se con-
fessara desta falta com um sacerdote.9 Foi a única destas mulheres a 
ser processada, apesar de ter sentença leve: multa de 10$000 réis e 
algumas penitências espirituais, devendo rezar o terço e os salmos, 
além e confessar e comungar nas principais festas litúrgicas. 

Séculos XVII e XVIII

o século XVII é o período de maior virulência da Inquisição 
em Portugal e, surpreendentemente, foi a época em que o sul da 
Bahia menos sofreu em termos de ação repressiva inquisitorial. Até 
agora só localizamos uma pequena referência a Ilhéus: em 1669, 
na denúncia lavrada contra o Padre José Pinto Freitas, Tesoureiro 
Mor da Sé da Salvador, infamado publicamente de ser sodomita 
inveterado, um dos acusantes foi o Vigário de Ilhéus, Padre Manuel 
Vieira, disse que este padre-sodomita “metera a mão em suas partes 
ocultas e por isto o descompusera”10
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Nesta mesma época, a homossexualidade se alastrava, célere, 
pela Capitania, das senzalas ao Palácio do Governo, tendo muitos 
praticantes no clero e nas ordens religiosas, sendo tema de vários 
poemas de Gregório de Mattos, ele próprio também Tesoureiro da 
Sé e, como vimos, acusado de ter blasfemado, dizendo que o próprio 
Jesus Cristo Nosso Senhor praticava o pecado nefando de sodomia. 

 o século XVIII foi a época em que o Santo ofício mais atuou 
no Brasil, prendendo centenas de colonos, sobretudo cristãos-no-
vos, queimando uma dezena de “brasileiros”, inclusive um padre 
baiano, Manuel Lopes de CarvaIho que, apesar de cristão-velho, 
converteu-se ao judaísmo, proclamando-se o verdadeiro Messias. 

é no “século das luzes” que o primeiro filho da região obtém 
a patente de Familiar do Santo ofício: Antônio Felix de Contrei-
ras da Silva, 20 anos, nascido em 1754, na vila de Rio de Contas, 
freguesia de São Miguel, então pertencente à Comarca de Ilhéus. 
Era filho do Capitão Antônio Duarte da Silva, Juiz ordinário e 
Tesoureiro Geral dos Defuntos e Ausentes de Camamu, neto do 
Capitão Mor de Ilhéus. o jovem estudava em Coimbra quando 
habilitou-se para a função de Familiar, a temível milícia de espiões 
e pontas de lança da Inquisição. Apesar da má fama carregada pelo 
avô do habilitando, de ser cristão-novo, e dos moradores de Rio 
de Contas comentarem que sua avó paterna, Francisca Caetana de 
Contreiras, tinha sido queimada num Auto de Fé, emigrando seu 
avô para o Brasil por desgosto de tão infamante episódio, tudo leva 
a crer que o rumor não passava de calúnia, “eram seus inimigos que 
o diziam”, tanto que, em 1774, o Santo ofício outorgou-lhe a tão 
desejada comenda de Familiar.11

Logo no começo deste século, 1705, na mesma vila de Cama-
mu onde o pai deste citado Familiar exercia o cargo de Juiz ordi-
nário, um cidadão por nome Manuel Velho é delatado à Inquisição 
pelo morador Francisco Gomes do Rego, por ter-lhe pedido que 
escrevesse uma oração “que parecia ser carta de tocar” – aquelas 
fórmulas mágicas capazes de conquistar corações arredios e tirar 
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vantagens sexuais de mulheres relutantes. Mais uma denúncia que 
não teve desdobramentos. 

Nos meados deste século, Frei José de Jesus Maria, provavel-
mente sacerdote da ordem de S. Francisco, missionário há muitos 
anos nesta região meridional, segundo declara, “autor da sujeição à 
fé católica de duas nações indígenas do Rio de Contas, os Guerém e 
os Pocurunxém”, arrependido de seus pecados de juventude, e com 
medo de morrer na sempre incerta travessia do oceano Atlântico 
no seu próximo retorno ao Reino, entregou confissão escrita ao Co-
missário do Santo ofício da Bahia onde declara: “Desconsolado, 
temeroso e afeito com mil considerações ocasionadas de escrúpulos 
que me perturbam...” diz que cedendo à tentação, pedira a uma 
confessante que Ihe mostrasse os peitos... Confessou mais: que nas 
ocasiões em fazia os exorcismos em algumas mulheres que tinham 
“queixa uterina, fez-lhes alguns brincos desonestos”. Solicitar pe-
nitentes no confessionário era crime gravemente punido pelos In-
quisidores, apesar de só na Bahia ultrapassar de 75 o número de 
clérigos e frades cujos nomes estavam inscritos no Repertório dos 
Solicitantes. Certamente para atenuar suas culpas, Frei José de Jesus 
Maria citou outra vantagem espiritual além da referida conversão 
dos gentios: disse ter convertido um herege em Salvador, invocan-
do como testemunha o Cônego João Calmon, o poderoso Comissá-
rio do Santo ofício, o mais famoso representante de um clã até hoje 
presente no cenário regional. os documentos não informam mais 
nada sobre este controvertido religioso porno-missionário.12

No rol dos crimes sexuais perseguidos pela Inquisição, além 
da sodomia e solicitação, o desvio que mais causou problemas aos 
colonos do Brasil foi a bigamia: em 1758, o oitavo arcebispo da 
Bahia, D. José Botelho de Matos (1741-1760) nomeou o Padre 
Inácio P. Machado como Visitador das freguesias da Capitania do 
Sul, e entre os denunciados de crimes atinentes ao Santo ofício, 
foi citado como culpado de bigamia um escravo dos jesuítas, o 
crioulo Manuel, morador no Engenho de Santana. Segundo cons-



· 186 ·

ta, este engenho foi a maior propriedade escravista que existiu na 
região: contava na época com 182 cativos, dos quais 38 casais ma-
trimonialmente constituídos. Alegou o negro que tal denúncia era 
improcedente, pois embora tivesse casado de fato duas vezes, o 
primeiro enlace fora anulado pelos Inacianos, quando se descobriu 
que sua esposa era parente próxima, daí ter sido válido e legítimo 
somente o segundo casamento, posto que encontrava-se “desimpe-
dido canonicamente”.13 Como as demais denúncias até aqui regis-
tradas, também esta ficou apenas no papel. Este crioulo ostentava 
o pomposo titulo de “Capitão Mor do Gentio Grem”, a mesma 
tribo pacificada pelo frade solicitante há pouco referido.

1761 foi um dos anos mais tétricos na hedionda história inqui-
sitorial. Após a expulsão dos Jesuítas do Brasil, em 1759, levando as 
aldeias indígenas de olivença, Barcelos e Santarém – missionadas 
por religiosos da Companhia – à lúgubre e irrecuperável decadên-
cia, conforme mostraremos mais adiante, no capítulo 8, “os índios 
do Sul da Bahia”, é preso em Lisboa o mais famoso taumaturgo 
que percorreu o Nordeste brasileiro, o veneradíssimo Padre Gabriel 
Malagrida. Acusado de heresia e de ter participação no malfadado 
atentado contra D. José I (1758), o alquebrado e piedoso ancião, já 
septuagenário, foi queimado vivo, gerando protesto de Voltaire e 
do próprio Sumo Pontífice. 

Algumas décadas antes, quando a própria família real recebia 
em Palácio o taumaturgo italiano, o Padre Malagrida realizara uma 
série de missões na Capitania de Ilhéus, arrebatando multidões de 
devotos que o acompanhavam em procissões penitenciais, onde os 
mais contritos se flagelavam até pingar sangue. Rezam as crôni-
cas que este santo sacerdote realizou aí vários milagres: em Cairu, 
ao falar sobre o terrível fogo do inferno, como prova do poder de 
Deus, colocou sua mão sobre a chama de uma vela, sem que sofres-
se qualquer dano; e em Boipeba, enquanto proclamava a palavra 
de Deus, miraculosamente apareceu uma revoada de pássaros sobre 
sua cabeça, causando grande devoção entre os fiéis. Nada disto lhe 
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serviu da álibi; seu corpo virou cinzas no Auto de Fé realizado em 
Lisboa aos 23 de setembro de 1761. Salvo erro, foi o único visitante 
do Sul da Bahia a receber a pena capital.14

No ano seguinte a este triste episódio, em Cairu, na povoação 
de Aricoaba, o lavrador Alexandre da Fonseca, homem branco, foi 
delatado ao Santo ofício por insulto à fé católica. Realizava neste 
povoado uma solene festa em homenagem a São Benedito, o fran-
ciscano negro tão querido no Brasil Colonial, beatificado em 1763. 
Inconformado com a veneração a um servo de Deus que ostentava 
a mesma feição dos escravos, o racista lavrador não se conteve: 
deu um tiro de bacamarte na bandeira do santo, dizendo: “o que 
faz este pretinho à vista de Deus e de todo o mundo?!” Diz o de-
nunciante que tal gesto blasfemo fora perpetrado com “desprezo, 
opróbrio e irreverência”. Malgrado tal manifestação de intolerância 
racial, quando menos deste 1788 existe na região a Irmandade de 
Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, ereta na Matriz de Cama-
mu que, apesar de destinar-se prioritariamente á população de cor, 
constava em seus Estatutos a possibilidade de admitir também os 
brancos como associados.15

Novamente outro blasfemo desta região tem seu nome regis-
trado nos arquivos do Terrível Tribunal: João Batista Silveira Vi-
lallobos, Sargento Mor de ordenanças. Era reinol, casado, sendo 
apelidado “cabeça de cuia”. Saiu denunciado na Devassa Episcopal 
realizada na região em 1764. Algumas testemunhas ouviaram-no 
dizer que “seu gênio o encaminhava para o mal, pois ao ser gerado, 
o Pai Eterno disse a seu pai: Abençôo-te rapaz, não para o bem, 
mas para o mal.” Malévolo, costumava repetir que “nunca se deve 
perdoar uma ofensa, mesmo passados 60 anos” e mau cristão, nun-
ca fora visto dentro da igreja assistindo a uma santa missa. Pior que 
tudo, foi esta afirmação: “Se o Cristo voltasse e não houvesse judeu 
para crucificá-lo, ele o faria.” De fato, o Sargento Mor Vilallobos 
era o cão! 
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Na Devassa ordenada pelo arcebispo carmelitano, D. Frei 
Manuel de Santa Inês (1771), sendo Visitador o Padre Francisco 
Rois Fontes, licenciado em artes, tendo como escrivão o pároco de 
Ilhéus, o Padre Inácio Soares Azevedo, a pessoa mais denunciada 
foi Manoel Vieira Martiniano. Como seu delito pertencia ao conhe-
cimento do Santo ofício, o Comissário Gonçalo de Sousa Falcão, 
residente em Salvador, mandou o sumário de culpas diretamente 
para Lisboa, para os Inquisidores decidirem se era caso de mandá-
lo prender. Ao todo foram ouvidas 33 testemunhas, entre proprie-
tários e lavradores brancos, roceiros mestiços e até escravos. o réu 
era acusado de viver amancebado com a crioula viúva Maria da 
Silva, 23 anos, natural de Sergipe del Rey. Por esta mancebia, velha 
de 6 anos, o Vigário de Ilhéus recusara-se, na Quaresma de 1974, a 
conceder-lhe o bilhete de desobriga. Como era delito pertencente à 
alçada do Bispo, os amantes tiveram de assinar termo de emenda, 
comprometendo-se a deixar de coabitarem, apesar de terem filhos 
desta união consensual. Mais grave, contudo, era a segunda acu-
sação: Martiniano era tido e havido publicamente por sodomita, 
usando deste pecado com vários rapazes.

Ao todo foram citados nove moços como seus cúmplices no 
abominável pecado de sodomia: Félix; João, escravo Gêge, 30 
anos; Maximiano; João Antônio; Aleixo; Luiz, escravo Gêge; e os 
escravos João, Gonçalo e Cipriano. Comentava-se a boca pequena 
pela região que com alguns destes rapazes, mantivera cópula so-
domítica à força e com violência, como aconteceu com o escravo 
João, do lavrador João Fernandes, que indo tirar madeira no porto 
do Tiriri (Rio de Contas?), foi agarrado pela barriga e possuído 
como “paciente”. Uma das testemunhas declarou: “todo ferido no 
vaso traseiro”, este escravo se queixava publicamente contando 
este fato a quem quisesse. Tal episódio foi tão comentado que “não 
haverá morador nenhum na vila que não o saiba.” Alguns dos seus 
cúmplices são ouvidos pelo Visitador e contaram ter praticado ape-
nas “molícies”, isto é, masturbação recíproca e demais “brincos” 
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homoeróticos, excluída a cópula anal propriamente dita, somente 
esta considerada “sodomia perfeita” e crime pertencente à jurisdi-
ção inquisitorial. Tal casuísmo da teologia moral, quer discutindo 
o sexo dos anjos, quer os pré-requisitos para se considerar os atos 
homossensuais apenas pecado ou crime, tais discussões são hoje 
consideradas pela própria Igreja Católica como bizantinismo. 

Alguns dos acusantes, cúmplices do infamado Martiniano, 
revelaram mais detalhes: Luiz Francisco, escravo, 20 anos, jurou 
que o réu “chupou-lhe o membro viril”, erotismo considerado pelos 
Reverendos Inquisidores como “invenção diabólica”, não, porém, 
crime de “sodomia perfeita”. Acusação que foi referendada por ou-
tro escravo, Gonçalo, 18 anos, que disse ter Martiniano praticado-
lhe a felação “com suma complacência”. Foi acusado também, de 
manter cópula anal com sua concubina, usando-a, como se dizia na 
época, “à italiana”.

Por ordem do Visitador, Martiniano primeiro foi preso na Ca-
deia de Rio de Contas e a 15 de janeiro de 1766, enviado acorren-
tado para Salvador. No cárcere na cidade da Bahia, este libertino 
morador da Capitania de Ilhéus “comeu o pão que o diabo amas-
sou”, sofrendo, além do desconforto e insalubridade do calabouço, 
a humilhação de ser infamado de “sodomita”, na época popular-
mente apelidado de “fanchono”. Exatamente um ano após sua pri-
são, depois de examinar o sumário, mais uma vez, os Inquisidores 
julgaram com bom senso, concluindo que as culpas apresentadas 
contra o réu não eram suficientes para ser preso e processado, já 
que além de muita contradição nas duas acusações, não havia evi-
dência de ter cometido a perfeita sodomia. Que fosse, portanto, 
imediatamente solto. obediente, o Comissário Falcão cumpre o 
ordenado. Inconformado com sua triste sina, Manoel Vieira Mar-
tiniano escreve um ofício aos Inquisidores, protestando contra sua 
arbitrária prisão: diz que todas as acusações eram falsas, calúnias 
arquitetadas pelo Capitão Manuel Marques e outros inimigos. Re-
clama contra a severidade e a crueldade com que foi tratado, ten-
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do os dois pés presos num tronco como se fosse um reles escravo, 
com pesada corrente no pescoço, grilhões nos pés e algemas nas 
mãos. Sua carta não mereceu qualquer resposta: os Inquisidores 
certamente consideraram já ter sido por demais generosos em não 
processá-lo. Como apenas uma testemunha de condição inferior, 
um escravo, acusara-o de ter praticado “perfeita sodomia”, todos 
os demais, referindo-se a atos de “molice”, seu pecado não chegava 
à condição de crime, daí a decisão misericordiosa dos delegados do 
Santo ofício. o casuísmo do Regimento Inquisitorial beneficiava 
o sátiro Martiniano. E, mais uma vez, como já sucedera com a 
primeira vítima da Inquisição em Ilhéus, o bibliófilo italiano Ra-
fael olivi, o clero baiano demonstrava maior indignação moral e 
intolerância do que os próprios inquisidores, prendendo com suma 
violência, certos suspeitos de crimes, que foram inocentados pelo 
Horrendum Tribunalem. Nestes dois casos, ao menos, os Inquisidores 
podiam alegar terem privilegiado a primeira virtude do lema desta 
tenebrosa instituição eclesiástica: “Misericórdia et Justitia”.

Felizmente a história não pára, e apesar da resistência dos se-
tores mais conservadores da Cristandade, a Inquisição desde 1821 
virou peça de museu, embora seu espírito ainda persista entre os 
donos do poder. Símbolo de uma era de maior tolerância, livre pen-
samento e pluralismo, o século XX há de ficar na história da antiga 
Capitania de São Jorge como um marco indelével na conquista dos 
direitos humanos: em plena Praça Municipal de Ilhéus encontra-
se belíssima estátua de mármore, em tamanho natural, da “oitava 
musa” da Antiguidade, a poetisa Safo, considerada a mais famosa 
lésbica de toda a história da humanidade. Não há notícia, em todo 
o mundo, de outra Praça Municipal que tenha como protetora a 
divina Safo de Lésbos. Que sua presença calma e altaneira seja o 
símbolo de uma nova era, onde o açoite e a fogueira cedam lugar ao 
amor, e a liberdade de consciência seja respeitada universalmente.



· 191 ·

Notas

1 Este artigo, com pequenas modificações, foi originalmente publicado com o título  
A Inquisição em Ilhéus, na Revista FESPI, ILHEUS, ano VI, n.10, jul-87/dez.88, 1989, 
p.73-62. Agradeço a meu afilhado Ronaldo Assis pela digitação deste artigo.

2 VILHENA, Luís dos Santos.  A Bahia no Século XVlII. Salvador: Editora Itapuã, 1969.

3 ABREU, Capistrano de. Primeira visitação do Santo Ofício às partes do Brasil. Rio de 
Janeiro: Editora F. Briguiet, 1935. Todas as citações relativas a esta 1ª Visitação foram 
retiradas desta obra.

4 Forro: o mesmo que liberto, alforriado, o que deixou de ser escravo.

5 MoTT, Luiz. Lesbianismo no Brasil. Porto Alegre: Editora Mercado Aberto, 1987.

6 Vaso natural: vagina ou vaso dianteiro, em oposição ao anus, chamado de vaso traseiro 
ou vaso prepóstero.

7 Íncubo: aquele que se deita sobre o outro no ato sexual; agente, ativo; dizia-se do 
Demônio masculino que, segundo velha crença popular, vinha de noite copular com os 
humanos. Súcubo: o que se deita por debaixo de outro, paciente, passivo.

8 Nefando: Indigno de se nomear; abominável, execrável, execrando, nefário. Pecado 
Nefando: sodomia, pecado contra a natureza, cópula anal, homossexualidade.

9 Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Inquisição de Lisboa, Processo 1289.

10 Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Inquisição de Lisboa, Caderno do Nefando, nº 12, 
fl. 106, 20-8-1667.

11 Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Inquisição de Lisboa, Habilitações do Santo 
ofício, m.186, n.2753.

12 Arquivo Nacional da Torre do Tombo, da Inquisição de Lisboa, Caderno dos Solici-
tantes, nº26, fl. 143, (03/01/1748).

13 Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Inquisição de Lisboa, Caderno dos Solicitantes, 
n.126, fl. 143.

14 MURy, Paul. Historia de Gabriel Malagrida. Lisboa, 1875.

15 Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Inquisição de Lisboa Caderno do Promotor, n.125,  
fl. 513; Arquivo Histórico Ultramarino, Compromissos e Irmandades, n.8.


