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Cristãos-novos nas Minas Gerais:
colonização, religiosidade e trajetórias sefarditas 
na América portuguesa durante o ciclo do ouro

New Christians in Minas Gerais: 
colonization, religiosity and Sephardic trajectories

in Portuguese America during the gold cycle

Angelo Adriano Faria de Assis1  
(Universidade Federal de Viçosa – Brasil)

Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar a presença dos cristãos-novos nas Mi-
nas Gerais no século xviii, durante o ciclo do ouro. Busca compreender o processo de inte-
gração e inserção social dos neoconversos e o papel que  desempenharam na estruturação 
da região. Da mesma forma, fazer um balanço da produção historiográfica sobre a presen-
ça dos cristãos-novos e da ação inquisitorial na região. Por último, discutir as formas de 
resistência judaica e a perseguição que sofreram do Santo Ofício.

Palavras-chave: Cristãos-novos; Minas Gerais; Ação inquisitorial na América portuguesa; 
resistência judaica.

Abstract: This paper aims to analyze the presence of New Christians in Minas Gerais 
in the 18th century, during the gold cycle. It seeks to understand the process of integra-
tion and social insertion of conversos and the role they played in structuring the region. 
Likewise, take stock of historiographical production on the presence of New Christians 
and inquisitorial action in the region. Finally, it discusses the forms of Jewish resistance 
and the persecution they suffered from the Holy Office.

Keywords: New Christians; Minas Gerais; Inquisitorial action in Portuguese America; 
Jewish resistance.
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Aí, plasmado dos paulistas pioneiros, de lusos aferrados, de baianos trazedores de 
bois, de numerosíssimos judeus manipuladores de ouro, de africanos das estirpes 
mais finas, negros reais, aproveitados na rica indústria, se fez a criatura que é o 
mineiro inveterado, o mineiro mineirão, mineiro da gema, com seus males e bens. 
Sua feição pensativa e parca, a seriedade e interiorização que a montanha induz 
— compartimentadora, distanciadora, isolante, dificultosa. Seu gosto do dinheiro 
em abstrato. Sua desconfiança e cautela — de vez que de Portugal vinham par ali 
chusmas de policiais, agentes secretos, burocratas, tributeiros, tropas e escoltas, 
beleguias, fiscais e espiões, para esmerilhar, devassar, arrecadar, intrigar, punir, ta-
xar, achar sonegações, desleixos, contrabandos ou extravios do ouro e os diamantes, 
e que intimavam sombriamente o poder do Estado, o permanente perigo, àquela 
gente vigiadíssima, que cedo teve de aprender a esconder-se. Sua honesta astúcia 
meandrosa, de regato serrano, de mestres na resistência passiva. Seu vezo inibido, 
de homens aprisionados nas manhãs nebulosas e noites nevoentas de cidades tristes, 
entre a religião e a regra coletiva, austeras, homens de alma encapotada, posto que 
urbanos e polidos. Sua carta de menos. Seu fio de barba. Sua arte de firmeza.

Guimarães Rosa, O Cruzeiro, 25 de agosto de 1957.

Introdução

Em Desclassificados do Ouro, a historiadora Laura de Mello e Souza ana-
lisa as discrepâncias da sociedade mineira no século xviii, moldada pela ri-
queza e marcada pela inópia, caracterizada naqueles primeiros tempos pela 
itinerância em busca de fortuna, proteção, esconderijo ou melhores condições 
de sobrevivência. Arraiais auríferos aos quais o jesuíta André João Antonil 
(1649-1716), na obra Cultura e Opulência do Brasil, dedicou a terceira parte da 
obra, “Cultura e Opulência do Brasil pelas minas de ouro”. Com conheci-
mento de causa, “feito sinceramente por quem assistiu nas gerais três anos”, 
os classificaria como “freguesias móveis como os filhos de Israel no deserto”2.

Naquela mescla de pessoas, a pobreza, mais do que a abundância 
desejada, era dividida por todos, criando uma legião de excluídos em algum 
sentido, a tentar, por vezes, esconder as misérias cotidianas através de uma 
economia de troca de favores e de simbologias em que procuravam disfarçar 
carências de toda espécie, divulgando as aparências de uma opulência ilusória, 

² Antonil apud Souza (1986) 66.
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um “falso fausto”. Mas que desclassificados seriam estes: econômicos, 
sociais, morais, religiosos? Decerto que os cristãos-novos frequentavam este 
rol de marginalidades, de formas e tipologias variáveis de indivíduo para 
indivíduo.

O processo de colonização do que hoje conhecemos como Minas Gerais 
ocorreu a partir de fins do século xvii com a descoberta de ouro na região, 
quase dois séculos após o fim da liberdade religiosa que levou à conversão 
forçada dos judeus ao cristianismo, e da chegada dos portugueses à América. 
Os tais “filhos de Israel” a que se referiu Antonil, embora possam ser enten-
didos de forma alegórica, como figura de linguagem, na escrita do cronista, 
também encontraram em Minas seu sentido de veracidade.

Desde os primórdios, os cristãos-novos portugueses tiveram presença 
e importância na abertura de caminhos e nas guerras de pacificação, nas ex-
plorações de metais preciosos, na ocupação de espaços e criação de vilas, na 
produção de víveres, abastecimento e negócios variados da região.

Nada que fosse novidade na América que falava português, visto que 
os neoconversos ocuparam seu espaço dentre os que singraram o Atlântico 
e chegaram ao Novo Mundo desde a viagem inaugural de Cabral, em 1500. 
Com o recrudescimento das pressões e perseguições sociais no reino com 
a implantação da Inquisição, a partir de 1536, muitos optaram em migrar 
para o Novo Mundo, com o início da colonização efetiva levada a cabo pela 
expedição de Martim Afonso de Souza, fixando-se no espaço colonial, dis-
tantes da ação do tribunal. Foram responsáveis, em boa parte, pelo desenvol-
vimento da economia açucareira que dominou nos dois primeiros séculos a 
paisagem, as relações sociais e os interesses no Nordeste brasílico: homens 
importantes do lucrativo e doce negócio, controlaram os engenhos, o plantio 
da cana, o fabrico e refino do açúcar, o comércio e o transporte do produto, 
até sua chegada às mesas, a adoçar paladares por todo o mundo. Para além 
dos negócios, uma parcela dentre os cristãos-novos continuou a praticar as 
crenças dos antepassados ocultamente, e seriam fortemente denunciados de 
criptojudaísmo durante as visitações do Santo Ofício entre fins do Quinhen-
tos e o início do século seguinte. A mudança do eixo econômico, com a crise 
do ouro branco e a descoberta dos veios preciosos, levando ao ocaso de Salva-
dor e elevação do Rio de Janeiro à posição de nova capital da colônia, também 
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se tornou possível devido ao papel que desempenharam. Mas parece que 
esta presença, apesar dos avanços na historiografia sobre o assunto, é ainda 
pouco conhecida e carece de novos estudos.3

A historiografia sobre Inquisição e cristãos-novos em Minas Gerais

Nas últimas décadas, a produção historiográfica relativa a Minas Ge-
rais durante o período colonial diversificou-se e ganhou força. Muito se deve 
este novo olhar a fatores variados, como a maior influência dos estudos da 
Nova História no país a partir dos anos 80 e a uma concepção mais abrangen-
te da noção de fonte documental; o aumento e fortalecimento dos programas 
de pós-graduação por todo o Brasil (e, para este caso em especial, nas univer-
sidades mineiras); a consolidação de um mercado editorial e o aparecimento 
de revistas acadêmicas especializadas, bem como, mais recentemente, o pro-
cesso de digitalização e disponibilização de arquivos e acervos documentais 
online, permitindo um acesso mais democrático dos pesquisadores que po-
dem consultar estas fontes dos mais diversos lugares do mundo. Mesmo os 
temas clássicos, como a mineração, o escravismo, as religiosidades, os sopros 
da Ilustração ou as revoltas coloniais ocorridas na região ganharam releituras 
e abordagens que intentam agregar os avanços teórico-metodológicos e as 
análises de documentação explorada por outros vieses ou ainda inédita. Nes-
te sentido, os trabalhos de Laura de Mello e Souza4 e Júnia Ferreira Furtado5 
foram fundamentais e mantêm-se incontornáveis para multiplicar e refinar 
as temáticas e permitir novas formas de interpretação sobre a colonização da 
região, tornando os estudos sobre Minas e tudo que a cerca área de referência 
na historiografia nacional.

³ Alguns trabalhos mostram que, se por um lado, na Academia as investigações sobre os neocon-
versos no Brasil têm cada vez ganhado maior destaque, por outro lado, ainda está pouco presente nos 
livros didáticos brasileiros e é quase desconhecida do público em geral a participação e contribuição 
dos sefarditas na formação da sociedade brasileira. Sobre esta ausência, conferir Assis (2005) 188-195, 
e Ragusa (2019).

⁴ Entre outros, conferir: Souza (1981) e (1999). 
⁵ Dentre a produção da autora sobre Minas, ver: Furtado (1996) e (1999). 
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Não são poucos os autores que se debruçaram sobre a matéria. His-
toriadores como Caio Boschi6, Carla Anastasia7, Luciano Figueiredo8, José 
Newton Meneses9, Eduardo França Paiva10, Angelo Alves Carrara11, Carla 
Almeida12, João Pinto Furtado13, Andréa Lisly14, Célia Borges15, entre outros, 
permitiram que a formação de Minas, seu papel de interlocução e importân-
cia com as demais capitanias e o restante do Império, bem como seus elemen-
tos culturais e as dinâmicas e matizes da sociedade surgidos na região fossem 
analisados. Não cabe aqui discorrer sobre esta produção historiográfica, já 
bem explorada por investigadores da área, mas apenas salientar sua riqueza, 
volume e diversidade. Para ficar em curtos exemplos desta vitalidade, vale 
citar importantes obras que reúnem pesquisadores do tema surgidas recen-
temente, como os Diálogos Oceânicos: Minas Gerais e as novas abordagens para 
uma história do Império Ultramarino Português, organizado por Júnia Ferreira 
Furtado em 2001; os dois volumes da História de Minas Gerais: As Minas Sete-
centistas, organizado em 2007 por Luiz Carlos Villalta e Maria Efigênia Lage 
de Resende; o Dicionário Histórico das Minas Gerais, de autoria de Adriana 
Romeiro e Angela Vianna Botelho, ou ainda, As Minas e o Império: dinâmicas 
locais e projetos coloniais portugueses, organizado por Adriano Toledo Paiva e 
Pablo Menezes de Oliveira, publicado em 2013, que conta com historiadores 
da nova geração.

Também é importante ressaltar como a historiografia sobre Minas pro-
duzida nas últimas décadas possibilitou a interação com outro campo que 
se tem desenvolvido de forma intensa, a saber, a temática da Inquisição,  

⁶ Boschi (1986). 
⁷ Anastasia (1998). 
⁸ Figueiredo (1993). 
⁹ Meneses (2000). 
10 Paiva (2001).
11 Carrara (2010).
12 Almeida (2010). 
13 Furtado (2002).
14 Gonçalves (2011).
15 Borges (2005).
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de sua atuação e daqueles que se viram enredados em sua trama na América 
Portuguesa. No caso específico de Minas Gerais, obras que abordam estudos 
de caso dos que foram denunciados e da ação de vigilância e disciplinamento 
feitos pelo Santo Ofício e seus representantes. Destacam-se duas pesquisas 
com exercícios de micro-análise. Luiz Mott foi um dos primeiros a analisar 
processos emblemáticos de moradores da região alcançados pela Misericórdia 
e Justiça: em Rosa Egipcíaca: uma santa africana no Brasil, examina a história de 
uma ex-escrava nascida na Nigéria e que viveu no Rio de Janeiro e Minas 
Gerais na primeira metade do século xviii. De prostituta, converteu-se em 
“Esposa da Santíssima Trindade”, amealhando devotos por suas supostas 
visões, êxtases e profecias, sendo presa e processada pelo Santo Ofício de 
Lisboa por acusações de falsa santidade e diabolismo16. Já Plínio Freire Go-
mes, em Um Herege vai ao Paraíso, relata a trajetória e o processo sofrido por 
Pero de Rates Henequim, lisboeta que decidiu tentar a sorte em busca das 
riquezas das Minas, onde vivera por cerca de vinte anos, mantendo contato 
com histórias, crenças e tradições da região, compondo a multidão de de-
senraizados do ouro. Conhecedor da cultura judaica, embora não fosse neo-
converso, acabou processado por questionar os dogmas cristãos e criar uma 
cosmogonia que identificava na natureza exótica das serranias da luso-Amé-
rica a localização do perdido Paraíso terreal. Entendia a banana como a fruta 
proibida, ao invés da maçã, além de defender que o primeiro homem, Adão, 
era indígena. Compôs uma centena de teses com especulações teológicas que 
confrontavam a norma católica: acabaria condenado a morrer na fogueira por 
suas proposições heréticas em 174417.

Também encontramos trabalhos, tanto sobre a estruturação e ativida-
de inquisitoriais na capitania como a respeito dos cristãos-novos originários, 
que habitaram ou estiveram de passagem pela região, escolhendo-a, nem 
sempre com ventura, como refúgio.

16 Mott (1993).
17 Gomes (1997).
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Um dos trabalhos pioneiros sobre os neoconversos em Minas coube a 
José Gonçalves do Salvador, em seu Os cristãos-novos em Minas Gerais duran-
te o ciclo do ouro18. Como sugere o título da obra, a abordagem se concentra 
na presença neoconversa em Minas, auxiliando na abertura de caminhos e 
povoação, no desenvolvimento das atividades econômicas, atuando como 
partícipes da economia extrativista, da produção e do comércio, fosse de sub-
sistência ou de exportação, além de pensar o papel que estes desempenharam 
nas relações entre Portugal e Inglaterra envolvendo os minérios preciosos.

Outro trabalho que trata da presença dos cristãos-novos na região, em-
bora estes não sejam o foco único da abordagem, é Homens de negócio: a inte-
riorização da metrópole e do comércio nas Minas Setecentistas, de Júnia Furtado, 
publicado em 1999. Nele, a autora discute as redes de comércio e os agentes 
comerciais que as geriam, buscando compreender uma atividade dinâmica, 
diversificada e heterogênea, do mesmo modo que o eram os homens que a 
empreendiam, realçando o papel exercido nesta estrutura por vários elemen-
tos cristãos-novos. Como em outras regiões e momentos da atuação inqui-
sitorial na América portuguesa, os neoconversos acabariam como suspeitos 
maiores de ameaça ao catolicismo e alvos preferenciais do Santo Ofício:

Nas Minas no século xviii, apesar de o Tribunal do Santo Ofício não ter se ins-
talado e de não ter havido Visitações, a Inquisição atuou por outros mecanismos. 
Seus principais alvos eram os réus processados pelas Visitações Episcopais e pela 
própria administração ou, ainda, os denunciados pelos familiares. Antônio Ferreira 
foi levado para o Rio de Janeiro por dois familiares; já Manuel de Albuquerque e 
Aguillar, importante homem de negócio nas Minas, preso por participar de fábrica 
de moeda falsa, foi parar nas prisões do Santo Ofício acusado de ser cristão-novo. 
Enquanto esse comerciantes eram perseguidos por sua heresia judaica, em 1736, a 
lista de comerciantes que pagaram a capitação no Serro do Frio registrava a existên-
cia de um Caetano da Costa Judeu, morador no Rio Preto, onde possuía uma loja19.

18 Salvador (1992).
19 Furtado (2006) 228-229.
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Alguns pesquisadores auxiliaram na compilação de dados que permi-
tem vislumbrar o impacto desta presença: Anita Novinsky, em Prisioneiros do 
Brasil, enumera os indivíduos moradores de Minas que foram processados 
pelo tribunal: cinquenta e cinco homens e cinco mulheres, ou 5,58% dentre 
os 1076 prisioneiros que conseguiu identificar nos arquivos da Inquisição 
portuguesa20, o que coloca a capitania em quarto lugar entre as que tiveram 
maior número de réus, atrás apenas da Bahia (345), Rio de Janeiro (249) e Per-
nambuco (135). Números que precisam ser relativizados e complementados, 
visto que estão longe de corresponder à totalidade dos indivíduos de alguma 
forma ligados às Minas Gerais e que foram denunciados, confessaram suas 
culpas ou que foram processados pela justiça inquisitorial, modificando as 
indicações acima. Mesmo assim, os resultados apontados por Novinsky indi-
cam que os cristãos-novos aparecem com considerável destaque entre os réus 
mineiros. Sinal de que os neoconversos estavam fortemente ligados à região, 
não raro com relativo destaque, e sua presença e comportamentos causavam 
certo incômodo, sendo observados, vigiados e comentados pela população, 
pelas autoridades e pela Igreja.

Neusa Fernandes, por sua vez, é autora de A Inquisição em Minas Gerais 
no século xviii e A Inquisição em Minas Gerais: processos singulares. No primei-
ro livro, a autora analisa a ação do tribunal na região durante o Setecentos, 
bem como os processados e sentenças, com foco no caso dos cristãos-novos, 
analisando 42 processos de indivíduos de origem sefardita. Na segunda 
obra, apresenta mais 44 processos de cristãos-novos moradores permanentes 
ou temporários nas Minas — alargando o número de réus. Só dentre os de 
origem neoconversa encontrou 86 processados, ao invés do total de 60 pri-
sioneiros apresentados por Novinsky21. Fernandes procurou compreender a 
presença dos batizados em pé na descoberta dos veios preciosos, as relações 
sociais no espaço minerador, as lógicas de disfarce dos comportamentos tidos 

20 Novinsky (2002) 31-33. Deste total, a autora informa que não conseguiu identificar o local de 
moradia de 109 indivíduos, o que elevaria a percentagem dos réus mineiros, excluídos os “sem dados”, 
a 6,20% do total de 967 prisioneiros do Brasil.

21 Também Daniela Levy apresenta números sobre a intensidade da perseguição inquisitorial aos 
cristãos-novos. Sem especificar as fontes, informa que Minas tornou-se “a segunda região do Brasil com 
o maior número de denúncias — 76% das prisões foram realizadas entre os anos de 1725 a 1740. Ao todo 
foram queimados 16% do total dos prisioneiros da região mineradora”. Levy (2017) 105.
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como heréticos, as desventuras perante a Inquisição. Números que compro-
vam ter sido a capitania uma das que mais abrigou cristãos-novos, o que aju-
da a explicar o interesse da ação inquisitorial, preocupada com a necessidade 
de controle dos comportamentos sobre a massa humana que afluiu para a 
região com a promessa, quase sempre vã, de enriquecimento.

Em livro mais recente, Os Judeus que construíram o Brasil, Anita No-
vinsky, juntamente com Daniela Levy, Eneida Ribeiro e Lina Gorenstein vol-
tam à questão da presença cristã-nova nas Minas. No capítulo “Minas Gerais: 
o ouro e diamantes”, investigam como os neoconversos se fizeram atuantes, 
desde a primeira expedição liderada por um descendente de cristãos-novos, 
Garcia Rodrigues Paes, responsável pela abertura do Caminho Novo, que 
diminuía a viagem entre Vila Rica e o porto do Rio de Janeiro de trinta para 
doze dias. Estiveram presentes na fundação das primeiras vilas do ouro e 
rapidamente envolveram-se, além da mineração, com o tráfico de escravos, 
o transporte de mercadorias, a produção de subsistência e abastecimento de 
toda sorte de produtos para a região22, inseridos em distintas funções e espa-
ços da sociedade mineradora. Mesma temática já investigada por Novinsky 
no artigo “Ser Marrano em Minas Colonial”, publicado em 2001 na Revista 
Brasileira de História. De acordo com a autora, rapidamente Minas transfor-
mou-se numa das regiões mais procuradas pelos cristãos-novos portugueses, 
muitos deles mantendo comportamentos e crenças da religião dos antepassa-
dos, adaptados às situações de proibição e à necessidade de ocultação de suas 
crenças: “As diversas sociedades marranas secretas que se criaram em Minas 
Gerais acompanharam a rota do ouro. Em cada vila do ouro ou arraial que se 
fundava, organizavam-se imediatamente encontros clandestinos”23.

Outra obra que objetivou reunir fontes relativas a indivíduos com 
alguma ligação com Minas é Em nome do Santo Ofício: cartografia da Inquisição 
nas Minas Gerais, de Maria Leônia Resende e Rafael Sousa. Os autores 
preocuparam-se em montar uma base de pesquisa no formato de inventário 
onomástico e analítico reunindo os enredados pela ação inquisitorial, 
composto pelas denúncias encontradas nos diversos volumes dos Cadernos 
do Promotor, na Documentação Dispersa e em processos referentes aos 

22 Novinsky et alii (2015) 163-173.
23 Novinsky (2001) 161-176.
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moradores ou procedentes de Minas Gerais entre o século xviii e início do 
xix: encontraram 384 denúncias referentes ao período de 1692 a 1802 nos 
Cadernos do Promotor; 605 documentos avulsos referentes, em grande parte 
ao período de 1780 a 1820, e um total de 90 processos movidos pelo Santo 
Ofício24.

Os Cadernos do Promotor também são material de análise para Isabela 
Corby em A Santa Inquisição nas Minas25, que busca, numa pesquisa que en-
globa Direito e História, compreender, a partir das denúncias de heterodo-
xias, blasfêmias, desacatos e feitiçarias presentes na documentação de 1745 a 
1764, as dinâmicas da atividade inquisitorial nas Minas Setecentistas durante 
o Episcopado de Dom Frei Manuel da Cruz na vila de Mariana.

Por último, Daniela Levy, em sua tese de doutoramento, intitulada  
O papel dos judeus convertidos no desenvolvimento das Minas. 1700-1750, defen-
dida em 2019 na Universidade de São Paulo, apresenta um anexo com lista 
nominal de 198 cristãos-novos nas Minas denunciados ou presos durante o 
século xviii26.

Mais recentemente, alguns estudiosos têm-se debruçado sobre a estru-
turação e capilaridade dos quadros inquisitoriais que atuaram nas Minas — 
os familiares do Santo Ofício. Foram estes agentes os grandes responsáveis 
por receber, ouvir e compilar confissões e denúncias e encaminhá-las à sede 
do Tribunal, em Lisboa. Em Limpos de Sangue27, Aldair Rodrigues analisa a es-
trutura da rede de familiares do Santo Ofício em Minas Gerais e o perfil social 
destes, composto, em sua maioria, por reinóis e negociantes, recuperando as 
questões de poder e prestígio social envolvidas, as negociações e diligências 
para a habilitação no cargo, prova inequívoca de que a instituição continuava 
a exercer grande influência e gozar de prestígio em alguns setores da socieda-
de mineira, apesar de contestada no reino. Caminho parelho foi trilhado por 
Luiz Fernando Lopes, que aborda, em Vigilância, Distinção e Honra28, como as 
tentativas de habilitação ao cargo de familiares entre os habitantes de uma 

24 Resende & Sousa (2015).
25 Corby (2017).
26 Levy (2019) 276-280.
27 Rodrigues (2011).
28 Lopes (2014).
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freguesia mineira demonstravam um projeto pessoal de ascensão social por 
parte destes candidatos, já num tempo, avançado o século xviii, em que a 
instituição era cada vez mais alvejada por críticas em decorrência dos ven-
tos liberais que começavam a fazer efeito nos confins ocidentais da Europa, 
corroendo aos poucos os alicerces de sustentação do Santo Ofício. Todavia, o 
trabalho de Lopes mostra que, nas franjas do Império, ter a chancela de um cargo 
inquisitorial continuava a equivaler a reconhecimento de destaque e importância.

No que concerne aos trabalhos sobre a atuação do Santo Ofício e os 
seus impactos na região, merece destaque Travessias inquisitoriais das Minas 
Gerais aos cárceres do Santo Ofício29, organizado Júnia Furtado e Maria Leônia 
Resende, como desdobramento de um Congresso Internacional — “Inquisi-
ção: religiosidade, o Tribunal do Santo Ofício e as Minas Setecentistas” —, 
ocorrido em 2011 na cidade de Tiradentes, e que reuniu pesquisadores do 
Brasil e do exterior com o intuito de esmiuçar um amplo leque de temáticas, 
seja na esfera de estruturação, funcionamento e atuação do tribunal, seja na 
ação dos seus agentes e representantes ou ainda, nos indivíduos envolvidos 
em confissões e denúncias, muitos deles, processados pela Inquisição. Alguns 
capítulos da obra tratam, tanto direta quanto indiretamente, dos sintomas da 
presença sefardita nas Minas, e merecem uma parte do livro dedicada aos 
neoconversos, intitulada “O Tribunal do Santo Ofício e a perseguição aos 
cristãos-novos”, a contar com artigos de especialistas no tema, como Anita 
Novinsky, Júnia Ferreira Furtado, Lina Gorenstein, Angelo Adriano Faria de 
Assis e Carlos Magno Guimarães et alii.

Por fim, Evânia França Soares, em Mulher, judaísmo e Inquisição nas Mi-
nas investiga a questão da presença neoconversa na região sob a ótica femi-
nina, através de estudo de caso das irmãs Anna e Elena do Vale, acusadas e 
processadas por acusações de que seguiam a Lei de Moisés30.

29 Furtado & Resende (2013).
30 Soares (2018).
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Embora as abordagens sejam cada vez mais diversificadas, ainda são 
poucas as obras preocupadas especificamente em averiguar os significados 
e formas da presença e atuação do Tribunal do Santo Ofício bem como de 
suas vítimas nas Minas Gerais, se comparado a outros espaços onde ocorreu 
a ação inquisitorial, como o Nordeste dos dois primeiros séculos31. Presumí-
vel que, dentre estes motivos, estejam a ausência de visitações inquisitoriais 
à capitania (substituídas por uma azeitada e capilar rede de representantes 
oficiais — os familiares, como bem vimos); os interesses econômicos que en-
volviam a região, desaconselhando uma ação mais contundente do tribunal; 
o fim da diferenciação entre cristãos velhos e novos em Portugal na segunda 
metade do xviii em tempos do Marquês de Pombal, esvaziando o foco da 
caça à pureza religiosa, ou ainda, as críticas e o enfraquecimento vividos pelo 
Santo Ofício conforme o avançar do Setecentos.

Cristãos-novos em Minas

A exploração aurífera, iniciada na última década do século xvii, contou 
com a intensa participação dos cristãos-novos, que estiveram dentre os des-
bravadores e ocupantes iniciais das Minas. Atribui-se, inclusive, a Garcia Ro-
drigues Paes, meio cristão-novo, a descoberta do ouro de lavagem dos ribei-
ros, e ao bandeirante Antônio Rodrigues de Arzão, vindo da região paulista 
de Taubaté, a probabilidade das primeiras descobertas de ouro. Assim como 
Paes e Arzão, foram muitos os neoconversos que participaram das expedi-
ções de exploração e reconhecimento, entradas e bandeiras que atravessaram 
o território em viagens longas, com duração de meses e meses, perigosas e 
desconfortáveis, à procura das jazidas de minerais; abriram trilhas e cami-
nhos em territórios íngremes pouco amistosos, vencendo morros, montanhas 
e serras, barreiras e sertões, superando rios caudalosos, cachoeiras imponen-
tes, florestas densas e matas fechadas, o alarido dos trovões e o brilho intenso 

31 Não é aqui nossa intenção querer reduzir a produção historiográfica acerca da presença e atuação 
da Inquisição bem como de suas vítimas em Minas aos trabalhos aqui citados. Outros pesquisadores de-
dicaram artigos, livros, capítulos de livros, dissertações e teses ao assunto, sem falar de várias pesquisas 
de mestrado e doutorado em andamento. Entre alguns exemplos, podemos citar: Figueiredo & Sousa 
(1987); Higgs (2006); Leite (2007); Carvalho (2013); Rocha (2014); Martins (2015); Pinto (2016); Nalon 
(2018); Souza (2018); Levy (2019); Ávila (2020).
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dos raios que riscavam a noite, chuvas torrenciais e trombas d’água que cons-
tantemente desfaziam o traçado das rotas, a densa cerração matutina que es-
condia o horizonte em suas brumas, frio e calor intensos; interligaram a área 
mineradora com outras regiões, como São Paulo, Bahia, Goiás, Mato Grosso, 
Espírito Santo e Rio de Janeiro, permitindo o contato com os portos que le-
vavam e traziam produtos e colocavam Minas em contato com o mundo; en-
frentaram infortúnios de toda espécie, como os temores de tocaias e assaltos, 
o risco de acidentes, o incômodo dos insetos, os contatos nem sempre amis-
tosos com indígenas, as doenças tropicais, as plantas venenosas, os animais 
perigosos e peçonhentos. Estiveram entre os responsáveis pela demarcação 
das rotas e estradas que figuravam nos roteiros e mapas improvisados e nas 
notícias de boca a boca com informações nem sempre detalhadas sobre como 
chegar aos espaços de exploração aurífera. Participaram da construção dos 
primeiros arraiais, povoados e lugarejos; pelo caminho, criaram pontos de 
paragem para o descanso e abastecimento durante os tortuosos trajetos que 
cortavam o “mar de morros”. Construíram habitações quase sempre precá-
rias que se punham em risco logo na primeira chuva, em busca da explora-
ção do ouro que os obrigava a manter, por vezes, vida recheada de carências 
e aventuras, quase nômade, dispostos — a qualquer momento, por indício 
ou rumor de nova descoberta mais alvissareira — a partirem de imediato, 
perambulando em direção à conquista do veio precioso. Os caminhos eram 
tão perigosos e os riscos tão assustadores que se tornou prática comum que 
muitos dos que enfrentavam estes penosos deslocamentos deixassem testa-
mentos para evitar qualquer má surpresa ou desamparo aos familiares que 
permaneciam, por tempos a fio, sem notícias suas.

 Apesar das viagens sofridas e aterrorizantes, muitas vezes feitas a 
percorrer e margear o traçado dos rios, a paisagem imponente também des-
lumbrava os caminhantes, regozijados com a exuberância e diversidade mar-
cante da natureza, dos sons, formas, cheiros e cores dos animais — macacos, 
onças, cobras, aves de toda cor e tamanho —, das serras, veredas, planícies 
e sertões, das matas e florestas de densidades distintas, das águas infindas e 
cristalinas, descritos em detalhes por muitos dos viajantes e cronistas de épo-
ca que percorreram admirados estas trilhas. Júnia Furtado descreve o quadro:
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Mas essas paisagens magníficas, um verdadeiro mar de montanhas com “altitu-
des [que alcançavam] de setecentos a oitocentos pés”, não deveriam ser experimen-
tadas apenas com a visão. Se os olhos dos que percorriam os trajetos que ligavam 
São Paulo e o Rio de Janeiro ao centro do distrito minerador certamente se deslum-
bravam com as florestas cuja vegetação era composta de um verde carregado, onde 
múltiplas e desconhecidas espécies de plantas proliferavam, seus ouvidos também se 
deliciavam com o alarido dos bandos de tucanos, periquitos, papagaios e outros pás-
saros, além dos sons emitidos pelos muitos animais que se espreitavam pela mata e 
corriam em debandada à menor aproximação humana. Ao longo do Caminho Novo, 
utilizado pelos que se dirigiam ao Rio de Janeiro, pequenas rãs de um amarelo dou-
rado produziam um coaxado grave e intermitente32.

Ou ainda, para os que empreendiam o trajeto vindos pela parte Norte:

Descrevendo esse caminho, um morador das Minas contou que a viagem era demorada 
e “tudo era feroz e contrário à penetração humana nessas terras misteriosas e sinistras”.

Logo no início do Caminho do Sertão, os viajantes que partiam do litoral se depa-
ravam com um barulho tão forte “que a duas jornadas distantes se ouve o estron-
do”. Era a hoje chamada cachoeira de Paulo Afonso, onde a “água se despenca de tão 
alto, e com tal bulha” que impressionava a todos. Mais à frente, a Lagoa dos Patos 
descortinava todo um ecossistema animal e vegetal que refletia a fartura que o rio 
provia aos caminhantes famintos e sedentos. A profusão de pássaros e animais que 
ali matavam a sede com seus alaridos, por vezes quase infernais, encantava os que 
por ali passavam no século xviii e, quase intacta, ainda deslumbrava os viajantes 
estrangeiros que a conheceram no século xix. Já próximo a Sabará, o viajante se 
deparava com o ribeirão do Inferno, que ganhou tal nome “porque para atravessá-lo 
era preciso passar por uma ponte de menos de 20 pés de comprimento, correndo o 
rio por baixo por mais de duzentos de profundidade”. Passar por ali era uma expe-
riência terrível para todos os sentidos, pois no fundo de um horroroso precipício o 
rio corria com toda a bulha33.

Dentre os primeiros desbravadores que percorreram estes caminhos e os 
que ergueram as residências iniciais, não são poucos os de origem neoconversa 
comprovada ou minimamente suspeita. De acordo com Neusa Fernandes,

32 Furtado (2008) 21. 
33 Furtado (2008) 23-24.
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Primeiros povoadores foram, também, os cristãos-novos Francisco de Lucena 
Montarroyos, que se assentou em terras do sítio Nossa Senhora do Carmo; e Duar-
te Nunes, considerado o primeiro descobridor de ouro, em 1694, no sertão da Casa 
da Casca, e que veio para a região do Rio das Mortes depois de ter andado, também, 
pelas minas de Paranaguá e Curitiba.

Importante assinalar que vários dos mais conhecidos bandeirantes e entradistas, 
descobridores do ouro e de pedras, eram meio cristãos-novos, como Garcia Rodri-
gues Paes, ou cristãos-novos inteiros, como Antônio Rodrigues Arzão, Manoel Bor-
ga Gato, Duarte Nunes, Bartolomeu Bueno da Silva e Antônio Raposo Tavares34.

A sede pelo ouro e pelas pedras raras deslocou para as Minas cristãos-
-novos da Bahia, geograficamente mais próxima, mas também de outras capi-
tanias do Nordeste, que vivia a crise da economia açucareira com a expulsão 
dos holandeses em meados do Seiscentos e a concorrência direta da produ-
ção das Antilhas, fazendo com que alguns cristãos-novos voltassem o interes-
se comercial e os seus investimentos para a região mineradora. Esta também 
recebeu levas de sefarditas procedentes de São Paulo, Espírito Santo, Rio de 
Janeiro, e de outros espaços do então vasto Império português. Pouco tempo 
após as primeiras descobertas de metais preciosos, as notícias sobre a febre 
do ouro e de como chegar às vilas mineradoras já circulavam entre as redes 
comerciais e de proteção dos sefarditas de origem lusa espalhadas pelo mun-
do, fazendo com que muitos migrassem para a América Portuguesa em busca 
de tentar a sorte e encontrar riquezas. Diversos mapas de autoria de neo-
conversos circularam pela Europa, orientando os interessados na aventura, 
que buscavam prosperidade econômica longe das pressões do Santo Ofício35. 
Locais de difícil acesso, cercados por perigos naturais e natureza exuberante, 
serviam de esconderijo e proteção natural nos arredores — mas ao mesmo 
tempo afastados — das regiões de garimpo, permitindo que várias famílias 
neoconversas as elegessem como refúgio das ameaças e perseguições dos re-
presentantes inquisitoriais nestes espaços.

Nas Minas, viu-se formar uma sociedade ímpar, multifacetada, cons-
tituída por indivíduos de todos os tipos, condições e classes, das mais diver-
sas origens: jovens, idosos, pobres, ricos, crianças, mulheres, brancos, negros, 

34 Fernandes (2014) 108.
35 Levy (2015) 113-127.
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indígenas, mestiços. Os cristãos-novos vieram em grande número, atraídos 
pelas possibilidades de enriquecimento financeiro e de distanciarem-se da 
Inquisição. Inseriram-se socialmente, ocupando cargos importantes. O já ci-
tado Garcia Rodrigues Paes, por exemplo, foi nomeado já em 1702 inspetor-
-geral das Minas, pelos serviços prestados à Coroa. Manuel Nunes Viana, 
comerciante de vulto envolvido com transporte e abastecimento de produtos, 
além de proprietário de lavras de ouro em Caeté, foi um dos líderes da Guer-
ra dos Emboabas, sendo depois proclamado Governador das Minas, além de 
ter pertencido, apesar de sua ascendência judaica, à Ordem de Cristo36.

Atuavam na exploração mineral, mas também em tudo que a orbita-
va, como o suprimento de mantimentos, ferramentário e materiais variados, 
oferta de serviços de terceiros necessários, abastecendo o comércio local com 
toda sorte de produtos. Desenvolviam funções diversas, em praticamen-
te todos os ramos da economia, trabalhando como traficantes de escravos, 
advogados, religiosos, professores, médicos, boticários, artesãos, curtidores, 
ferreiros, homens de negócio e comerciantes; ofereciam dinheiro a crédito e 
faziam onzenas, financiavam, coletavam impostos, vendiam animais para as 
tarefas do cotidiano, como transporte e lida; criavam gado, porcos, galinhas 
e outros animais, salgavam e defumavam carnes, para venda e consumo. 
Na agricultura, desenvolviam lavouras de subsistência para a produção de 
mandioca, feijão, arroz, milho, cana-de-açúcar, hortaliças, frutaria, farinhas 
e outros alimentos; destilavam aguardentes, mercadejam em pequenos ar-
mazéns os chamados “secos e molhados”. Contribuíram, misturando suas 
receitas familiares tradicionais com o improviso e uso dos produtos locais, 
na gestação daquilo que viria a firmar-se no que hoje se entende e reconhece 
como a tradicional e renomada culinária e doçaria mineiras que refestela os 
paladares e o prazer à mesa, com sua arte de bem comer e beber.

Nem todos os neoconversos, porém, como já salientado, eram deten-
tores de grandes riquezas ou ocupavam lugar de destaque — desclassificados 
do ouro, como definiu Laura de Mello e Souza na obra citada no início deste 
texto, mais próximos e acostumados com o fardo da miséria do que com as 
vantagens da opulência: José Gonçalves Salvador aponta os incontáveis sem 

36 Novinsky et alii (2015) 163-166.
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profissão definida, além dos artesãos que sobreviviam à custa do trabalho 
cotidiano e dinheiro escasso. Mas também havia os excluídos das grandes 
oportunidades que margeavam o fausto do ouro e tentavam formas de sobre-
vivência nem sempre dentro da lei. Em uma realidade também estruturada 
por contrabandos e desvios, tráfico ilegal de riquezas, escravos e produtos, 
artimanhas e jogos de influência, enganos, fraudes, roubos e trapaças, eram, 
tal qual os cristãos-velhos, tanto responsáveis quanto vítimas dos mais varia-
dos infortúnios e falcatruas vivenciados no cotidiano. Erguia-se, nas Minas, 
uma sociedade de características próprias, e o elemento neoconverso, tan-
to quanto os demais, colaborava como parte integrante e fundamental nesta 
formação. Dentre os que possuíam capital, Salvador aponta para o registro 
de propriedades, como fazendas, pousos e estalagens pertencentes a cristãos-
-novos, a mostrar a importância que desempenhavam na economia interna 
que abastecia a capitania:

Entre os primeiros sesmeiros sabemos de Garcia Roiz Pais e de seu cunhado 
Manoel Borba Gato, diversos dos Pedroso Barros e dos Bicudos, além de Lucas de 
Freitas de Azevedo, cunhado do pe. Medanha; Joseph Ventura de Mendanha Soto 
Maior; Baltasar Gaspar e Francisco de Godoi Moreira; os Rendon; o sargento-mor 
Manoel Lopes Medeiros, casado com Maria Rendon; Bartolomeu Pais de Abreu. 
José Rodrigues Betim, Diego Bueno da Fonseca; Francisco de Arruda de Sá, des-
cendentes dos Fernandes, de Sorocaba, e dos Correa do Vale, do Rio de Janeiro, o 
cristão-novo Manoel Nunes Bernal (1720), junto ao Rio Bocaxá. Essas áreas foram 
posteriormente a origem de algumas fazendas e mesmo de povoados37.

Neusa Fernandes afirma que, dentre os neoconversos vindos da Bahia, mui-
tos acabaram por concentrarem-se nos espaços das atuais cidades e imediações de 
Serro Frio, Pitangui, Sabará, Mariana, Ouro Preto, enquanto outros fixaram mora-
dia nas entradas das vilas, estradas, caminhos, sertões, apresentando grande mo-
bilidade. A autora encontrou referências de cristãos-novos moradores em diversas 
regiões, como Curral Del Rey (onde se situa a atual cidade de Belo Horizonte), Bru-
mado, Cachoeira, Caeté, Catas Altas, Congonhas do Campo, Córrego do Pau das 
Minas de Arasuahy, Curralinho, Tijuco (hoje, Diamantina), Fornos, Itaverava, Juiz 
de Fora, Lagoa Santa, Ribeirão do Carmo (atual Mariana), Minas de Arasuahy, Mi-

37 Salvador (1992) 36-37.
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nas Novas do Fanado, Minas Novas de Paracatu, Ouro Branco, Ouro Fino, Ouro 
Preto (antiga Vila Rica), Paranapanema, Pitangui, Rio das Mortes, Sabará, São Cae-
tano, São Jerônimo, São João Del Rei (antiga Minas de São José), Serro do Frio, 
Sumidouro38. Foram, conforme avançavam geograficamente e firmavam residên-
cia, mapeando o território, nomeando lugarejos, vilas, acidentes geográficos, rios, 
matas e serras, permitindo sua identificação, controle e ocupação, bem como o seu 
conhecimento, moldando aos poucos as especificidades do ser e sentir-se mineiro.

Assim, os neoconversos espalharam-se rapidamente espaço adentro, 
unindo as Minas da exploração preciosa com os sertões agrestes das Gerais, 
regiões ao mesmo tempo díspares e complementares. Ao longo do século 
xviii, por conta do lugar de destaque que passou a representar no xadrez 
de interesses do Império, a capitania foi dos lugares mais procurados pelos 
cristãos-novos que partiam de Portugal ou de outros de seus domínios da 
América ou de além-mar, sonhando acordados a ambicionar a prosperidade 
do ouro e dos diamantes, apesar deste desejo, na prática, ter-se materializado 
apenas para uma minoria.

Para além da lavra mineral, estavam intensamente introduzidos na 
economia da região — como, aliás, acontecera na açucarocracia estabelecida 
nas capitanias do Nordeste durante os dois séculos iniciais de colonização. O 
capital neoconverso comprou terras, maquinários e escravos, financiou ex-
pedições e permitiu muitos dos investimentos necessários para o negócio do 
ouro e para o que mais tivessem tino. Ocupavam funções e papéis variados, 
eram cabeças ou representantes de redes de comércio e de contato com tentá-
culos que se espalhavam por outros continentes, fazendo a ligação de Minas 
com outros espaços da colônia, do Império e do mundo:

Poucos elementos levavam a dianteira aos judeus e cristãos-novos nas transações 
com as Minas. Eles andavam metidos em tudo. Nada que parecesse vantajoso esca-
pava aos seus intentos. Vendiam, compravam, financiavam, davam a juros, empres-
tavam a simples crédito, faziam hipotecas, e assim sucessivamente. Negociavam em 
nome próprio, e para si, mas também como intermediário de terceiros, estabelecidos 
no Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Portugal. Como, igualmente, procediam nume-
rosos lojistas. Eram muitos os que trabalhavam a troco de comissões39.

38 Fernandes (2014) 110-118.
39 Salvador (1992) 48. 
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Mantinham, sobretudo, especial apreço pelas atividades comerciais, 
expandindo seus negócios, variando os investimentos, muitas das vezes exer-
cendo, como de praxe, mais de uma função. Segundo Daniela Levy,

Grande parte dos cristãos-novos que viviam nas Minas se dedicava ao comércio, 
segundo um estudo baseado na tabulação de bens confiscados dos cristãos-novos 
pela Inquisição, 64% dos cristãos-novos presos na região eram mineradores que 
exerciam a mercancia. A região necessitava de produtos de todos os gêneros, desde 
ferramentas até vestuário e perfumaria. Pouco se produzia nas Minas, tudo era 
trazido dos centros urbanos mais importantes, como Rio de Janeiro e Bahia, onde 
também ficavam dois dos principais portos do país. Um número menor de cristãos-
-novos exercia outras atividades econômicas, 23% eram mineradores, 6% eram la-
vradores e senhores de engenho e 7% eram advogados, médicos, boticários, coletores 
de impostos, vendeiros e rendeiros40.

Para além dos interesses econômicos, os cristãos-novos continuavam 
assombrados com o temor da Inquisição. Embora Minas não tenha 
contado, da mesma forma que o restante da luso-América, com um tribunal 
inquisitorial estabelecido, nem tampouco tenha sido alvo de uma visitação 
do Santo Ofício como ocorrera em fins do Quinhentos e início do Seiscentos 
em algumas capitanias do Nordeste ou, posteriormente, na segunda metade 
do século xviii, quando o Grão-Pará, situado na Amazônia portuguesa, 
recebeu o visitador Giraldo José de Abranches, era a presença dos familiares 
e comissários e as visitas diocesanas41 que exerciam a repressão religiosa e 
impunham o receio de que a Inquisição estivesse mais perto do que deixavam 
perceber as grandes distâncias a separar as terras do ouro e o Tribunal de 
Lisboa. Também em Minas, como ocorrera nos dois primeiros séculos de 
colonização, os neoconversos seriam o principal grupo atingido pela ação 
inquisitorial. De acordo com Adriana Romeiro,

Como em toda a América Portuguesa, o alvo principal do Santo Ofício foram 
os cristãos-novos, suspeitos de praticar secretamente o judaísmo, e de fato, os 
autos inquisitoriais dos réus presos nas Minas revelam que os cristãos-novos 

40 Levy (2015) 119. 
41 Sobre as visitações diocesanas e justiça eclesiástica em Minas, ver: Pires (2008) e Silveira (2015).



153
Cristãos-novos nas Minas Gerais: colonização, religiosidade 

e trajetórias sefarditas na América portuguesa durante o ciclo do ouro

eram judaizantes, isto é, seguiam os ritos judaicos. Muitos foram detidos e depois 
remetidos a Lisboa, para serem processados pelo Santo Ofício. Provinham das 
localidades de Vila Rica, Serro do Frio, Vila do Príncipe, Ribeirão do Carmo, minas 
de Paracatu, Curralinho, Sabará, etc. É a partir da década de 1730 que aumenta 
consideravelmente a perseguição aos cristãos-novos residentes na capitania: no auto 
da fé ocorrido em Lisboa, em 6 de junho de 1732, dos 24 judaizantes penitenciados, 
seis eram das Minas Gerais, sendo Domingos Nunes condenado à morte na 
fogueira42.

No cotidiano, os cristãos-novos, fossem ou não judaizantes, procuravam 
evitar desconfianças sobre sua sinceridade cristã e adaptarem-se aos costumes 
gerais. Esforçavam-se por demonstrar serem bons cristãos — aprendiam as 
orações católicas, frequentavam as missas, envolviam-se com as irmandades, 
faziam atos de caridade, construíam igrejas e capelas, participavam de 
celebrações, procissões e festas religiosas. Mas nem todos, em graus e formas 
distintos, pareciam estar confortáveis em relação ao catolicismo imposto: ao 
passo em que havia aqueles que tentavam a todo custo dar mostras de serem 
cristãos devotos e convictos, outros laicizavam-se, descrendo das questões 
religiosas, mais focados nos anseios de sobrevivência e, a contar com a sorte, 
enriquecimento material; outra parcela relutava em aceitar a fé de Cristo e 
mantinha-se fiel à religião dos antepassados que fora proibida por D. Manuel 
em 1496. Para tanto, praticavam o judaísmo limitado, diminuto, oculto, 
adaptado, sem rabinos, impedida a posse e a leitura dos textos sagrados, 
alijado de sinagogas ou símbolos públicos e, não raro, conforme o aumentar 
do distanciamento temporal do período de livre crença. Um judaísmo, enfim, 
bastante longe dos rigores, liturgia, dogmas, normas, crenças e práticas de sua 
versão tradicional, desconhecido em detalhes pelos próprios neoconversos e 
mesmo sua parcela de criptojudeus. Praticavam um judaísmo particular, que 
lhes era possível, repassado aos filhos e netos dentro dos limites conseguidos e 
dos seus conhecimentos, de forma oral, normalmente dentro das residências, 
tendo as mulheres desempenhado função crucial, ocupando papel de frente 
neste repassar de tradições às novas gerações.

Na prática, cada cristão-novo vivenciava uma crença à parte, resultado 
das tradições e aprendizados familiares, das situações de risco ou pressão 

42 Romeiro (2013), verbete “Cristão-novo”; Romeiro & Botelho (2013) 124.  
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sofridas em seu núcleo familiar e de contatos, no grau de (des)conhecimento 
que tinham do judaísmo e do catolicismo, por vezes mesclando-os, duvidan-
do ou descrentes de ambos. Cabe lembrar que os cristãos-novos de Minas, já 
adentrados no século xviii, estão há pelo menos dois séculos do período de 
livre-crença em Portugal, distância temporal que torna o entendimento do 
judaísmo cada vez mais fluido entre os descendentes dos “batizados em pé”. 
Mas também havia, de acordo com Neusa Fernandes, indícios e informações 
de pregadores enviados pela judiaria flamenga que chegavam na região com 
a missão de reeducar os cristãos-novos na antiga fé43, tentando manter acesa 
a chama da fé de Israel no trópico. Daniela Levy informa que, ao analisar 
os processos de indivíduos ligados à região mineradora chama a atenção a 
indicação de locais de encontro de judaizantes, em especial na zona rural, 
provavelmente com o intuito de manter estes encontros e o que acontecia 
neles em segredo:

Ribeirão do Carmo já havia se transformado em um “centro de judaísmo”. A 
residência do homem de negócios Francisco Ferreira Izidro, nas imediações da Vila 
de Ribeirão do Carmo, aparece em diversos processos com[o] um local de reunião 
de mercadores cristãos novos, onde discutiam negócios e praticavam rituais e ceri-
mônias judaicas44.

Assim como ocorrera em outros espaços do mundo português, a 
resistência judaica dava-se, em boa medida, através da transmissão oculta 
— o criptojudaísmo — dos ensinamentos e costumes a partir das residências, 
local em que os criptojudeus tentavam manter suas práticas em segredo, longe 
dos olhares atentos da população. Nos lares, as mulheres desempenhavam 
funções para além das responsabilidades de mães, cuidando dos filhos, 
mas também orientando a sua iniciação religiosa, repassando as histórias e 
as crenças dos antepassados e a necessidade de guardar segredo enquanto 
treinavam os rebentos nas primeiras letras, arrumavam a casa, preparavam 
os alimentos, conversavam sobre as questões do cotidiano, ou sonhavam 
com a loteria do dinheiro fácil através do enriquecimento pelo ouro. Também 
indicavam aos filhos sobre como deveriam se comportar e o que dizer caso 

43 Fernandes (2016) 56.
44 Levy (2019) 220.
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fossem alcançados pela Inquisição para que pudessem escapar com vida e 
o menor trauma possível dos rigores do Santo Ofício. Mães, educadoras e 
“rabinas” improvisadas, verdadeiras matriarcas do judaísmo vivenciado em 
espaços de proibição, como também ocorreu nas Minas.

Esse judaísmo possível, assim, ganhou características femininas, 
abandonando elementos tradicionais, como a celebração de festas ou a 
guarda do sábado, por serem mais denunciadores e adotando outros menos 
conhecidos, mais ligados ao papel da mulher dentro da religião. Em vários 
depoimentos dos cristãos-novos perante os representantes da Inquisição, 
é frequente que os depoentes indiquem ter aprendido com as matriarcas 
da família o envolvimento com a religião dos antepassados. Muitas destas 
mulheres cristãs-novas tinham conhecimento da leitura e escrita, como 
comprovam testamentos e inventários, chegando por vezes a assumir 
incumbências nos negócios familiares, numa época em que o letramento era 
limitado a uma pequeníssima parcela da população, em que raramente as 
mulheres possuíam este tipo de instrução. Mas eram poucas, em especial nas 
regiões de exploração de pedras preciosas, se comparado à comunidade que 
se formou nas capitanias do açúcar nos dois primeiros séculos de ocupação:

A comunidade cristã nova das Minas Gerais, especificamente do Distrito Diamantino, 
difere das outras regiões do Brasil pela presença reduzida de mulheres. A sociedade era composta 
essencialmente por homens, pais filhos e irmãos, que deixavam em suas cidades de origem esposas e 
filhas, na busca de melhores oportunidades econômicas45.

Contudo, de acordo com Anita Novinsky, o que unia a comunidade 
neoconversa mais do que a continuidade da crença dos antecedentes, posto 
que nem todos judaizavam (embora esta prática, em sentidos, intensidades e 
formas distintas, também ocorresse), era uma identidade compartilhada que 
os aproximava, marrana, sinônimo de uma ligação mais pelas experiências 
de exclusão que vivenciavam do que por uma suposta crença religiosa judai-
ca em comum:

As diversas sociedades marranas secretas que se criaram em Minas Gerais acom-
panharam a rota do ouro. Em cada vila do ouro ou arraial que se fundava, orga-
nizavam-se imediatamente os encontros clandestinos. Essas reuniões secretas se 

45 Levy (2019) 217.



156 Angelo Adriano Faria de Assis

realizavam principalmente em algumas casas de Ouro Preto, Tijuco (a zona dos 
diamantes), Rio das Mortes, Ribeirão do Carmo. Aí se articulavam os negócios e se 
confirmava a confiança e aí também se construiu, ao mesmo tempo, uma força de 
resistência aliada e um sentimento do mundo, que foi o Marranismo. Dessa socie-
dade subterrânea faziam parte cripto-judeus, laicos, céticos, homens que se identifi-
cavam não sempre pela fé ou comportamento, mas pela sua condição de excluídos e 
por suas críticas à religião católica. Essas sociedades secretas das Minas, com seus 
cripto-judeus e seus descrentes, não foi um fenômeno novo, mas a continuidade de 
um longo processo, já amadurecido depois de dois séculos de experiências vividas e 
transmitidas no Brasil46.

Segundo Donatella Di Cesare, esta identidade marrana, ser “el otro del otro”, 
apresentava um paradoxo, resultado de um fenômenos imprevisto e inquietante:

Si antes el otro era diferente y claramente reconocible, una vez introduzido a la 
fuerza en el cuerpo del cristianismo siguió siendo otro, pero dentro. De este modo se 
fue delineando una alteridad más sutil y compleja. En parte, fue el desquite del otro 
sobre el sí mismo, un contragolpe inesperado47.

A sobrevivência criptojudaica em Minas, por sua vez, era possível pe-
los esforços de manutenção das tradições, apesar de desfiguradas, modifi-
cadas ou esvaziadas com o passar do tempo de seu conteúdo e significado 
originais, ganhando cores e significados locais, a partir das realidades e es-
pecificidades vivenciadas por cada neoconverso. Segundo Anita Novinsky:

As práticas judaicas em Minas Gerais mencionadas nos processos inquisitoriais, 
aparecem revestidas de um forte simbolismo. As comunicações secretas eram feitas 
muitas vezes através de códigos. De uma maneira geral as cerimônias eram as mes-
mas que as praticadas pelos cristãos-novos em Portugal e na América Espanhola ou 
em outras regiões do Brasil: vinham calcadas nas tradições com algumas omissões 
e alguns sincretismos. Concentravam-se principalmente nos jejuns do Yom Kipur, 
na guarda do sábado, na comemoração da Páscoa e na festa chamada da “rainha Es-
ter”, acompanhadas de algumas restrições alimentares. A idéia de um Deus Único, 
criador do Universo e as rejeições da salvação pela lei de Cristo, das imagens e da 
confissão, completam o quadro da religiosidade marrana48.

46 Novinsky (2001) 172.
47 Di Cesare (2019) 43.
48 Novinsky (1972).



157
Cristãos-novos nas Minas Gerais: colonização, religiosidade 

e trajetórias sefarditas na América portuguesa durante o ciclo do ouro

Apesar de limitado, foi este judaísmo de exceção que possibilitou sua 
sobrevivência. Mais do que isto, a intolerância de que eram vítimas por sua 
origem judaica e pela suspeita generalizada de que judaizavam em segredo, 
colaborou para que em Minas se desenvolvesse uma crítica religiosa, mes-
mo que oculta na maior parte das vezes, mas que permitia aos neoconversos 
ciência da exclusão a que estavam submetidos, independentes de serem ou 
não de fato judaizantes:

Em Minas Gerais como no restante do Brasil, ser acusado de judaísmo não se resu-
mia apenas em seguir algumas leis dietéticas, observar os jejuns, abster-se do traba-
lho aos sábados, ou obedecer alguns outros preceitos ordenados pela religião judaica.  
O marranismo entre os portugueses no Brasil foi em grande parte uma atitude men-
tal, um sentimento, uma postura frente a vida. Se a maioria dos cristãos-novos no 
Brasil conseguiu ultrapassar as barreiras discriminatórias legais impostas pela sua 
origem e sangue, ou a discriminação social, e se diluir na sociedade ampla, houve uma 
parte que permaneceu marginal e se manteve fiel a tradições, mesmo que apagadas, 
herdadas dos seus antepassados. A transmissão da memória de uma história vivida e 
sofrida durante séculos, juntamente com a exclusão legal e social a que estavam sujei-
tos, reforçou entre os cristãos-novos a resistência na adoção dos preceitos da Igreja, e 
criou entre eles uma postura crítica frente à religião católica. A crítica religiosa foi a 
grande contribuição que os cristãos-novos no Brasil deram ao pensamento ilustrado 
do século xviii49.

O que acontecia nas Minas, por fim, não escapava aos olhos atentos 
da Inquisição. A rede de familiares e comissários que se formou na região 
e as visitas diocesanas que faziam o papel de coletar denúncias de desvios 
morais e da fé, dão mostras de que os cristãos-novos que migraram para 
a região não estavam tão ao longe da ação do Santo Ofício. É o que deixa 
vislumbrar uma correspondência enviada em 1711 a Lisboa, chamando a 
atenção para os habitantes das Minas envolvidos com a Inquisição, alguns 
deles, por criptojudaísmo: “Esquecia-me de dizer-lhe que a quantidade de 
gente que se havia preso pelo Santo Ofício que cuido passam de cem pessoas: 
e por não individuá-los, digo que é o resto dos cristãos-novos que Vme. cá 
conhecia”50. Como se pode perceber pelo documento, individualizados ou 
não, os cristãos-novos eram reconhecidos e vigiados, sinal de que, para 

49 Novinsky (2001) 170.
50 Apud Salvador (1992) 178-179.
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muitos representavam ameaça, desconforto e incômodo. Foram, para além, 
fundamentais para a formação da sociedade, da cultura e da religiosidade 
que se desenvolveram e ajudaram a moldar Minas Gerais.

Conclusão

A presença neoconversa em Minas Gerais se confunde e entrelaça com 
a própria história da região. Interessados em enriquecer com a exploração 
de ouro e pedras preciosas ou nos variados negócios necessários para o 
abastecimento das vilas e arraiais surgidos em decorrência da mineração, os 
cristãos-novos viram em Minas também a possibilidade de escapar às pressões 
do Santo Ofício. Inseridos na sociedade, viveram o fausto e a miséria, o poder 
e a margem, a sorte e a desdita, ocuparam espaços, construíram famílias e 
relações de comércio e de contato. Da forma que lhes foi possível, adaptaram-
se ao novo cenário, seja buscando aceitação no catolicismo, seja resistindo 
no que lhes restava da lembrança judaica dos antepassados, distanciados há 
pelo menos dois séculos dos tempos de liberdade religiosa em Portugal. A 
atuação dos representantes da Inquisição, todavia, fez repetir-se o quadro 
de intolerância e perseguição ocorridos em outros locais e épocas. Somente 
com o fim do estatuto que diferenciava cristãos-velhos e cristãos-novos, já 
em épocas do Marquês de Pombal, na segunda metade do xviii, deixaram 
de ser oficialmente perseguidos pelo sangue hebraico que carregavam nas 
veias. Mesmo assim, permaneceram vivos muitos dos preconceitos, ofensas e 
discriminações que sofriam anteriormente.

Recuperar os documentos, resgatar histórias, dar voz a estes persona-
gens através dos indícios e silêncios de suas trajetórias que enchem as páginas 
deixadas nos documentos preenchidos a mando do Santo Ofício é, igualmen-
te, uma forma de lhes fazer justiça e compreender o quanto deste sefardismo 
ainda permanece e ajuda a construir Minas Gerais.

Para terminar esta análise, retomo João Guimarães Rosa, um dos maio-
res escritores mineiros, num outro trecho do texto do qual se tirou a epígrafe 
que abre este trabalho: “Minas Gerais é muitas. São, pelo menos, várias Mi-
nas”. Algumas delas, em vários sentidos, entre sucessos e desventuras, for-
maram-se e continuam cristãs-novas.
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