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1.2 O MARRANISMO E A INQUISIÇÃO NO BRASIL 

Por que mataram Antonio José da Silva? 

Anita Novinsky 

“Quando a Inquisição matou Antonio José da 
Silva, ela não defendeu uma doutrina. Ela 
matou um homem” 
Sebastian Castello (Geneve séculoXVI) 

Muito se tem escrito sobre Antonio José da Silva, e suas peças têm 
sido objeto de frequentes análises literárias. Entretanto, muito pouco 
sabemos sobre sua pessoa e sobre sua personalidade, se excluirmos sua obra 
e sua confissão perante os inquisidores. Brasileiro de nascimento, filho e 
neto de brasileiros, muito cedo teve de abandonar o Rio de Janeiro, terra 
onde nasceu. 

Podemos reconstruir em nossa imaginação o trauma que o menino 
Antonio José da Silva carregou desde a infância: aos 7 anos viu a Inquisição 
prender a mãe e o pai, separá-los e levá-los para Portugal. Viu mãe e pai 
saírem em auto de fé, quando ainda mal compreendia o que isso queria 
dizer. Aos 21 anos, ele próprio foi preso pela primeira vez, acusado de 
crime de judaísmo, cujos rituais, diziam os Inquisidores, havia praticado 
quando tinha 13 ou 14 anos de idade. Nessa ocasião, juntamente com 
Antonio José foram presos seus dois irmãos e, pela segunda vez, a mãe. 

Fazia parte da sentença jamais voltar à pátria. Assim, quando tinha 7 
anos, Antonio José não pôde mais retornar ao Brasil, porque a sentença da 
mãe o proibia. Quando foi preso, aos 21 anos, a sua própria sentença o 
proibiu. O Brasil perdeu assim o seu grande escritor do século XVIII. 
Porque os 11 anos que ainda viveu, depois de sua primeira prisão, Antonio 
José passou-os em Portugal, e foi a sociedade portuguesa que, 
principalmente, o retratou em seus escritos. 

Os espias que o vigiaram na prisão, os “familiares do Santo Ofício”, 
o descrevem como claro de pele, mediana estatura, cabelos escuros. Alguns 
traços de seu caráter podem talvez ser extraídos do discurso processual, 
pois revelam um fato excepcional, se visto dentro das circunstâncias em que 
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se encontravam os réus: morreu sem denunciar a mãe. Os Inquisidores não 
precisavam de sua denúncia para ter provas contra Lourença Coutinho. 
Havia sido presa três vezes e relapsa duas vezes, e os Inquisidores poderiam 
tê-la queimado, seguindo as regras do regimento do Santo Ofício. É curioso 
que tenham matado o filho, que foi relapso apenas uma vez, e 
“reconciliado” a mãe, ou melhor, setenciaram-na a cárcere e hábito 
penitencial perpétuo, quando tinham contra ela provas muito mais 
convincentes. 

Apesar de a Legislação portuguesa proibir cristãos-novos de 
adquirirem uma educação superior, Antonio José conseguiu graduar-se em 
Direito, na Universidade de Coimbra, e provavelmente seu talento 
favoreceu-o na vida profissional, pois quando foi preso pela segunda vez, 
em 1737, aos 32 anos de idade, já havia conquistado renome como 
advogado. 

As razões da segunda prisão de Antonio José estão envolvidas em 
mistério. O crime foi o mesmo pelo qual havia sido preso pela primeira vez. 
Quem o denunciou foi uma pessoa sem nenhum escrúpulo. Nas contraditas 
de seu processo Antonio José alega terem sido razões de vingança pessoal 
que motivaram a denúncia. 

Os dois processos de Antonio José estão publicados, o que torna 
dispensável repetir as etapas sucessivas dos inquéritos a que foi submetido. 
O que nos interessa aqui são algumas reflexões sobre a sua morte e a 
instituição que o matou. 

Estou convencida, diferentemente de alguns historiadores, de que 
Antonio José da Silva foi assassinado em nome da Igreja e da religião 
católica. Lendo o processo de seus companheiros, amigos, familiares, 
convenci-me de que seu processo foi inteiramente forjado, e de que morreu 
inocente das culpas que lhe imputaram. Os Inquisidores quiseram matá-lo. 
E discordo da opinião dos autores que não duvidam da veracidade do 
processo. 

E agora, uma questão crucial: Por que mataram Antonio José da 
Silva? Comparando seu processo com os de outros que tiveram sentença de 
morte (como, por exemplo, seu primo também estudante de Coimbra, João 
Thomas de Castro), vemos o vazio das acusações e das provas apresentadas. 
Praticar o judaísmo no cárcere, jejuando certos dias da semana, era crime 
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considerado gravíssimo pelos Inquisidores, que quiseram ainda acrescentar 
essa prova contra ele. Colocaram espiões para vigiar sua cela através de um 
buraco, dia e noite, durante 24 horas, enquanto estava acordado e enquanto 
dormia, fiscalizando cada ato, cada gesto, cada olhar. 

Na história de Antonio José aparece um fato ignominioso da parte 
dos Inquisidores: deram-lhe um companheiro de cárcere com a única 
finalidade de juntar mais provas contra ele. Esse prisioneiro, segundo 
Theóphilo Braga, nunca existiu como réu, nem seu processo foi encontrado. 
Um outro companheiro de cárcere, denunciando Antonio José, conseguiu 
com este ato comprar a sua liberdade. Qual pois a hipótese que podemos 
levantar sobre o assassinato de Antonio José? 

Tudo me leva a crer que está ligado à sua produção artística, à sua 
criatividade como escritor e à sua própria mentalidade de cristão-novo. Se o 
seu judaísmo religioso não me parece verídico, a sua mentalidade marrana, 
a sua aversão à Igreja, seu espírito de crítico, ao contrário, aparecem com 
incrível vigor. A crítica social de suas peças atingiu os poderosos do tempo, 
desde o rei, a nobreza, até os parasitas da burguesia aristocratizada. 

Há contudo um fato que entrecruza nossa hipótese: se tinha tantos 
amigos influentes, inclusive o secretário do rei D. João V, Alexandre de 
Gusmão, por que nenhum conseguiu salvá-lo? Na época, a Coroa e a 
Inquisição estavam perfeitamente entrosadas, pois sabemos da obsessão que 
D. João V nutria pelo Santo Ofício, sustentando-o com fundos de seu 
próprio tesouro. 

Esta hipótese de que Antonio José foi assassinado pelo que escreveu, 
está diretamente ligada com a Igreja e à Inquisição em Portugal, que foram 
atingidas pelo conteúdo ideológico de suas peças. Mas, neste caso, resta 
também uma pergunta: por que então a censura inquisitorial permitiu a sua 
publicação? 

Não creio que tenhamos até o presente momento respostas para estas 
hipóteses. A continuação da pesquisa talvez permita acrescentar elementos 
esclarecedores à história que possuímos hoje. Mas me parece duvidoso que 
um homem com a mentalidade crítica e ilustrada de Antonio José, sabendo 
que a morte era a sentença para o crime de relapsia (e ele mesmo o diz em 
seu processo), tenha procurado ensinar o judaísmo a um simples soldado, 
um estranho, provavelmente iletrado, no interior do cárcere da Inquisição, e 
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que haja jejuado em observância da lei de Moisés, como repetiram as 
diversas testemunhas. E isso nos leva a outra questão que me parece 
fundamental para entender o fenômeno Antonio José da Silva e a instituição 
que o matou: O que era Judaísmo, o que significava ser “judaizante” para as 
facções do poder, naqueles dias e naquele contexto? 

Temos de lembrar inicialmente que no século XVIII os cristãos-
novos já se encontravam distantes há dois séculos e meio da época em que 
seus antepassados foram convertidos ao catolicismo em Portugal. Durante 
todo esse período os descendentes dos convertidos somente conseguiram 
receber algumas esparsas informações sobre a religião judaica, e 
principalmente por via oral ou clandestina. Não tinham acesso a livros, não 
conheciam o idioma hebraico, não tinham autoridades religiosas para guiá-
los. As Sagradas Escrituras somente eram conhecidas pelo clero católico ou 
pelos estudantes de Direito Canônico, pois a Bíblia “em linguagem” era 
proibida. Os únicos cristãos-novos que tinham acesso direto à tradição 
judaica eram os padres e estudantes universitários. Foi pois das fileiras do 
clero católico e dos círculos ilustrados de Coimbra que saíram os mais 
convictos inimigos da Inquisição e os mais fervorosos críticos do 
catolicismo institucionalizado. Foi no seio da própria Igreja que nasceu a 
chamada “heresia judaica”, e um exemplo dos mais significativos são os 
dois irmãos de Alexandre de Gusmão, os padres Bartolomeu de Gusmão e 
Santa Maria. Encontramos ideias, entre brasileiros e portugueses residentes 
no Brasil, precursoras do pensamento dos novos exegetas de hoje, 
verdadeiros revolucionários. 

O século XVIII português, com seu sistema altamente repressivo, 
com sua fiscalização rigorosa, com seu sistema punitivo, não dava lugar à 
expressão de pensamentos revolucionários. Há uma diferença fundamental 
entre as propostas de “reformas”, que encontramos entre os portugueses e a 
ideia de “revolução”. Os estrangeirados, como D. Luís da Cunha, Padre 
Luis de Verney, Antonio Nunes Ribeiro Sanches e outros, foram 
reformadores. O próprio Padre Antonio Vieira, cem anos antes, havia 
proposto “mudanças” no “estilo” da Inquisição, mas não teve coragem de 
sugerir sua abolição. Ninguém dentro do Império Português teve a ousadia 
de propôr a abolição do Tribunal, o que implicaria na subversão da própria 
ordem estabelecida. As Cartas à Mocidade e as reformas das prisões 
sugeridas por Antonio Nunes Ribeiro Sanches traduziam uma mentalidade 
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de vanguarda para o seu tempo, mas não traziam propostas de mudança de 
estruturas. O Cavaleiro de Oliveira talvez possa ser considerado como um 
revolucionário pelas suas críticas que atacam diretamente a instituição 
inquisitorial, mas ele se pronuncia como luterano, e não como católico ou 
judeu. 

Uma análise cuidadosa do Tribunal da Inquisição no século XVIII 
mostra-nos uma empresa consolidada, funcionando em moldes 
burocráticos. Os agentes especializados da empresa (procuradores, 
deputados, notários, qualificadores, comissários) deviam garantir a doutrina 
do catolicismo que continha uma visão de mundo específica (uma 
cosmografia, uma filosofia, uma dialética, uma moda, uma música, regras, 
discursos apropriados, etc.). Essa visão de mundo do catolicismo dos 
Inquisidores exigia também uma ética específica, sistemática, organizada 
(maneiras de agir, falar, comer, amar) e os funcionários da empresa 
inquisitorial administravam e produziam a ideologia e a visão de mundo 
impostos pela classe dominante portuguesa. A empresa não podia admitir 
rupturas, mudanças, críticas. A empresa dita como religiosa, tinha funções 
extra-religiosas, funções políticas e econômicas. Convém lembrar, de 
passagem, que durante a Restauração Portuguesa de 1640, durante a guerra 
da Catalunha, durante a guerra de sucessão da Espanha, os Inquisidores e os 
confessionários exerciam funções de espionagem política. E quando o rei 
precisou de dinheiro para lutar contra os holandeses, pediu aos Inquisidores 
que o ajudassem com as rendas do confisco dos cristãos-novos. No reinado 
de D. Pedro II, a Inquisição que permanecera fechada durante alguns anos 
por interferência do padre Antonio Vieira junto ao Papa, reabriu suas portas 
com verdadeira fúria, para angariar fundos que cobrissem as despesas das 
bodas da princesa. 

A Inquisição funcionou como garantia e proteção das facções do 
poder. E aqui nos aproximamos de nossa pergunta central e relacionada 
com a hipótese que levantamos antes: os cristãos-novos punham em cheque 
a própria ideologia do catolicismo português? Em que medida a 
mentalidade de Antonio José da Silva refletia a herança cultural judaica 
transmitida oralmente através de gerações e que os Inquisidores pareciam 
tanto temer? 

A maior parte dos homens e mulheres que foram perseguidos pela 
Inquisição portuguesa eram cristãos-novos, conversos ou marranos. Se não 
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conheciam a religião judaica ortodoxa, tinham pelo menos uma outra 
percepção do mundo, uma outra ética e um outro discurso. 

A eficácia e o sucesso do Tribunal da Inquisição residiu no fato de 
que era entendido como de procedência divina, e revestiu-se de um caráter 
sacramental. Os discursos, os sermões nos autos de fé, nas igrejas, 
encobriam a situação social e transfiguravam a realidade. Antonio José da 
Silva desmascarou com sua arte de farsa essa verdadeira condição social de 
seu tempo. 

Havia estudantes brasileiros, cristãos-novos, na Universidade de 
Coimbra, que contestavam a legitimidade do poder. Antonio José 
participava do grupo desses brasileiros de Coimbra, muitos dos quais foram 
presos, ridicularizando a nobreza, os falsos intelectuais, as mentiras sociais, 
a injustiça. Mostrava uma outra postura frente à moral do tempo, uma outra 
atitude frente à vida. Havia aprendido com a tia, Esperança de Azevedo, 
que ter relações sexuais não era pecado. No Prodígio de Amarante 
aparecem ironicamente o desacato aos santos e a alusão ao Santo Ofício. No 
D. Quixote, comenta a justiça, e na Esopaida descreve o cárcere e a 
inocência dos réus. Nas entrelinhas do Diabinho da Mão Furada, cuja 
autoria tantas divergências de opinião tem suscitado, podemos vislumbrar 
toda essa mensagem crítica que foi o conteúdo de sua obra. Apesar das 
controvérsias sobre a autoria do Diabinho, e eu aqui não quero entrar no 
campo da análise literária, mas manter-me apenas no nível histórico, uma 
passagem diz respeito nítido ao crime de higiene corporal, tão comum entre 
os cristãos-novos que viviam no clima quente dos trópicos, e que foi 
também um dos pecados de que foi acusado Antonio José: vestir roupa 
limpa na entrada do sábado de descanso. Os livros das Visitações do Santo 
Ofício ao Brasil contém os versos de Antonio José: 

Vossa perversa maldade 

Aqui donde parar veio 

Fez a limpeza e asseio 

Converter-se em sugidade 

Respondendo às acusações, Antonio José perguntou aos Inquisidores 
como “podiam as testemunhas provar que ele trocara de roupa por judaísmo 
e não por higiene”? 
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Antonio José da Silva criou a verdadeira comédia popular portuguesa 
e lança pela primeira vez em português o teatro de protesto. Coloca na base 
de seus personagens toda crítica da sociedade em que vivia, debocha dos 
nobres, do clero, da burguesia, dos costumes, da moral, da corrupção. Pinta 
o ridículo de seu tempo, o fanatismo, a ignorância, os falsos intelectuais. 

Antonio José da Silva nos convida para dar um passeio pelo inferno, 
onde vamos encontrar os poderosos, os padres salvadores das almas, as 
falsas testemunhas, dos quais “nem os demônios do inferno estavam 
livres”! Ridiculariza e debocha dos padres, os grandes “fuxiqueiros” da vida 
alheia, e desmascara suas deslealdades, ambições, mancebias, seu comércio 
ilícito, e os chama de “a pior gente que há no mundo”. Antonio José da 
Silva revela na sua obra todo seu anticlericalismo e hostiliza as beatas que 
chamava de “verdadeiras bruxas”. 

O teatro de Antonio José da Silva atraía o povo para o popular Bairro 
Alto, onde suas peças eram apresentadas, porque eram cantadas em 
português, enquanto que no rico Teatro São Carlos, as óperas eram cantadas 
em italiano. Antonio José da Silva compreendeu as enormes possibilidades 
que oferecia o teatro de marionetes, porque permitia, através de seus 
discursos e movimentos, transmitir mensagens então impossíveis de 
correrem abertamente na sociedade repressiva e racista portuguesa. Através 
de um discurso camuflado, através de trocadilhos, como agudo observador, 
Antonio José da Silva ridiculariza os costumes dos poderosos de seu tempo. 

Antonio José da Silva fazia rir e o espírito do catolicismo não podia 
aceitar a alegria. O seu maior crime, além de ser judeu, segundo Theófilo 
Braga, foi fazer rir. Eleva o teatro acima da mediocridade na qual estava 
mergulhado. Fazer teatro, no tempo da Inquisição, era uma empresa 
corajosa. Suas peças Variedades de Proteu, Anfitrião, D. Quixote, 
Esopaida, Labirinto de Creta, Guerras de Alecrim e Mangerona, 
alcançaram enorme sucesso, porque o povo simples reconhecia os 
personagens. 

Antonio José da Silva conseguiu com a graça e o conteúdo crítico de 
seus textos, e com a música que os acompanhavam, talvez de sua autoria, 
vencer uma das maiores dificuldades, que é romper as fronteiras entre o 
erudito e o popular. 
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Antonio José atira o clero católico ao inferno e o faz penar e passar 
pelas “mais insofríveis penas que tinha visto”, por serem nas palavras do 
próprio Diabinho, “os grandes indagadores das vidas alheias”... 

Quando se refere aos falsos testemunhos ou às religiosas do 
convento, é sempre com uma “linguagem cristã nova” que se expressa. E 
todo o ceticismo dos cristãos-novos pode sentir-se na sua frase, “porque a 
palavra de Deus nos ensina que quem desta vida vai não torna a ela (...)”. 

A Inquisição não tinha por objetivo central matar todos os cristãos-
novos acusados de judaísmo, pois cortaria a maior fonte de renda do 
Tribunal. O número de relaxados à justiça secular é relativamente pequeno 
em relação ao das outras sentenças. Sobre os Inquisidores podemos dizer o 
mesmo que Sartre disse sobre os antissemitas: que eles precisavam do 
inimigo que queriam destruir. Os cristãos-novos eram a matéria-prima do 
Tribunal e a Inquisição precisava do cristão-novo que perseguia. O pecador 
sustentava a “sagrada” instituição. 

Entretanto, a Inquisição não podia fazer compromissos com homens 
como Antonio José, que afirmava que a Inquisição não era santa, que os 
Inquisidores não eram infalíveis, e que o clero, considerado intocável, era 
corrupto e ignorante. Antonio José da Silva trabalhou com conceitos 
inaceitáveis pela cúpula que estava no poder, tanto da Igreja como do 
Estado. 

A empresa inquisitorial teve um papel político e econômico: 
centralizar e reforçar o poder e os privilégios de uma minoria, garantir o 
Absolutismo. Para isso serviu-se da religião católica. Alimentou milhares 
de funcionários, deu emprego à maior burocracia de que se tem notícia no 
império português. Deus garantia o êxito da empresa. 

Em resumo, Antonio José da Silva não foi um judaizante no sentido 
que os Inquisidores quiseram dar ao Judaísmo: simples prática de rituais. O 
judaísmo de que foi acusado Antonio José, assim como tantos outros 
portugueses e brasileiros, significava algo muito mais perigoso do que 
trocar uma camisa limpa às vésperas do sábado. Ser judaizante significava 
para os “castiços” portugueses ter ideias importadas do largo do mundo, 
opiniões críticas sobre o estreito universo mental no qual se movia a classe 
dominante portuguesa. Ser judaizante era ser anticlerical, entendendo por 

92 
 

Igreja o Tribunal da Fé, era ser contra o celibato dos padres, contra a 
adoração das imagens, contra a idolatria e contra o fanatismo. 

Ser judaizante era ser iconoclasta, era crer na Razão, na educação 
(praticamente todos os cristãos-novos eram alfabetizados numa sociedade 
altamente iletrada) era crer no progresso que o século proclamava, era crer 
nas palavras textuais dos judaizantes, na “liberdade de consciência”. Ser 
judaizante era mais o “não crer” do que “crer”. Era considerar os dogmas da 
Igreja puras lendas e superstições. Ser judaizante era crer na “esperança 
messiânica”, numa redenção que um dia viria trazer justiça à Terra. 

Creio que Antonio José da Silva, apesar de batizado e descendente de 
convertidos era judeu, mas morreu inocente do crime de que foi acusado no 
seu segundo processo: práticas judaicas. Discordo da opinião de J. Lúcio de 
Azevedo e de outros autores que não puseram em dúvida o seu judaísmo 
religioso. O judaísmo religioso de Antonio José da Silva, assim como de 
muitos cristãos-novos e também do círculo de brasileiros de Coimbra, situa-
se em outro plano: na visão do mundo. O pensamento dos cristãos- novos 
de Coimbra acusados de Judaísmo diferenciava-se da grande massa cristã 
velha, principalmente na visão de Deus. Deus não era o trino, o Messias 
ressuscitado. Deus era o criador do Universo. Antonio José, na tortura, 
revoltou os Inquisidores pois, quando gritava, nem uma vez sequer chamou 
pelos santos ou por Jesus, apenas por Deus, o que reforçou o seu crime de 
heresia. A ideia monoteísta do Judaísmo foi a essência de seu pensamento, 
como o era da “intelligentzia” de Coimbra, cujas vidas a Inquisição 
interrompeu. O racionalismo judaico revela-se nas entrelinhas de suas 
confissões. O que podia responder Antonio José quando os Inquisidores lhe 
perguntaram em que Deus cria?” Como se houvesse vários a escolher... 

A Igreja em Portugal condenou à morte 29 cristãos-novos do Brasil, 
21 garroteados e queimados, alguns queimados vivos e 7 em efígie 
(estátua). Entre estes destruíram também o gênio que foi Antonio José da 
Silva. 

O aumento do poder nacional português tirou a Inquisição das mãos 
da Santa Sé e a transformou num Tribunal político e nacional. A burguesia 
brasileira ilustrada constituía um entrave incômodo e perigoso. O 
fortalecimento da Monarquia e do Absolutismo exigia um rigor maior e um 
controle mais assíduo. A contestação dos cristãos-novos brasileiros se 
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desenvolveu na surdina, e seus encontros se davam em “sociedades 
secretas”. Mas Antonio José da Silva cometeu a leviandade de escrever. E o 
povo do Bairro Alto ria, entendia suas farsas, mas quem detinha o poder 
também entendeu. 

Walter Benjamim, que também foi sacrificado por ser judeu, e para o 
qual, uma história dos homens só pode escapar à desrazão da história 
tornando-se Memória dos que sofreram, memória dos que sucumbiram à 
dominação, lembrou bem que o único recurso para a história do homem, 
mergulhado na insanidade da violência é voltar-se para o passado, para 
lembrar o mal a fim de que ela não se repita. 

A Inquisição e a Igreja, assim como certas instituições e regimes 
políticos de nossos dias, sacrificaram o indivíduo particular à totalidade de 
um sistema sacralizado. As noções de pátria e religião não puderam admitir 
o diferente, o heterogêneo. 

O pretexto para matar Antonio José da Silva foi religioso, mas as 
razões verdadeiras foram mais profundas. Aquele menino brasileiro, que 
passou seus primeiros anos correndo livremente pelas plantações de cana de 
seu avô, no Rio de Janeiro, e que aos sete anos foi atirado para uma terra 
estranha, e viu, num domingo de festa, seu pai caminhar humilhado, nu da 
cintura para cima, com uma vela acesa na mão, com a boca amordaçada, 
não podia ter crescido aquiescente com o mundo, e sua revolta, sua crítica e 
seu inconformismo se revelam nas obras que escreveu. 

Num regime totalitário a luz só pode vir da subversão. Foi entre o 
grupo subversivo de cristãos-novos brasileiros, muitos que estudavam em 
Coimbra, que Antonio José da Silva idealizou suas comédias, que eram 
chamadas de “óperas” porque eram acompanhadas de música. 

Duas vezes atirado nos cárceres imundos do Santo Ofício, duas vezes 
processado e torturado Antonio José da Silva foi, depois de dois anos, 
levado para a morte. 

Seu principal crime? Ter nascido judeu. Mesmo batizado, mesmo que 
pertencente a uma família já católica há mais de dez gerações, a Inquisição 
não o quis poupar, porque Antonio José da Silva representava a consciência 
crítica de sua época. 

O crime de Antonio José da Silva? Vestir camisa limpa. 
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O crime de Antonio José da Silva? Recusar um jantar no cárcere. 

O crime de Antonio José da Silva? Não ir à missa. 

Quando Antonio José da Silva caminhou para a morte, viu seu irmão, 
a mulher, a mãe e a filhinha de 4 anos assistirem ao seu sacrifício. E nas 
altas arquibancadas, o Rei, a Rainha e os Infantes, além de centenas de 
espectadores, vieram ver queimar o jovem escritor, que tanto fazia rir à 
gente miúda do Bairro Alto. Antonio José da Silva deve ter compreendido a 
desrazão da história e a ignorância em que estava mergulhado o mundo. 
Deve ter compreendido que de nada adiantaria falar, porque ninguém o 
entenderia. Caminhou silencioso. Não disse nada. Não confessou. Não 
pediu clemência. Foi estrangulado e depois queimado em nome de Jesus 
Cristo. 

E, nessa mesma noite, no Teatro do Bairro Alto, o povo ria às 
gargalhadas com as óperas do “judeu”, que foi assassinado como milhares 
de outros por ter nascido judeu, por defender a liberdade de expressão, a 
justiça e a tolerância. 

E hoje, neste Congresso, prestamos uma homenagem à memória 
desse grande artista brasileiro, esmagado pela ignorância e pelo fanatismo. 
Mas prestamos também uma homenagem a todos os Antonio José da Silva, 
que morreram sacrificados pelo poder político ou pelo poder religioso, ou 
por qualquer outro poder ou em nome de qualquer doutrina; desde Sócrates 
até Frederico Garcia Lorca, Che Guevara, Salvador Allende ou Vladimir 
Herzog. 
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