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A ameaça da intelligentsia brasileira: 

a família de Antonio José 

Lina Gorenstein 

Por que mataram Antonio José? Pergunta com várias respostas... 

Nesta comunicação apresentarei um aspecto da vida de Antonio José 
e de sua família que, acredito, haja desempenhado papel essencial no 
desenrolar do processo e na condenação à morte do poeta e dramaturgo. 

Refiro-me ao ambiente econômico e sociocultural do Rio de Janeiro 
do início do século XVIII, com base na economia canavieira e início da 
mineração. 

Nascido no Rio de Janeiro em 1705 (batizado em maio), pertencia à 
quinta-geração de brasileiros cristãos-novos pela via materna. Seus 
antepassados, Baltazar Rodrigues Cardoso e sua mulher, Beatriz Cardoso, 
estavam na cidade desde o final do século XVI. Tiveram oito filhos dos 
quais quatro deixaram numerosa descendência. Foram mercadores e 
senhores de engenho, profissionais liberais, pertenciam à rede familiar 
cristã-nova fluminense e foram presos pela Inquisição desde o século XVI.1 

Em 1627, quando o Visitador D. Luis Pires da Veiga,2 enviado pelo 
Tribunal do Santo Ofício da Inquisição de Lisboa montou a mesa 
inquisitorial na cidade do Rio de Janeiro, uma das pessoas denunciadas 
como judaizantes, foi Beatriz (tataravó de Antonio José), que já havia sido 
presa pela Inquisição de Coimbra, acusada do crime de Judaísmo e, junto 
com ela, um de seus filhos, Miguel Cardoso, que anos mais tarde foi preso e 
penitenciado pela Inquisição de Lisboa. 

                                                 
1 Ver Lina Gorenstein Ferreira da Silva A Inquisição contra as mulheres. São Paulo, 
Humanitas, 2005, Cap.1 O Rio de Janeiro nos séculos XVII e XVIII: Inquisição e cristãos-
novos. 
2 IAN/TT, IL (Instituto dos Arquivos Nacionais, Torre do Tombo, Inquisição de Lisboa), 
Cadernos do Promotor n.9 – Denúncias contra os cristãos-novos, liv.210, fl 339-341 v. e 
IAN/TT, IL Processo de Izabel Mendes, n.5436, Depoimento de Luis Pires da Veiga, 12 de 
dezembro de 1631. 
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A família pertencia ao grupo de cristãos-novos do Rio de Janeiro que 
se reuniam às sextas-feiras para celebrar o Shabbat, na casa do médico 
Manoel Leitão. 

Ricos proprietários de engenhos, alguns formados na Universidade 
de Coimbra, entre eles havia padres como Bento Cardoso, médicos como 
Diogo Cardoso e João Tomás de Castro e muitos advogados como Inácio 
Cardoso de Azeredo, Miguel de Castro Lara, Guilherme Mourão Gomes e 
seus descendentes, João Mendes da Silva e seus filhos, Antonio José e 
Baltazar. Exerciam sua profissão, ao mesmo tempo em que eram também 
donos de partido de cana e senhores de engenho.3 

Baltazar Rodrigues Cardoso e Brites Cardosa, avós maternos de 
Antonio José, de família tradicional de senhores de engenho, eram senhores 
de um engenho chamado “Covanca”, em São João de Meriti, com vinte e 
três escravos e muitos gados.4 

Sua filha Lourença Coutinho, mãe de Antonio José, era dona de um 
partido de cana em Inhaúma, com 8 escravos que nele trabalhavam. Tinha 
também 8 escravos domésticos. Seu marido, o advogado João Mendes da 
Silva, era dono de um partido de cana em São João do Meriti, com 14 
escravos. 

A família paterna de Antonio José começa sua história brasileira com 
três irmãos vindos do Crato, Portugal, e estabelecendo-se no Rio de Janeiro 
em meados do século XVII. Seu avô, André Mendes da Silva, em 1654 
casou-se com Maria Henriques, dando origem ao núcleo de Antonio José. 

Família de mercadores, André Mendes da Silva e seus irmãos, 
seguindo um padrão comum aos cristãos-novos que aportavam no Rio de 
Janeiro, acabaram tendo terras assim como seus filhos, que foram donos de 
engenhos e de partidos de cana. 

                                                 
3 Lina Gorenstein Ferreira da Silva. Heréticos e Impuros – a Inquisição e os cristãos-novos 
no Rio de Janeiro, século XVIII. Rio de Janeiro, Sec. Municipal de Cultura, Depto Geral de 
Documentação e Informação Cultural, Divisão de editoração, 1995.  
4 Lina Gorenstein Ferreira da Silva. A Inquisição contra as mulheres, op.cit., Parte II, Cap.1 
“Caracterização sócio-econômica”. 
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Casaram-se preferencialmente com cristãos-novos, mostrando um 
comportamento comum à comunidade marrana do Rio de Janeiro, a 
endogamia5. 

Comunidade que, no século XVIII, foi perseguida, presa e condenada 
pela Inquisição de Lisboa. 

Algumas famílias tradicionais, que estavam no Rio de Janeiro há 
mais de um século, foram as que mais sofreram denúncias de Judaísmo. 
Lourença Coutinho, a mãe de Antonio José foi denunciada à Inquisição por 
mais de noventa testemunhas como herege judaizante. 

Lourença e seu marido, João Mendes da Silva, foram presos em 
1712. Junto com eles foram entregues aos cárceres do Santo Ofício a mãe 
de Lourença, Brites Cardosa, as irmãs Francisca e Branca, os irmãos Diogo 
e Manuel. Foi também o inicio das prisões da família de João Mendes: seus 
irmãos e irmãs e sobrinhos, Ana Henriques, Apolônia de Souza, Josefa da 
Silva e Solva e Izabel Correa de Souza, Bernardo e Luis Mendes da Silva, 
Maria Bernarda de Andrade, Inácio de Andrade e Antonio de Andrade 
foram também entregues aos Estaus. 

Seguiam o triste caminho já trilhado por outra irmã de Lourença e 
seu marido, Maria Coutinho e Miguel de Castro Lara, presos em 1710. 

Todos passaram pelo mesmo procedimento: presos no Rio de Janeiro, 
foram enviados para Lisboa, entregues nos cárceres dos Estaus, o palácio 
sede da Inquisição. Interrogados, muitos foram torturados e acabaram todos 
por confessar ter, em algum período da vida, judaizado. 

Maria Coutinho6 foi condenada ao tormento por não ter denunciado o 
pai e a avó, já falecidos. Lourença e Antonio José, anos mais tarde, também 
sofreriam o tormento. 

Saíram penitenciados em auto-público-de-fé, a maioria no auto de 9 
de julho de 1713, que percorreu as ruas de Lisboa, usando o traje infamante, 

                                                 
5 Lina Gorenstein Ferreira da Silva. A inquisição contra as mulheres, op.cit., Parte II, Cap.2 
“Tradição familiar e sociedade”. 
6 IAN/TT, II, Processo de Maria Coutinho , n. 9.150, sentença de tormento, 24 de março de 
1711. 
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o sambenito, espécie de capa com a cruz amarela de Santo André, que 
indicava para todos a origem judaica dos condenados. 

E dez anos depois, aquelas crianças que foram com os pais presos 
para Lisboa, filhos de Lourença e João, e de Maria e Miguel, foram presas 
em Lisboa, acusadas do mesmo crime dos pais, a heresia judaica. 

 

Famílias inteiras presas, acusadas de heresia. Algumas dessas 
famílias apresentavam uma característica em comum, além da origem 
cristã-nova. Eram famílias nas quais se sucediam letrados, como a família 
de nosso poeta e dramaturgo Antonio José. 

Desde o século XVI encontramos membros dessa família estudando 
em Coimbra, como foi o caso do núcleo de Manoel Gomes Mourão, 
licenciado, casado com Izabel Cardosa, tia-avó do poeta, que teve um filho, 
Guilherme Mourão, estudante de leis entre 1671 e 1677; e três netos 
(Manuel Lopes de Moraes, Miguel de Castro Lara e Guilherme Gomes) 
universitários. O núcleo de Baltazar Rodrigues Coutinho, avô materno do 
poeta, com um filho médico (Diogo Cardoso), três genros advogados (João 
Mendes da Silva, Miguel de Castro Lara e Inácio Cardoso de Azeredo), um 
neto médico (João Tomas de Castro) e dois netos advogados (Antonio José 
da Silva e Baltazar Mendes da Silva). 

Na família paterna, também eram muitos os letrados. O avô paterno, 
André Mendes Silva, nascido no Crato, foi contratador. O pai, João Mendes 
da Silva, serviu à Coroa como procurador da Câmara do Rio de Janeiro; o 
tio, Luis Mendes, foi capitão-de-ordenança, e o outro, Francisco Mendes, 
foi Sacerdote do Hábito de Cristo. Antonio José e Baltazar formaram-se 
advogados em Coimbra. 

Uma tia, Ana Henriques, casou-se com Francisco de Andrade, que foi 
tesoureiro da Câmara do Rio de Janeiro, e teve um filho que estudou em 
Coimbra, Antonio de Andrade, e foi Juiz de Fora em Arrayolos. Ainda na 
família paterna, era estudante em Coimbra, Antonio Coelho. 

Famílias investiam grande parte de seus recursos na educação dos 
filhos. Dedicavam-se a várias atividades; encontramos senhores de 
engenho, administradores, militares, todos enredados na teia familiar cristã-
nova. 
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Os bacharéis em direito representavam o grupo mais numeroso de 
profissionais liberais que viviam no Rio de Janeiro. Outra atividade 
valorizada era a medicina. Ao menos oito cristãos-novos da cidade 
estudaram em Coimbra e graduaram-se em medicina entre 1680 e 1721.7 

Quatro grupos familiares tiveram grande relevância no Rio de Janeiro 
do século XVII e início do XVIII. Eram famílias que regularmente 
enviaram vários de seus membros para Coimbra para se formarem padres, 
médicos ou advogados – advogados que também foram, na época, 
chamados de procuradores ou solicitadores de causas. 

Famílias que inauguraram uma tradição que ficou marcada na 
mentalidade brasileira: a procura do “anel no dedo”, do diploma 
universitário como forma de ascensão social, de obter um status valorizado. 
Eram elas os Barros, os Paredes, os Mendes da Silva e os Gomes Mourão.8 

Formavam uma geração de profissionais liberais estreitamente 
relacionados à atividade açucareira. Integravam uma rede de parentesco em 
que havia um membro da família dedicando-se à terra, outro ao comércio, 
às atividades militares e à igreja. 

É preciso lembrar que esses advogados, ligados à atividade agrária, 
com o descobrimento do ouro nas Gerais, também voltaram seu olhar para a 
região das minas. Participaram ativamente da vida da colônia, negociavam 
com cristãos-velhos e entre si, comprando mercadorias e propriedades e, 
com a mudança na conjuntura econômica, investiram na nova atividade 
mineradora, atuando principalmente como comerciantes. Ou seja, 
principalmente como fornecedores de bens necessários àqueles que estavam 
nas Minas. 

Alguns marranos ocuparam cargos na burocracia colonial desde o 
século XVI. No início do século XVIII foram denunciados ao Tribunal da 
Inquisição de Lisboa como judaizantes: o alcaide-mor do Rio de Janeiro 
Tomé Cancã Vasquez, o tesoureiro da Câmara do Rio de Janeiro Francisco 
de Andrade, o meirinho e escrivão da Câmara Francisco Nunes da Costa 

                                                 
7 Lina Gorenstein Ferreira da Silva. Heréticos e Impuros, op.cit. 
8 Lina Gorenstein Ferreira da Silva. “De anel no dedo: bacharéis sefaradis no Rio de Janeiro 
(séculos XVII e XVIII)”. In: Kuperman, Diane Lisbona (org.) I Confarad – o resgate da 
cultura sefaradi. Rio de Janeiro, Garamond, 1998, p.52-67. 
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(que foi preso e penitenciado pela Inquisição), o almoxarife Manuel da 
Costa Fonseca, o juiz da alfândega Manoel Correia Vasquez, além de 
procuradores da Câmara, cargo exercido por advogados. 

Embora houvesse no Rio de Janeiro estatutos discriminatórios contra 
cristãos-novos, que os proibia de participar da Câmara, essas limitações 
foram muitas vezes superadas. 

Na transcrição dos índices do 1º Cartório do Rio de Janeiro – 
documentação que se encontra no Arquivo Geral da Cidade do Rio de 
Janeiro – encontramos uma série de indícios quanto às atividades 
profissionais dos solicitadores de causas ou advogados que atuaram no 
período. 

Os advogados eram consultados para que assistissem ou ditassem 
documentos notariais, algumas vezes como procuradores das partes, outras 
como testemunhas. 

Os nomes de João Mendes da Silva, de Guilherme Mourão (da 
família do poeta) entre outros, aparecem em várias escrituras públicas do 
Rio de Janeiro, como procuradores de uma das partes, principalmente em se 
tratando da compra e venda de engenhos ou execuções; serviam aos 
parentes e a toda comunidade, cristãos-novos e cristãos-velhos. Por 
exemplo, João Mendes da Silva, o pai do poeta, foi procurador do cristão-
velho Domingos do Amaral, que vendeu seu engenho ao capitão Felix 
Correa (que era cunhado de João Mendes, casado com sua irmã Izabel); 
assistiu seu pai, André Mendes da Silva, como testamenteiro. Defendeu 
vários cristãos-velhos, gente abastada e de altos cabedais na cidade do Rio 
de Janeiro. Em outra causa, defendeu o cristão-velho Sebastião Antunes 
contra o médico cristão-novo Teodoro Pereira da Costa – entre outras 
alegações, utilizada para desautorizar as demandas de Teodoro, João 
Mendes da Silva desconsiderou um documento apresentado pelo médico 
para cobrança de uma dívida ao tal Sebastião Antunes alegando que tal 
documento era falso.9 

                                                 
9 Carlos Eduardo Calaça. Antissemitismo na Universidade de Coimbra. São Paulo, 
Humanitas, 2005. Cap.3 Títulos, anéis, alianças e poder: cristãos-novos letrados no Rio de 
Janeiro. 



101 
 

As pesquisas indicam que praticamente todos os homens cristãos-
novos fluminenses eram alfabetizados, mesmo aqueles que exerciam as 
atividades mais humildes, sapateiros ou pescadores. E não só os homens, 
cerca de metade das mulheres também sabia ler e escrever, o que era 
incomum no período. 

Isso significa que os descendentes de judeus sefaraditas 
consideravam a educação e a cultura importantes. Isso fica também 
evidente pela quantidade imensa – para a época – de livros que possuíam, o 
que justifica a percepção da comunidade que os considerava como letrados. 

Cinco advogados eram donos de grandes bibliotecas – cerca de 510 
volumes, sendo que 350 volumes tratavam de direito; os restantes eram 
livros de “conto, estórias e curiosidades” e alguns livros sacros, de sermões 
e vidas de santos.10 

João Mendes da Silva tinha uma livraria com três bofetes e estantes 
que guardavam mais de 150 volumes de direito, além de mais de 90 livros 
de estórias e curiosidades. Em seu processo no Santo Ofício declarou que 
era autor de algumas obras em prosa e poesia, das quais não sabemos o 
destino – um poema lírico “Christiados, vida de Cristo Senhor Nosso”, 
dividida em três partes, pelos Mistérios do Rosário, autorizada com texto da 
Sagrada Escritura; traduzira do latim para o português um “Hino de Santa 
Bárbara”; escrevera também um poema em oitava rima “Fábula de Ero e 
Leandro”. Possuía textos das Sagradas Escrituras, o que era proibido na 
época. 

Seu sobrinho Antonio de Andrade tinha cerca de 30 volumes de 
Direito e alguns volumes de História. 

Seu cunhado Miguel de Castro Lara, também advogado, tinha uma 
livraria de 40 volumes. Também era poeta, e também não sabemos o 
destino de sua produção literária. Um dos livros que possuía, intitulado 
Ramalhete de Flores, era utilizado nas celebrações judaicas do Dia Grande 
de Setembro. Encontramos em seu processo a menção a uma sátira de 
costumes, de autoria do médico marrano Francisco de Siqueira Machado, o 
qual por sua vez atribuiu a autoria ao próprio Miguel de Castro Lara. 

                                                 
10 Lina Gorenstein Ferreira da Silva. “De anel no dedo...”, op.cit. 
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O advogado Manuel Lopes de Moraes tinha cerca de 200 volumes de 
Direito. Herdara de seu pai, que por sua vez herdara do tio, com a condição 
de mandar dizer 12 missas cada ano. Nos 200 livros entram alguns que 
foram do seu pai, e não entram na obrigação de dizer missa. 

Havia a valorização da cultura, porém vinculada à religião: mostrar 
sempre a cristandade: herdaria os livros, vinculados à obrigação de mandar 
dizer missas – talvez uma condição da própria sobrevivência da família: 
cristãos-novos, todos o sabiam, mas cristãos-novos bons católicos... 

Assim, nada mais natural que João Mendes da Silva traduzisse 
orações católicas, escrevesse sobre a vida de Cristo – eram descendentes de 
judeus, mas eram cristãos – há mais de 200 anos, a família era católica. 

Some-se a isso o fato de que são vários os casos de estudantes que 
partiam para Coimbra com elevado grau de preparo, preparo realizado no 
Rio de Janeiro. 

Antonio Coelho, estudante de leis, afirma ter aprendido latim, 
filosofia e alguma coisa de moral antes de estudar Leis na Universidade de 
Coimbra. Guilherme Gomes Mourão havia aprendido latim e filosofia no 
Rio de Janeiro. E vários outros disseram haver estudado latim e filosofia no 
Rio de Janeiro – muitos com o mestre de meninos, mas com este, 
especialmente, o estudo da gramática latina.11 

Esses dados são importantes para entendermos melhor o quadro que 
estou interessada em demonstrar, qual seja, Antonio José no contexto da 
elite cultural dos marranos coloniais – moradores na Metrópole ou na 
colônia. 

 

Trezentos e vinte e cinco cristãos-novos foram presos no Rio de 
Janeiro nas quatro primeiras décadas do século XVIII, entre eles os letrados 
fluminenses, que foram enviados para Lisboa, processados e condenados 
como hereges judaizantes. 

Os letrados do Rio de Janeiro – assim como a maior parte da 
comunidade marrana fluminense – não tentaram fugir da Inquisição, mas 

                                                 
11 Carlos Eduardo Calaça, op.cit. 
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empenharam-se na manutenção de suas vidas e na retomada da liberdade, 
após a penitência em Lisboa, mesmo empobrecidos devido ao confisco de 
seus bens. 

Alguns conseguiram voltar ao Brasil: Guilherme Gomes Mourão, que 
formou-se advogado depois de penitenciado pelo Santo Ofício, obteve 
licença para retornar ao Brasil e alguns anos mais tarde havia estabelecido 
um próspero escritório na Bahia. 

Outros permaneceram em Lisboa, como a família de Antonio José, 
que também, após a condenação, retomou suas atividades profissionais e 
seus estudos. 

Para encerrar, destaco o ambiente econômico e sociocultural onde 
floresceu essa elite colonial que propiciou a formação desta intelligentsia 
brasileira, já prenunciada desde o século XVII como o exemplo do grande 
escritor e homem da igreja, Padre Antonio Vieira. 

No Rio de Janeiro, esses letrados cristãos-novos, com seus livros, 
suas ideias, e sua mentalidade marrana – mentalidade pautada pela crítica à 
Inquisição e à intolerância religiosa e em favor da liberdade de consciência. 
Mentalidade desenvolvida em uma sociedade em que viviam divididos 
entre o mundo cristão e o mundo judaico. 

Quando pensamos essa elite letrada em conjunção com outra família 
brasileira, também de origem judaica, os Gusmão,12 que chegaram a níveis 
altíssimos entre a aristocracia luso-brasileira – Alexandre de Gusmão, 
ministro de D. João V, articulador do Tratado de Madri, e seus irmãos, o 
padre-voador Bartolomeu de Gusmão e o frei João de Santa Maria, 
deparamo-nos com mais um elemento a ser pensando na história da família 
de Antonio José, de quem foram grandes amigos. Este grupo prenuncia os 
movimentos nativistas da segunda metade do século XVIII, nascidos no 
bojo do movimento de resistência e crítica à Inquisição, que possibilitou o 
despertar de uma consciência crítica, do desejo de liberdade de crença e de 
pensamento, sementes para o pensamento ilustrado dos estrangeirados da 
segunda metade do século XVII, dos estudantes brasileiros afrancesados de 

                                                 
12 Anita Novinsky “Cristãos-novos na construção do Brasil”. In: Arnaldo Niskier (coord). 
Contribuição dos judeus ao desenvolvimento brasileiro. Rio de Janeiro, Academia Brasileira 
de Letras, 1999, p.29-40. 
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Coimbra,13 de toda uma mentalidade avançada para o Portugal setecentista 
e o Brasil inconfidente. 

 
Lina Gorenstein 

Laboratório de Estudos sobre a Intolerância – LEI  
Universidade de São Paulo – USP 

                                                 
13 Anita Novinsky. “Estudantes brasileiros” afrancesados” da Universidade de Coimbra. A 
perseguição de Antonio de Morais e Silva (1779-1806)” In: Osvaldo Coggiola (org.). A 
Revolução Francesa e seu impacto na América Latina, São Paulo, Edusp, 1989, p.357-371. 




