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“Gente da Nação”:  
os judaizantes e a preservação do judaísmo no Brasil 

João Henrique dos Santos1 

Por todos os lugares onde se instalaram, os portugueses ‘de nação’ 
tiveram sempre o cuidado de vincar bem a sua separação em relação 
aos judeus de outras origens – os que não provinham da Península 
Ibérica. Necessariamente associados aos espanhóis, muitas vezes 
confundindo-se com eles, dadas as relações familiares, culturais, 
bisaricas e de vizinhança, que existiam entre uns e outros, 
mantiveram uma conveniente distância quanto aos alemães e polacos. 
Alguns chegaram a acrescentar ao nome as iniciais S. T, de ‘Sefarad 
Tahor’, ‘Sefardim Puro”. (António Carlos Carvalho) 

Introdução 

s conversões massivas de judeus ao cristianismo desde o século IX da 
era cristã, embora condenadas e declaradas sem valor em bulas 

papais, ocorria com bastante frequência, sobretudo na Europa Ocidental e 
particularmente na Península Ibérica após o processo da Reconquista aos 
mouros2. Tais conversões eram sempre acompanhadas de legislação 
antijudaica que recrudescia sempre mais. Tudo isso levou os judeus a 
desenvolverem mecanismos de preservação de identidade, ritual e culto que 
lhes permitissem a um tempo sobreviver fisicamente, enquanto 
asseguravam a continuidade do judaísmo, desde os tempos da dominação 
visigótica na Espanha3 4 5 

                                                 
1 Professor da Universidade Gama Filho (RJ). 
2 ALCALA, A. – Tres cuestiones en busca de respuesta: invalidez del bautismo “forzado”, 
“conversión” de judias, trato “cristiano” al converso, in Judíos, Sefarditas, Conversos – la 
expulsión de 1492 y sus consecuencias, Ángel Alcalá (ed.), Ed. Âmbito, pp. 523-544, 
Madri, 1995. 
3 TAVARES, M. J. E – Os judeus em Portugal no Século XIV, Ed. Guimarães, 2000, 
Lisboa. 
4 GITLITZ, D.M. – Secrecy and Deceit – the Religion of the Crypto-Jews, Jewish 
Publication Society, Philadelphia, 1996. 
5 MORENO, L. G. A. – Los judíos de la Espolia antigua. Ed. Rialp, Madri, 1993. 
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O edito espanhol de 31 de agosto de 1492, determinando a imediata 
expulsão dos judeus do território espanhol, e o edito português de 5 de 
dezembro de 1496, dando prazo de um ano para a conversão dos judeus ou 
sua expulsão do Reino, seguido do batismo forçado de toda a população 
judaica que ainda não havia conseguido sair de Portugal, o dito “batismo em 
pé”, em 1497, foram o ápice das medidas que visavam a exterminar não os 
judeus, mas o judaísmo, como recorda o Prof. Yitzhak Baer, em sua obra 
“Historia de los judio en la Esparza cristiana” 6 7 8 9. As conversões forçadas 
em Portugal e, particularmente, o citado episódio do batismo em pé, fez com 
que, a partir de então, surgissem aqueles que passaram a ser conhecidos como 
cristãos-novos, em contraposição àqueles que descendiam de famílias que 
sempre foram católicas, os “crist iosvelhos” . Sobre os cristãos-novos vigiava 
a Inquisição, instituída em Portugal em 1536 10 11 12 13 14. 

A descoberta da América e do Brasil e o cripto-judaísmo na América 

A descoberta da América em 1492 pode ter significado esperança de 
estabelecimento em terras mais seguras para aqueles que secretamente 
permaneciam fiéis ao judaísmo na Espanha, no que se refere à presença da 
Inquisição15.16 

A situação dos cristãos-novos portugueses foi diversa, pois foram 
autorizados pelas ordenações manuelinas a se estabelecer no Brasil desde 
1502, antes, portanto, do estabelecimento da Inquisição em Portugal, sendo 

                                                 
6 BAER, Y. – Historia de los judíos en ia España cristiana. Riopiedras, Madri, 2001 
7 ROTH, N. – Conversos, Inquisition and the expulsion of the Jews from Spain. University of 
Wisconsin Press, 1995. 
8 NOVINSKY, A. e D. Kuperman (orgs.) – Ibéria Judaica: Roteiros da Memória. Edusp, 
São Paulo, 1996. 
9 ALTABE, D. E – Spanish and Portuguese Jewry before and after 1492. Sepher-Hermon, 
N. York, 1992. 
10 LIPINER, E. – Os baptizados em pé, Ed. Vega, Lisboa, 1998. 
11AZEVEDO, J.L. História dos cristãos-novos em Portugal. Clássica, Lisboa, 1989. 
12 LIPINER, E. – O tempo dos judeus segundo as Ordenações do Reino. Nobel, S. Paulo, 1982. 
13 BODIAN, M. – Hebrews of the Portuguese Nation, Indiana University Press, Indiana, 1997. 
14 KAYSERLING, M. – História dos judeus em Portugal. Pioneira, S. Paulo, 1971. 
15 KATZ I.J. & M.M. Sereis (ed.) – Studies on the history of Portuguese Jews from their 
expulsion in 1497 through their dispersion. Sepher-Hermon, N.York, 1996. 
16 COELHO, A. B. – Cristãos-Novos Judeus e os Novos Argonautas. Ed. Caminho, Lisboa, 1998. 
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constantemente incentivados pela Coroa a empreender mais negócios na 
Colônia recém-descoberta17 18 19. 

Os primeiros relatos europeus sobre cripto-judeus americanos são, 
segundo Lewin20, os de Daniel Levi de Barrios (Miguel de Barrios) e de 
Menasseh ben Israel (Manoel Dias Soeiro). Este, em sua obra “Esperança de 
Israel”, tentou desenvolver uma teoria messiânica americanista, segundo a 
qual os ameríndios tinham contato com comunidades cripto-judias ocultas na 
América no século XVII. Ben Israel tenta sustentar essa afirmação mesclando 
uma profecia de Moisés com o apócrifo IV livro de Esdras, que se refere às 
“dez tribos perdidas que Salamanasar levou cativas no tempo do rei 
Oséias”. Assim ele via convergências entre a lei judaica e leis e costumes dos 
ameríndios, concluindo ele que estes aprenderam-nas dos judeus quando com 
eles conviviam. Ben Israel cita dois cronistas célebres da época, Alonso de 
Ercilla e Garcilaso de la Vega para corroborar a ideia de que os ameríndios 
estariam em contato com comunidades cripto-judaicas. 

As denominações dadas aos judeus 

Havia desde o século XVI uma concreta preocupação, por parte das 
autoridades inquisitoriais, com atividades dos judaizantes no Brasil. À guisa 
de esclarecimento, no presente trabalho, as definições de converso e de 
judaizante são as mesmas empregadas pelo Professor Jaime Contreras21, da 
Universidade de Alcalá de Henares, que é corroborada por Lipiner22: 
“judaizante faz referência a uma realidade – e a um problema – totalmente 
diferente de judeu. Judaizante era aquele cristão convertido do judaísmo que, 
no segredo de sua vida individual ou familiar, resistia a aderir à sua nova 
religião e a abandonar os preceitos da antiga. Do ponto de vista da Igreja era 
onde se localizava ‘a heresia’ de apostasia que irremediavelmente se haveria 
de extirpar. (...) Conversos, em princípio são aqueles convertidos do judaísmo 

                                                 
17 BOXER, C. – A Igreja e a expansão ibérica (1440-1770). Edições 70, Lisboa, 1981. 
18 COELHO, A. B. – Clérigos, mercadores, “judeus” e fidalgos. Ed. Caminho, Lisboa, 1994. 
19 WIZNITZER, A. – Os judeus no Brasil colonial. Pioneira, S. Paulo, 1966. 
20 LEWIN, B. – Los cripto-judíos – un fenómeno religioso y social, Ed. Milá, Buenos Aires, 1987. 
21 CONTRERAS J. -Judíos, judaizantes y conversos en la península ibérica en los tiempos 
de la expulsión, in Judíos, Sefarditas, Conversos – la expulsión de 1492 y sus consecuencias, 
Ángel Alcalá (ed.), Ed. Ambito, pp. 457-477, Madri, 1995. 
22 LIPINER, E. – Os baptizados em pé, Ed. Vega, Lisboa, 1998. 
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que, com maior ou menor dificuldade, apostaram em viver na sociedade 
majoritária dos cristãos, ainda que estes nem sempre tolerassem essa aposta”. 

Nas palavras da Professora Maria Ángeles Fernández Garcia23, da 
Universidade de Granada, “para os inquisidores e para toda a sociedade 
cristã-velha os conversos seguem sendo os judeus de sempre. Nem todos os 
conversos são acusados de judaizar, mas o simples fato de sua origem é 
suficiente para fazê-los suspeitos de sua adesão à religião mosaica”. 

Faz-se necessário recordar que, por força dos editos expulsórios, 
formal e oficialmente não havia mais judeus na Espanha e em suas colônias 
desde 1492 e, desde 1497, em Portugal continental e ultramarino. Assim, a 
Inquisição não tinha jurisdição sobre judeus mas somente sobre os batizados 
que praticassem religião diversa da católica romana. O simples fato de ser de 
“casta de judeus”, “casta de conversos” ou “gente da nação” constituía, ainda 
segundo Garcia, a acusação mais grave perante a Inquisição24 25. 

O Padre Antonio Vieira testemunhou que “Judeu” e “Português” 
eram sinônimos na Europa, embora a denominação de “gente da nação 
portuguesa” tenha sido dada inicialmente pela municipalidade de Antuérpia, 
em 1511, aos mercadores portugueses lá residentes. Os próprios judeus 
portugueses assim se chamavam com as variantes de “os da nação”, 
“homens de nação”, “nação judaica portuguesa”, “mercadores de nação 
portuguesa”. Preferiam usar tais denominações a Judeus, Sefardim ou 
Portugueses, nomes que lhes eram dados pelos outros povos26. 

A ação inquisitorial no Brasil 

A preocupação inquisitorial refletiu-se em uma série de medidas 
antijudaicas adotadas entre 1570 e 1630 e nas visitações do Santo Ofício na 
Bahia e Pernambuco (1591-5), Olinda (1599) e Salvador (1610). Não 
obstante o expressivo percentual de cristãos-novos no Brasil, o foco dos 

                                                 
23 GARCÍA, M. A. F. – Criterios inquisitoriales para detectar ai marrano: los cripto-judíos 
en Andalucía en el siglo XVI, in Judíos, Sefarditas, Conversos – la expulsión de 1492 y sus 
consecuencias, Ángel Alcalá (ed.), Ed. Ambito, pp. 478-504, Madri, 1995. 
24 BETHENCOURT, F. – História das Inquisições: Portugal, Espanha e Itália. Cia. das 
Letras, Rio de Janeiro, 2000. 
25 MENDONÇA, J. L. e A. J. Moreira – História dos principais actos e procedimentos da 
Inquisição em Portugal. Casa da Moeda, Lisboa, 1980. 
26 CARVALHO, A. C. – Os judeus do desterro de Portugal. Quetzal Editores, Lisboa, 1999. 
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visitadores era centrado na sodomia e blasfêmia27 28 29 30. Nesse período 
somente 21% das denunciações foram por judaizar (201 de 950), das quais 
resultaram 8,2% das condenações (40 em 486), segundo Gitlitz31 e 
Novinsky32.O que se extrai desses números é que as condenações por 
acusações outras que não judaizar atingiram 65% dos denunciados, ao passo 
que as condenações por judaizar não ultrapassaram 19%. 

Essas visitações foram um marco divisor nas relações entre as 
populações cristãs nova e velha, que até então conviviam harmonicamente, 
sobretudo no Nordeste. A partir delas, a população cristão-velha passou a 
observar atentamente, com fins denunciatórios, os “ajudengados”, a “gente 
da nação”, e estes, por sua vez, passaram a redobrar os cuidados na 
transmissão dos usos, ritos e costumes judaicos33 34 35 36 37. 

Um breve hiato nesses cuidados ocorreu durante a ocupação holandesa 
em Pernambuco, durante um quarto do século XVII, de 1630 a 1654, quando 
a liberdade trazida pelos holandeses permitiu que os primeiros judeus 
chegassem ao Brasil como judeus (e não mais como cristãos-novos) e 
tivessem total liberdade religiosa e civil, podendo ascender aos cargos da 
administração pública, o que lhes era vedado pela legislação portuguesa de 
pureza de sangue38 39 40 41. Deve ser recordado que nessa época fundaram-se 

                                                 
27 VAINFAS, R. – Trópico dos pecados. Campus, Rio de Janeiro, 1989. 
28 PIERONI, G. – Os excluídos do Reino. UnB, Brasília, 2000. 
29 PIERONI, G. – Vadios e Ciganos, Heréticos e Bruxas. Bertrand Brasil e Biblioteca 
Nacional, Rio de Janeiro, 2000. 
30 NOVINSKY, A. e M. L. T. Carneiro (orgs.) – Inquisição: Ensaios sobre mentalidade, 
heresias e arte. Edusp, S. Paulo, 1987. 
31 GITIITZ, Op. cit. 
32 NOVINSKY, A. – Inquisição: rol dos culpados. Expressão e Cultura, Rio de Janeiro, 1992. 
33 NOVINSKY, A. – Cristãos novos na Bahia. Perspectiva, S. Paulo, 1992. 
34 RIBEMBOIM, J. A.- Senhores de Engenho – Judeus em Pernambuco Colonial 1542-
1654. 20-20 Comunicação e Editora, Recife, 1998. 
35 MELLO, E. C. – O nome e o sangue. Topbooks, Rio de Janeiro, 2000. 
36 MELLO, J. A. G. – Gente da Nação. Massangana, Recife, 1996. 
37 LIPINER, E. – Os judaizames nas capitanias de cima, Ed. Nobel, S. Paulo, 1969. 
38 KAUFMAN, T. N. – Passos perdidos, história recuperada – A presença judaica em 
Pernambuco. Ed. Bagaço, Recife, 2000. 
39 HERKENHOFF, P. (org.) – O Brasil e os Holandeses 1630-1654. Sextante Artes, Rio de 
Janeiro, 1999. 
40 MELLO, E. C. – Olinda restaurada. Topbooks, Rio de Janeiro, 1998. 
41 LIPINER, E. – Op. cit. O tempo dos judeus... 
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as duas primeiras sinagogas das Américas, Kahal Tzur Yisrael (a Rocha de 
Israel) e Magen Avraham (o Escudo de Abraão). O primeiro rabino das 
Américas, Isaac Aboab da Fonseca, que liderou espiritualmente a Tzur 
Yisrael, mereceria, por si só, um destaque à parte, pois após sua saída do 
Brasil teria estado pelas Antilhas e em Nova Amsterdã e, de volta à Holanda, 
em 1666, encabeçou o movimento sabataísta em Amsterdã, seguindo o falso 
messias de Esmirna, Sabbetai Tzvi42. 

Alguns usos dos judaizantes no Brasil 

Ao nome cristão, dado no batismo, era acrescido um segundo nome 
judaico, usualmente durante a brit mild, quando esta podia ser realizada. 
Ainda que a época preferida para a circuncisão fosse, como determina a lei 
judaica, o oitavo dia após o nascimento do filho, se não houvesse 
possibilidade de esta se realizar então, haveria outras oportunidades 
posteriores de fazê-lo, cabendo ressaltar, contudo, que muitos não o fizeram, 
visto ser esta um sinal indelével de adesão ao judaísmo, merecendo, portanto, 
especial interesse da parte dos inquisidores e “familiares” (oficiais do Santo 
Ofício; meirinhos) da Inquisição. 

Podemos citar como exemplo de nomes mudados (ou de duplicidade 
ou até triplicidade de nome) entre os cristãos-novos portugueses e brasileiros 
os casos de Abraão Gatel, que adotou o nome de Jerónimo Henriques; Isaac 
Latam, chamado Lourenço Vaz; Salomão Aben (ou Ben) Haim, chamado 
Luís Álvares. Isaac de Castro Tartas chamou-se também Thomas Luiz, 
Izaque Meató e Joseph de Lis; enquanto que David Franco era conhecido por 
Simon Dietrichsen entre os negociantes de Hamburgo, mas quando negociava 
com espanhóis era conhecido como Simon Rodriguez ou Simon Ruiz de 
Málaga43. Exemplifica bem o caso do nome judaico sobreposto ao nome 
cristão o caso de Miguel Henriques, queimado em vida no auto-de-fé de 10 
de maio de 1652 em Lisboa, que, durante seu processo disse ter recebido o 
nome de Mizael, devendo só por esse nome ser chamado a partir de então, 
tendo mesmo assinado seu processo como Mizael44. O já citado Menasseh 
ben Israel tinha o nome cristão de Manoel Dias Soeiro. 

                                                 
42 CARVALHO, A. C. – Op. cit. 
43 Idem ibidem. 
44 LIPINER, E. – Op. cit. – Terror e Linguagem etc. 
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Razões de segurança poderiam obrigar a família a não realizar a 
circuncisão no oitavo dia após o nascimento do varão, uma vez que se 
fossem cristãos novos estariam certamente sob a vigilância leiga ou 
eclesiástica particularmente naquele dia, e realizar o preceito seria a 
confissão tácita da adesão ao judaísmo. 

Também a tevild, a lavagem de purificação ritual de pessoas e 
objetos, era conduzida sob a máxima discrição, sendo disfarçada quando 
possível, o que incluía o processo da tahard (purificação ritual) após o 
falecimento de algum judeu. 

Era através da educação que se mantinha acesa a chama do judaísmo. 
A educação tem um papel central no judaísmo, sendo, segundo a lei judaica, 
um comando divino. No recesso do lar, as crianças e jovens eram ensinadas 
a observar preceitos e práticas judaicas sem que, muitas das vezes, lhes 
fosse explicada a razão da observância e, principalmente, sem que a 
relacionassem ao judaísmo. 

Existe uma coletânea de hábitos dos cristãos-novos no Nordeste do 
Brasil, recolhida por Luís da Câmara Cascudo45 e outros folcloristas e que 
já foi objeto de comunicação anterior46, dentre as quais podem ser 
destacados cobrir com terra o sangue vertido de animais abatidos; verter 
fora a água dos vasilhames das casas onde houvesse morrido alguém, até 
que se desse o sepultamento; nunca apontar as estrelas; não varrer o lixo 
passando-o com a vassoura pelos umbrais da porta. Também se ensinava a 
evitar os reimosos (alimentos impuros ou combinações impuras de 
alimentos segundo a lei judaica). 

Estes costumes eram derivados de preceitos bíblicos (como, p.ex., 
cobrir com terra o sangue de animais abatidos e observar as regras 
dietéticas judaicas) ou derivadas de midrashim (histórias baseadas na Bíblia 
judaica), como o hábito de verter a água de todas as vasilhas da casa onde 
houvesse um morto, pois se dizia “que o Anjo da Morte visitou aquela casa 
e lavou o sangue de sua espada nas vasilhas de água que encontrou”. 

As explicações agregadas eram vinculadas à superstição, como por 
exemplo ensinar que apontar as estrelas faria nascer verrugas nos dedos de 

                                                 
45 CASCUDO, L. C. – Mouros, franceses e judeus, Ed. Perspectiva, S. Paulo, 1984. 
46 SANTOS, J. H. – Da preservação da identidade judaica pelas festas e pela oralidade. II 
Encontro Brasileiro de Estudos Judaicos, UERJ, Rio de Janeiro, 1999. 
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quem o fizesse, e foram assimiladas e incorporadas aos usos e costumes da 
população cristão-velha, sendo muitos desses hábitos até hoje preservados 
no interior do Brasil47. Recorde-se que o dia judaico se inicia ao despontar 
das primeiras estrelas em sua véspera, sendo assim comum o hábito de 
judeus apontarem as estrelas para saber se o shabat ou qualquer outro dia de 
festa ou preceito já havia se iniciado/acabado. 

Conclusão 

Tal como o protagonista de “Le bourgeois gentilhomme”, de 
Molière, que descobriu que falara toda a sua vida em prosa sem o saber, 
também muitos cristãos-velhos praticaram e praticam atos e ritos judaicos 
sem saber da origem de tais práticas e sem que eles próprios tenham tido 
qualquer ligação com o judaísmo. 

A dimensão dos judaizantes vai muito mais além daquilo a que lhes 
reduziu a tacanha mentalidade inquisitorial. Seus hábitos e costumes se 
enraizaram de tal forma no Brasil que foram parcialmente absorvidos pela 
majoritária população cristã velha brasileira. 

Este autor não consegue imaginar que judaísmo poderia haver no 
Brasil (e também, mutatis mutandis, nas colônias espanholas na América) 
sem o trabalho de resistência, na maior parte das vezes subversivo, dos 
judaizantes que, com o risco da própria vida, sob a capa de bons cristãos, 
perseveravam na prática judaica e na preservação da identidade judaica48. 

Talvez aos judaizantes possa ser aplicada a passagem do Livro do 
Apocalipse: 

Estes que estão trajados com vestes brancas, quem são e de onde 
vieram? (...) Estes são os que vieram da grande 
tribulação.(Apocalipse7:13-14) 

                                                 
47 CASCUDO, L. C. – Dicionário do folclore brasileiro, Ediouro, Rio de Janeiro, 1977. 
48 NOVINSKY, A. – Consideraciones sobre los cripto-judíos hispano-portugueses: el caso 
de Brasil, in Judíos, Sefarditas, Conversos– la expulsión de 1492 y sus consecuencias, Ángel 
Alcalá (ed.), Ed. Ambito, pp. 513-522 Madri, 1995. 




