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I will hold the candle  
'Til it burns up my arm  

Oh, I'll keep taking punches  
Until their will grows tired  

 
Oh, I will stare the sun down  

Until my eyes go blind  
Hey, I won't change direction  
And I won't change my mind  

 
How much difference does it make?  
How much difference does it make? 

 
Indifference. 

Gossard, S e Ament, J. 
 

Eu vou segurar a vela 
Até que queime meu braço 

Ah, eu vou continuar a tomar golpes 
Até que eles se cansem 

 
Oh, eu vou olhar o sol se pondo 

Até meus olhos ficarem cegos 
Eu não vou mudar de direção 

E eu não vou mudar minha mente 
 

Quanta diferença isso faz? 
Quanta diferença isso faz? 

 
Indifference (Tradução livre). 
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Resumo 

 

O estudo das relações políticas e sociais do Recôncavo da Guanabara no final do 

século XVII e início do XVIII ainda tem uma grande gamade questões a serem buscadas 

e respondidas. Concomitante a este período, a Inquisição Moderna, instituição criada 

pelos Estados Ibéricos e com total suporte da Igreja Católica para fiscalizar todo tipo de 

crime contra a pureza da fé, como era o caso do crime de criptojudaísmo. Foram criadas 

heresias, pecados, culpas, ódios e homens foram mortos, muitos destes, por conta de 

pecados que nunca cometeram. Por meio da análise do processo de João Dique de 

Souza pretende-se entender os meandros da atividade inquisitorial nas terras do 

recôncavo da Guanabara e, também, como a própria sociedade cristã-nova respondeu a 

chegada da atividade inquisitorial, criando inimigos dentro de seu próprio grupo. Em 

um período repleto de mudanças sociais, econômicas e culturais, a Inquisição se tornou 

peça fundamental para a compreensão que estes tiveram seja na Europa, seja na 

Freguesia de São Gonçalo do Amarante. 

 

Palavras-chave: Inquisição, Cristãos-novos, História regional. 
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Abstract 

 

The study of political and social relationships of the Reconcavo da Guanabara at the end 

of the XVII century/beginning of XVIII century has a wide range of questions to be 

sought and answered. Concomitant to this period, the Modern Inquisition, institution 

created by the Iberian States and with total support from the Catholic Church to 

investigate every crime against faith’s purity, like critptojudaism was. Heresies, sins, 

blames, and hatreds were created, men were killed, many of which due to sins that they 

never committed. By analyzing the João Dique de Souza’s process, in order to 

understand the meanders of the inquisitional activities at the Reconcavo da Guanabara’s 

area and, also, how the new-Christian society reacted to the arrival of inquisitional 

activity, creating enemies within its own group. In a period full of social, economic, and 

cultural changes, the Inquisition has become a key part to understand such changes, 

whether they are in Europe or at the São Gonçalo do Amarante Parish. 

 

Keywords: Inquisition, New Christian, Local history  
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Apresentação 

 

O presente trabalho surgiu, principalmente, como uma forma de colaborar com 

os estudos sobre a região do município de São Gonçalo, uma vez que existem poucas 

pesquisas sobre este local. Quando se busca dados sobre essa região durante os séculos 

XVII e XVIII, o resultado é restrito. 

Pretende-se com esta pesquisa que se preencham mais algumas linhas da história 

deste município. Existem trabalhos que tratam da passagem da Inquisição em algumas 

freguesias, e a de São Gonçalo é citada, mas não há um estudo que tenha como objeto 

central a presença da mesma nessa região. Ainda que esteja distante de responder a 

todas as questões acerca do objeto, este trabalho tem como objetivo salientar aspectos 

da região, sua sociedade e como esta acabou por ser modificada pela passagem da 

Inquisição. 

A decisão para o uso dos processos inquisitoriais se deu de maneira casual, mas 

acabou por se tornar uma grande fonte de informações para essa pesquisa. Em um 

conjunto de pouco mais de 10 processos, um foi escolhido para ser à base da pesquisa: o 

processo 10139 de João Dique de Souza, Senhor de Engenho, nascido em Portugal e 

que vem tentar fortuna na colônia com o cultivo da cana-de-açúcar. A grande diferença 

desse processo para os outros que encontrei era o de que esse réu foi o único a morrer 

queimado na fogueira da Inquisição lisboeta. Esse detalhe foi o ponto de partida para se 

tentar entender o que o transformava em algo diferente. Qual não seria minha surpresa 

ao constatar que, por meio desse caso, seria possível entender a comunidade cristã-nova 

da região da freguesia de São Gonçalo do Amarante. 

O caso de Dique se encaixa exatamente no molde micro-histórico: diferente de 

todos os casos de cristãos-novos que tiveram envolvimento com a Inquisição seja no 

final do século XVII ou início do século XVIII. Todavia, não há o encaixe somente 

nesse modelo historiográfico.Fazendo um trabalho de leitura de outros documentos e 

comparando com o caso de João Dique de Souza, se torna possível criar um perfil desse 

homem assim como dessa sociedade cristã-nova. 

 Falando em termos regionais, o Rio de Janeiro passava por um novo momento 

no início do século XVIII, diferente daquele que fora vivido no XVII com o 

empobrecimento da população. Dentro desse momento, ainda pensando em dados 
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relativos ao século XVII, temos o surgimento em 1647 de novas freguesias, entre elas a 

de São Gonçalo do Amarante. 

Temos um recorte geográfico: a região da freguesia de São Gonçalo do 

Amarante; e um recorte temporal: este se iniciou em meados do século XVII e, para 

termos deste trabalho, se finalizou pouco após a primeira década do século XVIII. João 

Dique de Souza sairia de Portugal e viria para o Brasil dentro de uma rede de 

casamentos endogâmicos. Tal fato é apoiado pelo casamento do mesmo com uma moça 

aparentada da família Vale, importante família da recente freguesia de São Gonçalo, 

famosa por casamentos que seguiam esse modelo entre seus parentes e membros de 

outras freguesias. 

Identificamos dessa maneira o momento para uma interpretação sobre a postura 

e conduta desse senhor de engenho. Pensamentos e atitudes formados pelo contexto em 

que viveu. 

No que diz respeito à bibliografia, o principal objetivo do quadro teórico, 

também conhecido como referencial teórico, é permitir o posicionamento da pesquisa, 

identificando qual será a metodologia que irá guiar a interpretação da fonte. Como não 

se trata de uma fonte que forneça dados gerais sobre a região do Recôncavo da 

Guanabara, ou que trata de abordar o engenho de João Dique de Souza, mas sim o seu 

processo inquisitorial, a metodologia mais apropriada para sua analise é a micro-

história. 

 No caso da primeira hipótese, a linha de pesquisa mais próxima é a proposta por 

Giovanni Levi em seu livro A Herança Imaterial1, quando aborda a transmissão de um 

conjunto mental de pressupostos sociais e comportamentais em Dique, que seria 

passado de geração em geração. Dessa maneira, conseguiríamos uma aproximação com 

os motivos que originariam toda a resistência de João Dique em assumir qualquer tipo 

de culpa. 

 Outra linha que gostaria de abordar é o porquê de João Dique não se encaixar no 

conceito de Carlos Eduardo Calaça, de assumir uma conduta permissiva no que diz 

respeito às denúncias. Segundo o autor, esse tipo de conduta era extremamente corrente. 

Famílias e grupos próximos, mas não ligados pelo sangue, costumavam denunciar uns 

aos outros como forma de reduzir qualquer pena que fosse instituída pela Inquisição. 

Famílias inteiras como o caso da Família Vale, ou os Corrêa Ximenes faziam uso dessa 

                                                 
1 LEVI, Giovanni. A Herança Material. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. 
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tática. Como afirma Calaça: “Possivelmente, os ascendentes ou ex-penitenciados mais 

velhos, residentes no Rio de Janeiro, alertavam os futuros estudantes sobre os 

procedimentos a serem adotados tanto na via cotidiana às margens do Mondego quanto 

no caso de serem presos pela Inquisição.”2. Para o autor, esse procedimento de 

denúncia tratava da educação para a sobrevivência frente à Inquisição Portuguesa. 

Para a questão do debate sobre os Senhores de Engenho, fez-se necessária uma 

análise contrapondo o pensamento de Schwartz, quando este trabalha os mesmos em seu 

livro Segredos Internos com os escritos de João Fragoso, de recorte economicista, 

buscando entender a dinâmica dessa primeira “nobreza”. 

A fonte mais utilizada para esta pesquisa foram os processos inquisitoriais 

existentes na Torre do Tombo e que estão disponíveis pelo site da mesma. Foram 

consultados um grande número de processos, ainda que alguns com um recorte mais 

circunscrito, no caso, o uso apenas de seus inventários. Esse tipo de documentação vem 

a ser primordial para a pesquisa histórica. Foi possível encontrar localizações, nomes, 

tensões, rancores, amizades, ódios, entre outros dados que, aliado a outros documentos, 

como as visitas pastorais, nos deram um panorama da região de São Gonçalo no final do 

século XVII e início do XVIII. 

Com relação a estrutura do trabalho, este foi dividido em quatro capítulos. O 

objetivo foi criar dessa forma uma linha contínua para o entendimento do contexto da 

região até a morte do réu. O foco não recai apenas sobre ele, mas é prolongado a toda a 

sociedade que o circundava. 

O primeiro capítulo visa apresentar o contexto da época, o pano de fundo da 

região tanto da metrópole quanto da colônia. Foi apresentada a questão da utilização dos 

processos inquisitoriais como uma forma de se alcançar as pistas e indícios que 

recriariam, em parte, elementos dessa freguesia e sua sociedade. Situam-se os conceitos 

de família e bandos na região e apresentam por fim o réu. 

O segundo capítulo buscou trabalhar o período em que o réu vai preso, já no 

século XVIII, entre os anos de 1712 e 1714. Esse momento é repleto de informações 

relevantes para o entendimento de toda a questão: a presença da Igreja no seio da 

colônia, a relação entre cristãos-novos e velhos, a política social portuguesa 

representada pelo Regimento Inquisitorial de 1640, o momento das denúncias e como 

                                                 
2CALAÇA, Carlos Eduardo. Cristãos-novos do Rio de Janeiro na Universidade de Coimbra, 
In.:VAINFAS, Ronaldo; LAGE, Lana; FEITLER, Bruno. A Inquisição em Xeque – Temas, 
Controvérsias, Estudos de caso. Rio de Janeiro: Eduerj, 2006, p.194. 
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isso se refletia dentro da sociedade colonial e o modelo de pensamento que, em grande 

parte dos casos, via a denúncia como um modo de defesa, ainda que “sujasse” o 

denunciado. 

O terceiro capítulo tratou da sociedade cristã-nova em si: quais as relações 

surgiam entre esses homens que, ao menos dentro do campo teórico, pertenciam a uma 

mesma camada. Como será mostrado, mesmo dentro do mesmo grupo, existiam 

enormes diferenças e seriam estas que acabariam por influenciar as denúncias - fossem 

por inveja, revanchismo ou ódio. Procura-se mostrar as relações entre diferentes 

Senhores de Engenho, com lavradores, partidistas de ofícios diversos e escravos. 

O último capítulo trata da questão do auto-de-fé: a punição final e a manutenção 

do exemplo que a Igreja levava aos seus fiéis por meio da queima do réu pela justiça 

secular; o impacto deste na sociedade da época; a busca de defesa do réu por meio de 

uma tentativa de negação de todas as culpas, acreditando em ser liberado como limpo 

absoluto, quando na verdade, se encontraria a cada negação, mais preso na teia da 

inquisição. 
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Capítulo 1: Os anos anteriores a 1711. 

 

Quando se pensa na formação da sociedade que estava em curso na região da 

Cidade do Rio de Janeiro e seu recôncavo, a partir do ano de 1647, devemos ter em 

mente o tipo de homens e mulheres que povoavam todas essas regiões. A influência da 

atividade em que estava baseada – a cultura canavieira – dessas localidades aumentaria 

ainda mais, com a formação de diversas Freguesias novas, incluindo a de São Gonçalo 

do Amarante. 

A área de uma “freguesia” comportava a existência de diferentes elementos 

vindos de Portugal. Alguns já possuíam raízes familiares presentes há mais de 100 anos 

na colônia enquanto um sem número continuava migrando para as terras de além mar. 

Buscando possibilidades, como também, criando uma distância de segurança da 

atividade inquisitorial cada vez mais constante no Reino. 

Apesar de alguns historiadores definirem o posicionamento da Inquisição apenas 

dentro de um viés religioso é pouco provável que se entenda a atividade inquisitorial, 

sem pararmos para refletir sobre outros níveis de relação: políticas e sociais. Essa forma 

de observação centrada apenas nas questões de fé, mesmo não sendo completamente 

errada, se torna empobrecida quando deixamos de analisar seu contexto religioso aliado 

a novas questões. 

Para entendermos o caso da perseguição aos cristãos-novos por parte da 

Inquisição portuguesa, em qualquer localidade na América portuguesa no século XVIII, 

devemos primeiramente voltar no tempo para entendermos o que aconteceu com esse 

grupo alguns séculos antes.A transformação do cristão-novo em herege ocorreu de 

forma lenta.Como praticante de tal crime, escolheu o caminho errado da fé ou 

ainda,alimentava em segredo uma antiga origem judaica. Sendo migrado 

gradativamente de alguém recém-convertido para aquele que desafia a ortodoxia – a 

homogeneidade da Igreja Católica.1 

                                                 
1 Para que seja mantida uma ideia clara sobre a diferença entre a questão da heresia judaica temos de ter 
em mente o que são ambos. O Cristão-novo é o judeu recém-convertido e que devia ser aceito pela Igreja; 
o Criptojudeu era o cristão-novo recém-convertido que continuava a manter os ritos judaicos – sendo 
muitos desses ritos aplicados de maneira já “errada” pelo passar do tempo e sem uma instrução adequada, 
sendo transformado em Herege: este é o homem que pecava contra os dogmas da Igreja, misturando os 
ritos da Igreja Católica com os da Lei de Moisés, escolhendo a opção errada de macular a fé em Cristo. 
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A partir do momento da conversão forçada, todos eram cristãos e possuíam 

direitos iguais. O judeu passava da condição de rejeitado pela sociedade para ser um 

cristão tanto quanto todos os outros. Como seria destacado por Robert Rowland:  

 

No mundo ibérico dos séculos XVI, XVII e XVIII, por conseguinte, 

todos os judeus remanescentes eram necessariamente judeus 

clandestinos, para quem era de importância vital dissimular suas 

práticas e seus sentimentos religiosos.2 

 

Para o cristão-novo era vital, como diz Rowland, manter suas práticas em 

completo segredo, para não atrair nenhum tipo de olhar inquisitorial. A persistência na 

crença e a clandestinidade eram o verdadeiro agravante do seu crime. Existiram outras 

formas de sobrevivência. Ser convertido à força significava a necessidade de se adaptar, 

seja na manutenção dos segredos, como já foi exposto, como também nos casos onde os 

cristãos-novos realmente se tornaram bons cristãos, abraçando de fato a nova fé, para 

não sofrer nenhum tipo de represália da sociedade. Participavam das missas e de todo 

tipo de envolvimento junto ao seio da Igreja Católica, sendo batizados e crismados, 

inseridosnas Irmandades e até mesmo buscando atividades com ordens religiosas. 

Adaptar-se ao novo credo era uma necessidade de sobrevivência, ainda que fosse 

de maneira forçada. O cristão-novo não era um homem apenas dividido em seu íntimo e 

por isso deve-se entender sua formação de vida, suas tradições, sua cultura, mas que 

também seria mesmo alguém culpado antes de tudo. A simples identificação de alguém 

como cristão-novo simbolizava aquele que carregava o estigma da conversão forçada, 

da heresia proclamada pela Igreja e de sua tradição obliterada. 

 Dois fatores são cruciais para entendermos o crescimento de uma comunidade 

judaica em Portugal. Ainda na Idade Média, quando Portugal reconheceu os direitos dos 

judeus, se tornando o local de asilo natural para este povo, conhecida então como 

Sefarad3, garantindo a estada desse povo em suas terras de maneira segura, longe da 

perseguição que já surgia em outras áreas. O pequeno país da Península Ibérica acabou 

como o último a dar espaço para qualquer tipo de propaganda anti-judaica.  

A questão do asilo natural para os judeus é de total importância. A partir de 

então, passaram a ocupar um espaço dentro da comunidade lusitana, espaço esse que já 

                                                 
2 ROWLAND. Robert. Cristãos-novos, marranos e judeus no espelho da Inquisição, Topoi, v. 11, n. 20, 
jan-jun, 2010, p. 172. 
3 Sefarad é o nome dado em hebraico a algumas regiões que incluem o território português e espanhol. 
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era ocupado por uma camada e que não gostou de dividir seus privilégios.Os cristãos-

novos passaram a atuar também como integrantes de uma camada burguesa em 

formação, agindo principalmente como pequenos comerciantes.Com o passar do tempo 

a influência destes cristãos-novos aumentou e penetrou cada vez mais profundamente 

nas brechas existentes na sociedade portuguesa da época. 

Dessa maneira podem-se observar elementos que ajudam a compor esse cenário 

em que viviam os cristãos-novos: Uma vez que Portugal não tinha graves problemas na 

aceitação, estes se tornavam mais abertos socialmente e politicamente, afinal, os judeus 

já haviam começado a sofrer diferentes sanções em várias outras partes da Europa. 

Os judeus já estavam adaptados a vida por meio do uso da terra há alguns 

séculos.Com o tempo ocuparam tal funçãocomo uma camada importante da sociedade. 

O início da formação de uma elite voltada para terraacaba por criar zonas de tensão 

entre os cristãos-velhos e os recém convertidos, quando estes foram integrados de 

maneira plena a sociedade portuguesa. E foi o que ocorreu quando os judeus foram 

transformados em cristãos no ano de 1497.Passariam, então, a estar legalmente 

integrados ao sistema de uma sociedade de Antigo Regime, obtendo todos os direitos 

daqueles que já eram cristãos. Foiocrescimento abrupto dentro da camada cristã que 

gerou um inchaço social em Portugal. 

 Só a partir do século XIV que a relativa calmaria entre portugueses e judeus 

começou a se tornar mais delicada, quando Portugal, entrando em crise econômica, viu 

o surgimento de duas classes burguesas. Uma insatisfeita com sua monarquia e outra, de 

origem judia partidária da monarquia, camada essa que fora inserida em Portugal 

enquanto eram caçados em outros países. Os judeus eram gratos por causa da aceitação 

e proteçãoque D. Manuel havia lhes dado; enquanto a sua parte cristã-velha cada vez 

mais insatisfeita, justamente por naquele momento, passou a sofrer pressão de um grupo 

emergente que até então não existia, dividindo o espaço social com a camada judia. Esse 

o início de uma rivalidade entre essas duas culturas diferentes. 

 A partir de 1492, os judeus começariam a ter problemas na Espanha, de forma 

que um grande contingente destes migrou para Portugal. Foi criada naquele país a 

Inquisição Espanhola. Entre os anos de 1492 até o de 1497, surgiu a contraparte irmã da 

Inquisição Espanhola, a Inquisição do Santo Ofício de Lisboa, que significou uma nova 

mentalidade sobre o caso dos judeus em território português.  

 Essa nova forma de pensar sobre o judeu facilitaria o surgimento de um enorme 

êxodo que criou a questão do estrangeiro indesejado, que começava a ser alimentado 



17 
 

pela população cristã. Esse pensamento começou a ser incentivado na Espanha e 

gradativamente também passou a ser utilizado em Portugal, ainda que em um primeiro 

instante não tivesse recebido grande relevância ou força por parte da comunidade cristã-

velha, mas com o passar do tempo seria determinante para a relação que se agravava 

entre cristãos-velhos e novos. 

 Em Portugal, a partir do ano de 1497, todos os judeus já estavam convertidos, 

entretanto, apesar de terem totais direitos e acesso a honrarias e mercês, essa relação do 

“estrangeiro indesejado” ainda não havia sido acalmada.Os cristãos-novos atraiam a 

avareza da camada cristã-velha, deixando momentaneamente de lado a questão 

religiosa, os cristãos-novos se adaptaram bem a sociedade portuguesa, o que aumentava 

o incomodo da camada cristã-velha para com a camada recém convertida, que adentrava 

o seio de sua, até então, praticamente exclusiva comunidade, disputando e usufruindo de 

todos os direitos e espaços que antes eram destinados a camada dos cristãos-velhos. 

 Entre os anos que se passaram da conversão dos judeus em cristãos-novos e o do 

surgimento da Inquisição portuguesa, é que o pensamento que fora disseminado décadas 

atrás, tornaria definitivamente ativo. Esta camada recém-convertida ao cristianismo 

seria gradativamente enxergada como “diferente”. Seus atos passavam a ser entendidos 

como um elemento, um detalheque devia ser observado de perto pelos órgãos 

competentes. Foi nesse momento que a Inquisição, fazendo uso de todas as suas 

ferramentas ideológicas – como o poder da salvação ou de punição dos 

pecadores,influenciando uma ideologia pautada no medo que a Igreja construiu – criou 

o mito do cristão-novo como herege, inimigo do Estado português e traidor da 

confiança de Deus.  

 Estaria sacramentada de forma eficiente a maneira como a Inquisição portuguesa 

acabaria com o inchaço social que passava a existir dentro de Portugal. Outro aspecto 

positivo seria que essa ferramenta também ajudaria a encher seus próprios cofres com 

os bens daqueles que foram caçados e perseguidos a partir de então.  

 O referido inchaço social, citado anteriormente, significava à entrada de uma 

larga camada de pessoas dentro da sociedade portuguesa. Essa nova camada eram os 

judeus convertidos, os cristãos-novos, que a partir do momento da conversão para 

cristãos passavam a dispor de todos os direitos já existentes a essegrupo – os 

cristãosvelhos. Se como judeus estes estavam limitados social e politicamente em 

diversos setores, como cristãos – recém-convertidos esses limites deixavam de existir. 
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 A questão da mentalidade portuguesa já havia sido tocada, a intolerância sobre 

um grupo que chegava na forma de um largo contingente a Portugal em fuga da 

Espanha por motivos religiosos e, a associação desses ao crescimento da comunidade 

burguesados antigos cristãos-velhos, fazia com que a situação ficasse cada vez mais 

instável para oscristãos-novos. 

 Essa relação de competitividade que surgiria em Portugal nesse momento entre 

as duas camadas da burguesia, composta de cristãos e judeus, seria mantida viva durante 

algum tempo ainda, mesmo que em diversos momentos de maneira velada. Apenas no 

século XV, no ano de 1497, esses sintomas retornariam com força. Após a conversão 

forçada dos judeus em cristãos-novos, por D. Manuel4. Nesse momento todos seriam 

cristãos, que perante a Igreja e a Coroa, não possuíam diferença, mas que 

ideologicamente o eram. Diferenças culturais, de mentalidade e sociais fariam com que 

surgisse uma diferenciação entre esses cristãos: novos e velhos – aqueles que já eram e 

os que foram tornados cristãos. A diferenciação entre essas duas camadas surgiu 

rapidamente e as tensões cresceram de maneira exponencial nesse momento. 

 Os cristãos-novos pertenciam a diferentes universos simultaneamente, antes 

judeus e depois jogados dentro do universo social e mental cristão. Religiosamente e 

politicamente – por sua condição social, eram católicos, mesmo sendo recém-

convertidos – e com todos os direitos e deveres destes. Mas para os cristãos-velhos, eles 

tinham a desconfiança de ainda praticarem seus antigos ritos. Politicamente possuíam a 

liberdade de serem cristãos católicos, mas pela desconfiança recebida, encontravam 

cada vez mais restrições impostas dentro da sociedade portuguesa. 

 Para Fragoso, a chamada “nobreza da terra” é um sinônimo para a camada da 

sociedade colonial pertencente a uma elite, mas que passava por dificuldades nos 

campos sociais – os cristãos-novos faziam parte dessa camada, em número 

considerável. Grande parte dessa dificuldade era gerada pela competitividade entre a 

venda do açúcar do Rio de Janeiro, considerado de segunda categoria5, contra a 

                                                 
4 D. Manuel I de Portugal (1469 – 1521) Também conhecido como O Venturoso, o Rei Pio ou ainda El-
Rey Judeu, foi o 14° monarca de Portugal, também era conhecido como O Bem-Aventurado ou 
Afortunado.  Foi o primeiro rei a assumir o título de Senhor do Comércio, da Conquista e da Navegação 
da Arábia, Pérsia e Índia. Promulgou uma revisão da legislação, as Ordenações Manuelinas, que 
divulgou com ajuda da recente imprensa. No seu reinado autorizou a instalação da Inquisição em 
Portugal. Com a prosperidade resultante do comércio, em particular o de especiarias, realizou numerosas 
obras cujo estilo arquitetônico ficou conhecido como manuelino. VAINFAS, Ronaldo. Dicionário do 
Brasil Colonial (1500 – 1808). Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2000, p.171. 
5 FRAGOSO, J. A nobreza vive em bandos: a economia política das melhores famílias da terra do Rio de 
Janeiro, século XVII: algumas notas de pesquisa. Tempo. Revista do Departamento de História da UFF, 
Niterói, v. 15, 2003, p.12. 
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produção da região nordeste, julgada como de qualidade superior, visto como um 

produto-rei. 

 Passando por dificuldades, surgia a necessidade de se “guardarem” como grupo. 

Protegendo seus interesses de grupos diversos, expandindo suas atividades e suas redes 

de negócios, mesmo que fosse preciso agir de maneira cada vez mais fechada, mesmo 

que fosse necessário criar casamentos dentro dessa comunidade para alcançar o objetivo 

de se manter ativo nessa camada de elite. 

Surgiria então uma rede que se formou na região do recôncavo da Guanabara e 

que em muito se aproximava dos primeiros sesmeiros dessa área, conquistadores e 

colonizadores nas proximidades da antiga Guaxindiba. Era uma nobreza que se por um 

lado não possuía “validade” pelo sangue, tinha total reconhecimento de sua qualidade 

relativa aos serviços que prestavam em nome da Coroa Portuguesa. Essa seria a posição 

que esses homens conseguiriam. Como indivíduos estes seriam considerados “Homens-

bons”, sua palavra tinha crédito e seus atos possuíam peso e honra. Dentro de um campo 

maior, sua família passava a ter as mesmas características, ingressando no quadro da 

nobreza da terra, das pequenas Cortes locais que surgiriam. 

 Como um grupo organizado, Fragoso destacaria que estes possuíam estratégias 

para a manutenção da legitimidade de seu poder e do grupo. Essas táticas passavam por 

alianças parentais, culminando geralmente com o casamento entre famílias. Essa 

mecânica sempre existiu, mesmo em Portugal e viria transportada para a Colônia, na 

Cidade do Rio de Janeiro ou na região do recôncavo. Posteriormente essa “engenharia 

parental” ganharia traços mais geográficos e significava um fortalecimento das elites 

locais, que seria vital para o estabelecimento desse tipo de poder aolongo do tempo. 

 Outro elemento presente nas estratégias dessa comunidade estava no 

estabelecimento de redes de relacionamento supra regionais, criadas principalmente por 

meio da relação entre diversos grupos familiares que se deslocavam para uma região 

diferente daquela que estava estruturada sua influência, como uma maneira extra de 

estenderem sua rede de poder para novos centros políticos. Geralmente esse 

estabelecimentosupra regional era efetivado por meiode casamentos, da conquista de 

novos territórios que passavam a ser divididos entre as famílias assim como do 

estabelecimento de novos negócios nessas novas regiões. 

 A concessão de dádivas, benefícios e terras era um último elemento pelo qual as 

elites regionais estabeleciam vínculos com outras camadas. Fossem estas acima ou 
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inferiores dentro da ordem social. Todos esses benefícios eram uma prática relacionada 

diretamente ao merecimento. A concessão de uso de terras para lavradores e partidistas, 

a disponibilidade para o uso das ferramentas disponíveis na fazenda ou no engenho era 

parte da concessão desses contratos que tinha por objetivo fortalecer as relações 

existentes entre essas diferentes camadas. 

 A formação dessa camada da elite local, reconhecida como uma nobreza da terra 

estava diretamente relacionada com o fortalecimento de um bando. Entretanto, esse 

grupo que tramava estratégias próprias para a manutenção de seu poder frente a Coroa e 

suas ferramentas administrativas, ainda possuía características distintas entre si. 

Principalmente por que parte dessa comunidade era formada por elementos cristãos-

velhos e a outra parte, por cristãos-novos. Essa diferença entre as camadas não teria 

tantos problemas como havia acontecido em Portugal onde existiram verdadeiros atritos 

por conta da diferença entre cristãos-novos e velhos. Porém a chegada de um elemento 

externo provocaria o retorno de antigos problemas. 

A Inquisição chegou cedo ao continente americano. Ele chegaria ainda no ano de 

1493 com a segunda armada de Colombo. Este trazia consigo o prelado dominicano 

Bernardo de Buil, que horrorizado com as coisas que viu no Novo Mundo, exigiu de 

imediato o estabelecimento do Santo Ofício na América, como nos é contado por Anita 

Novinsky6. 

O território do Brasil não teve um tribunal do Santo Ofício, mas estava sob a 

jurisdição da Inquisição de Lisboa, logo, a América portuguesa também teve sua 

atividade inquisitorial sentida em suas terras. A primeira seria no ano de 1591 que 

percorreu as regiões da Bahia, Itamaracá, Pernambuco e Paraíba e durou até o ano de 

15957. Feitiçarias, bigamias, sodomias, e blasfêmias, todos os pecados apareciam nessas 

primeiras denúncias. Uma segunda visitação ocorreria na Bahia a partir do ano de 1618 

até 1621, tendo por função a manutenção da ortodoxia religiosa e, dessa maneira, o 

início do combate ao judaísmo na colônia.  

Uma terceira visitação, agora ao Maranhão só teria sua documentação 

descoberta na década de 70 por Amaral Lapa8, mas esta ocorreria quando a Inquisição 

perdia força dia-a-dia, por ter ocorrido em início de 1763, durando até 1769, durante a 

era pombalina. Por influência do Marquês de Pombal, foi colocado um fim na divisão 

                                                 
6 NOVINSKY. Anita. A Inquisição. São Paulo. Brasiliense, 1996, p.71-72. 
7 VAINFAS, Ronaldo. Dicionário do Brasil Colonial (1500 – 1808),... , p.588. 
8 VAINFAS, Ronaldo. Dicionário do Brasil Colonial (1500 – 1808),..., 2000, p.589. 
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entre cristãos-novos e velhos, sumiriam os casos de criptojudaísmo. A partir de então  

surgiriam novos casos para a Inquisição, como os de envolvimento mágico com índios. 

Dentro do espaço de tempo que existe entre essas três visitações, surgem 

documentos que ajudam a compor as características da atividade inquisitorial na colônia 

nas regiões em que ela atuou. Na visitação que ocorreu no Maranhão no ano de 1731, 

em documentação que foi levantada por Novinsky9, demonstra características 

importantes. Nesse conjunto de documentos surgiram elementos que distinguem essa 

visitação para a que ocorreu na Bahia no final do século XVI.  

Com relação à atuação no Rio de Janeiro, existe uma larga documentação de 

processos inquisitoriais10, entre os anos de 1703 e 1713. Segundo levantamento de 

Nireu Cavalcanti, foram cerca de 140 prisões11. Homens e mulheres de diversas 

camadas da sociedade, naturais da colônia ou da metrópole, brancos, negros ou pardos 

eram acusados em sua grande maioria pelo crime de criptojudaísmo, o principal foco da 

Inquisição de Lisboa nesse momento. Famílias inteiras eram separadas ou enviadas por 

denúncias que em muitos momentos eram vazias, sem qualquer fundamento. Muitas 

dessas eram feitas sob tortura, tornando quase impossível determinarmos a veracidade 

das mesmas. 

Grande parte da comunidade cristã-nova preferia omitir sua qualidade de sangue 

para se proteger. Esse grupo era considerado gente de pouca confiança pelo Tribunal da 

Inquisição. Uma vez que fosse considerado cristão-novo, qualquer denúncia era o 

suficiente para que todo um processo fosse instaurado contra o denunciado12. A 

Inquisição não possuía rigor na avaliação das denúncias, bastava um pequeno grupo de 

denúncias ou de suspeitas e a pessoa já era levada aos cárceres. 

                                                 
9VAINFAS, Ronaldo; LAGE, Lana; FEITLER, Bruno. A Inquisição em Xeque – Temas, Controvérsias, 
Estudos de caso,... , p.25. 
10

Os processos inquisitoriais são documentos ricos para a observação dos homens que se envolveram nas 
malhas inquisitoriais, dando detalhes da região em que habitavam. Tais processos ainda nos permitem 
vislumbrar algumas intenções por parte dos inquisidores para com a região estudada, como: a severidade 
dos processos, os bens que eram confiscados, quantidade de escravos, cultura que estavam ligados, 
créditos e dívidas que os envolvidos possuíam com pessoas da região; além dos medos e rivalidades, 
amizades e inimizades que movimentavam essa localidade.  
11 CAVALCANTI, Nireu O. Crônicas históricas do Rio colonial. Rio de Janeiro: Editora 
CivilizaçãoBrasileira, 2004, p.146. 
12 As principais denúncias contra os cristãos-novos se encontram no Monitório Inquisitorial de 1536. As 
principais acusações eram as de: 1) Respeitar o sábado, 2) Limpar a casa e preparar comida para o dia 
seguinte às sextas-feiras, 3) Abater os animais à maneira judaica, 4) Não comer toucinho ou outros 
alimentos interditos, 5) Observar o Grande Jejum de Setembro, o da Rainha Esther e certos outros, 6) 
Celebrar a Páscoa dos judeus, 7) Realizar determinados ritos funerários, 8) praticar a circuncisão, 9) 
Benzer os filhos sem fazer o sinal da cruz. 
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Outra forma para tentar se compreender essa sociedade do recôncavo da 

Guanabara é por meio do estudo das redes clientelares. A análise de todas as ligações 

existentes entre essas famílias acabam por nos demonstrar que estas eram muito mais 

profundas. As redes alcançavam diferentes camadas da sociedade, circulam por todos os 

níveis dessa, indiferente a gênero, clã, bando, padrão religioso, costumes ou etnia. 

Angela Barreto Xavier e Antônio Manuel Hespanha13 afirmam que a real 

importância dessas redes se mostra “na pluralidade de relações sociais e sua expressão 

sob formas de amizade, serviço e clientela”, fugindo completamente da organização 

estática que é proporcionada por uma historiografia oriunda das áreas do direito ou das 

instituições, que esqueciam todo o dinamismo das relações humanas. Estas de tão fortes, 

acabavam por formar um tipo completamente diferente de relação baseada na economia 

moral, como baseado no conceito formulado por E. P. Thompson14. 

O diálogo entre as redes clientelares da sociedade colonial é um canal, por onde 

em vários momentos, temos apenas um sinal restrito para a compreensão da mesma. 

Essa dificuldade de comunicação com o processo histórico está presente na falta de 

documentação ou no estado de conservação da mesma, que muitas vezes impossibilita o 

trabalho do historiador. 

Sobre esta pesquisa, grande parte da documentação é o processo inquisitorial 

relativo à João Dique de Souza.Nesse processo vemos esboçada toda uma rede 

clientelar, que em determinados momentos é de solidariedade – no caso das alegações 

da defesa e na declaração dos seus filhos - como também passa a ser uma rede de 

denúncia, no caso dos outros processados pela inquisição. Toda essa rede ao redor de 

João Dique já existia, eram pessoas de diferentes ofícios da região do recôncavo que, 

apressadas pela atuação da visitação inquisitorial, começaram a denunciar a população 

de suas próprias redes de relacionamento. 

Mas só a presença da documentação inquisitorial do réu João Dique se faz 

insuficiente para entendermos as pressões que essa comunidade, nesse período 

histórico, estava diretamente ligada. É necessário confrontar esse processo com outras 

documentações como os arquivos da Cúria Metropolitana da Cidade do Rio de Janeiro e 

                                                 
13 XAVIER, Angela Barreto e HESPANHA, Antônio Manuel. História de Portugal – O Antigo Regime 
1620-1807. Lisboa, Editorial Estampa, 1993, p.381. 
14A economia moral é um conceito utilizado por cientistas sociais e foi originalmente desenvolvido pelo 
historiador E. P. Thompson para explicar o comportamento das revoltas populares durante o século 
XVIII. THOMPSON, E. P. Costumes em comum – Estudos sobre cultura popular tradicional. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2008. 
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a documentação do Arquivo do Estado onde podemos encontrar diferentes documentos, 

incluindo muitos dos contratos de casamento desses cristãos-novos. 

De qualquer modo, independente da quantidade das fontes, também é necessário 

reconhecer os emblemas e indícios que são disponibilizados pelas fontes e estão 

diretamente integrados a uma sociedade de Antigo Regime – pautada em uma sociedade 

com pouca mobilidade, apoiada sobre uma organização unilateral desta e nos acordos 

sociais – ainda que devidamente encaixada nos trópicos. Virtudes e honras regravam 

tanto o comportamento de si mesmo para com à sociedade, assim como o da sociedade 

para com o indivíduo15. Todas estavam ligadas diretamente e em igual peso, dentro do 

universo que constituíam suas práticas sociais desse período. 

 A fidelidade, a honra, assim como a amizade e o parentesco: tudo isso era levado 

em conta dentro dessa sociedade onde o ser era tão prezado. Parte do jogo presente na 

manutenção dessas redes estava apoiada no “dar, receber e restituir” aquilo que lhe fora 

ofertado, gerando em um grau cada vez maior, o que será chamado por Hespanha e 

Xavier16, uma espiral do poder, que amarraria cada vez mais essa rede ao redor de si 

mesma. 

 Essa comunidade de cristãos-velhos e novos além da Península Ibérica, também 

encontraria outro recanto de segurança. Estes se espalhariam por todo o território da 

colônia lusa no novo mundo. Das regiões de Pernambuco, ao Grão-Pará, descendo pelo 

litoral da Bahia de todos os santos até chegar a Cidade do Rio de Janeiro. Na colônia, o 

distanciamento existente por parte da Igreja, transformará todo o território em um porto 

seguro para a manutenção da antiga fé judaica ou também para o início de uma nova 

vida. 

 Os processos inquisitoriais são documentos ricos para a observação dos homens 

que se envolveram nas malhas inquisitoriais, dando detalhes da região em que 

habitavam. Tais processos ainda nos permitem vislumbrar algumas intenções por parte 

dos inquisidores para com a região estudada, como: a severidade dos processos, os bens 

que eram confiscados, quantidade de escravos, cultura que estavam ligados, créditos e 

dívidas que os envolvidos possuíam com pessoas da região; além dos medos e 

rivalidades, amizades e inimizades que movimentavam essa localidade.  

 

                                                 
15 XAVIER, Angela Barreto e HESPANHA, Antônio Manuel. História de Portugal – O Antigo Regime 
1620-1807,..., p.381 
16 XAVIER, Angela Barreto e HESPANHA, Antônio Manuel. História de Portugal – O Antigo Regime 
1620-1807,..., p.382. 
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1.1 – A Freguesia de São Gonçalo do Amarante (séculos XVII – 

XVIII) 

 

A história da Freguesia de São Gonçalo está diretamente ligada com a conquista 

da Capitania e formação da Cidade do Rio de Janeiro. Fé e expansão ultramarina 

caminhavam de mãos dadas; o estandarte da religião levou os portugueses a se 

considerarem os novos mensageiros da palavra de Cristo e, em consequência desse fato, 

novas conquistas na África foram acrescidas na América Portuguesa. 

Não demorou muito para que estes homens, motivados pelas oportunidades que 

se abriam, alcançassem o outro lado do Atlântico. Esse fato acabou por acelerar o 

contato dos portugueses com o Oriente, o principal centro de interesse das nações que 

buscavam enriquecimento com as Índias. Em muito pouco tempo ficou claro que a 

América portuguesa, por não mostrar as suas riquezas logo num primeiro momento, 

ficou relegada a um segundo plano. 

A América portuguesa foi, dessa forma, praticamente abandonada. Em 1502 

existiu uma missão de reconhecimento do litoral do território da colônia, mas sem 

qualquer vestígio de povoamento17. Em 1504 a primeira tentativa de colonização havia 

sido iniciada, porém esta foi abandonada no ano de 151918. A presença de estrangeiros 

na região era intensa nesse momento, assim como fora antes. Segundo citam Ciro 

Cardoso e Paulo Henrique Araújo. 

 

Aun así, calcula Warren Dean que, de 1501 a 1555, no menos de 330 

barcos europeos estuvieron em la región, incluyendo los de die 

expediciones españolas. Algunos mapas muestran la Bahia de 

Guanabara y algunos de sua accidentes geográficos desde muy 

temprano: los de Alberto Cantino y Nicolau de Caveiro em 1502, el 

de Kunstmann em 1504.19 

 

                                                 
17 Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e Secretaria Especial de Comunicação Social. Cadernos de 
Comunicação. Rio de Janeiro, Secretaria Especial de Comunicação da Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro, volume 2, 2002, p.15. 
18 CARVALO, Carlos Delgado de. História da Cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Secretaria 
Municipal de Cultura/Departamento Geral de Documentação e Informação Cultural, Divisão de 
Editoração, 1994, p.23. 
19CARDOSO, Ciro. F. S. & ARAÚJO, Paulo Henrique. Rio de Janeiro. Madrid: Editorial Mapfre, 1992, 
p.33. 
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O abandono com que era tratado o território recém conquistado por parte dos 

portugueses, abria espaço para a atenção sempre crescente de outros Estados, cada vez 

mais interessadas em conquistar um posto estratégico para o domínio do Atlântico sul. 

Uma nova expedição só seria retomada em 1531 pelos irmãos Pero Lopes20 e 

Martim Afonso de Souza21. Sua missão era reconhecer o litoral da costa e combater os 

invasores de outras nações que se aproximavam da região da Guanabara22. Passados três 

meses as primeiras defesas da Cidade estavam organizadas e a missão continuava. Os 

irmãos fundam a vila de São Vicente, que seria doada ao seu fundador, Martim Afonso 

de Souza, enquanto seu irmão ganharia outra faixa de terra, em 1534. Novamente a 

região da Guanabara se encontraria abandonada. Enquanto Martim Afonso de Souza 

permaneceria na Capitania de São Vicente, Pero Lopes voltaria para Portugal com 

interesse em seguir em missão para as Índias.  

Como pode ser observada, nesse momento, a colônia ainda não despertava o 

interesse dos portugueses. Martim Afonso ficaria na Capitania que lhe fora doada, Pero 

preferirá as missões no Oriente; que pareciam mais interessantes do que montar 

presença contra a insistência dos franceses que vinham fazer reconhecimento da região 

costeira da Cidade do Rio de Janeiro. 

Sem a presença de seu irmão, Martim Afonso se desdobraria em cuidar das duas 

Capitanias. A Capitania de São Vicente começava a se fortalecer, a de Pedro Lopes se 

tornava enfraquecida, mediante o distanciamento e o tempo de deslocamento entre 

ambas. Isso tudo permitia grandes brechas na administração e na defesa da região. A 

situação era complicada e Martim Afonso não dispunha nem de recursos, nem de 

homens para tal exercício. A questão terminou com o abandono da região para os 

franceses, que abordaram a do Rio de Janeiro, agora pela segunda vez. 

Entre os anos de 1555 a1560, a Coroa Portuguesa tentou negociar com a Coroa 

Francesa, almejando algum modo de melhorar seu entendimento, de maneira que a 

região da Guanabara fosse entregue a Portugal, reduzindo assim a presença de navios 

franceses. A situação só foi contornada quando Portugal enviou uma esquadra, sob o 

                                                 
20 Pero Lopes de Souza (1497 – 1537), nobre e navegador português, era descendente direto da linhagem 
de Rei Afonso III de Portugal, morreu nas proximidades da ilha de Madagascar, quando o navio da frota 
que capitaneava naufragou, enquanto se dirigia para a Índia. In.: VAINFAS, Ronaldo. Dicionário do 
Brasil Colonial (1500 – 1808 ..., 2000, p.484. 
21 Martim Afonso de Souza (1490-1500 (?) – 1571), nobre e militar português. Assim como seu irmão 
Pero Lopes de Souza, era descendente direto da linhagem bastarda do Rei Afonso III de Portugal. 
VAINFAS, Ronaldo. Dicionário do Brasil Colonial (1500 – 1808)...., 2000, p.380-383. 
22 CAVALCANTI, Nireu. O Rio de Janeiro setecentista,...., 2004, p.21. 
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comando de Mem de Sá23, para retomar o que pertencia a eles, expulsando os franceses 

e matando um sem número de tupinambás que haviam se aliado aos franceses. A vinda 

de Mem de Sá se ligava diretamente a uma política de controle da região,mediante a 

expulsão dos invasores franceses. Após a expulsão, Mem de Sá se retirou da região, 

deixando livre o território para que os mesmos tupinambás e franceses, que haviam 

sobrevivido e fugido dos portugueses, voltassem a atrapalhar o projeto português. 

Ficaria a cargo do jovem Estácio de Sá24 a incumbência de livrar finalmente o 

território português dos franceses para alívio da Coroa Portuguesa. Estácio de Sá 

receberia como benefício, em caso de sucesso na luta contra os franceses, se tornar o 

primeiro Governador-Geral da Capitania do Rio de Janeiro. Estácio recebeu apoio de 

tropas provenientes de outras regiões, como da Bahia, Espírito Santo e São Vicente. 

Esse interesse no auxílio para se garantir de maneira definitiva a segurança da Capitania 

do Rio de Janeiro, parece sinalizar o início de um projeto político da Coroa para a 

região da Guanabara. 

Uma vez que os franceses foram expulsos em 1567, surgiu a necessidade de 

escolha de um local que fosse apropriado para a fundação da Cidade. Logo passou a ser 

o foco de Estácio de Sá para o assentamento da Cidade um lugar onde finalmente se 

pudesse montar uma base para se iniciar o processo ideal de colonização que garantiria 

uma maior segurança contra os indígenas e outros povos que tentassem se apoderar da 

região mais uma vez. 

Seria a partir desse momento que surgiria toda uma preocupação com a proteção 

não só da Cidade do Rio de Janeiro, mas também com seu recôncavo. O primeiro 

contato com essa área viria por meio de uma carta de 1565 que citaria uma “aldeia que 

os índios chamavam de Itaoca” 25. A regiãode São Gonçalo foi primeiramente 

delimitada pelos rios, principal forma de escoamento de gêneros e de deslocamento26, 

assim como acontecera no caso da região de Guaxindiba27. 

                                                 
23 Mem de Sá (1500 – 1572), fidalgo português que atuou na administração colonial, era irmão do poeta 
Sá de Miranda. VAINFAS, Ronaldo. Dicionário do Brasil Colonial (1500 – 1808),..., 2000, p.386. 
24 Estácio de Sá (1520 – 1567), militar português e fundador da Cidade do Rio de Janeiro, era sobrinho do 
fidalgo português Mem de Sá. VAINFAS, Ronaldo. Dicionário do Brasil Colonial (1500 – 1808),..., 
2000, p.212-13. 
25 MOLINA, Evadyr & SILVA, Salvador da Mata. São Gonçalo no século XVII. São Gonçalo, MEMOR, 
1997, p.19. 
26 MOLINA, Evadyr & SILVA, Salvador da Mata. São Gonçalo no século XVII,..., 1997,p.23. 
27 O Rio Guaxindiba já teve sua grafia diversas vezes contestada. Por vezes em mapas de finais do século 
XVII e XVIII aparece como Vanxindiba, como seria sublinhado pelo cartógrafo Luiz Teixeira em 1586. 
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A presença de uma rica região pluvial se tornaria, então, peça chave para a 

ocupação desse recôncavo. Rios como o Guaxindiba, Magepe, Inhomirim, Suruí, 

Macacu, Iboasu só foram possíveis de serem alcançados pelos primeiros povoadores e 

conquistadores por conta dessa característica, promovendo a circulação das pessoas que 

começavam aformar uma primeira comunidade. 

A expansão do território era importante para o desenvolvimento dessa região. A 

doação de terras ao redor da baía de Guanabara, por meio da política de divisão das 

terras entre sesmeiros era o elemento principal. A sesmaria era a concessão de terras no 

Brasil pelo governo português. Ao mesmo tempo, servia a povoar o território e a 

recompensar nobres, navegadores ou militares por serviços prestados à coroa 

portuguesa. O sistema de sesmarias do Brasil era um prolongamento do sistema jurídico 

português, estabelecido pela lei de 26 de maio de 1375. Concentrava-se na produção de 

gêneros e, posteriormente, também na questão da povoação. Como já foi dito acima, a 

principal função das sesmarias era a de estimular a produção e utilização da terra 

conquistada. Um sesmeiro que não conseguisse por em prática essa função básica 

poderia, posteriormente, perder os direitos sobre a terra que lhe fora outorgada. 

 

Imagem 1: Mapa da baía da Guanabara. 
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Fonte: Roteiros de todos os Sinais, Conhecimentos, Fundos, Baixos, Alturas 
que há na Costa do Brasil. Obra de Luís Teixeira 1573-1578. Um detalhe 
importante aparece no alto da figura no canto direito, a região do Rio 
Guaxindiba, grafado como Vanxindiba. Região onde se encontrava o 
engenho de João Dique de Souza. 
 

Se antes na região de Guaxindiba, que posteriormente seriachamada de São 

Gonçalo, no século XVI, ainda temos dados tímidos sobre a presença de sesmeiros, a 

partir do início do XVII esses números cresceriam de forma substancial e, além de 

colaborarem de forma mais efetiva para a produção exigida pela Coroa portuguesa, 

também passariam a ser considerados em níveis de povoamento da região.(Quadro 1) 

 

Quadro 1: Primeiros e segundos sesmeiros da região de Guaxindiba – 

Séculos XVI-XVII28 

 

Primeiros sesmeiros 

                                                 
28 Os sesmeiros que obtiveram terras entre os anos de 1568 e 1579 são os primeiros, a partir de 1602 até o 
ano de 1700, podemos considerar a segunda leva de sesmeiros da região de Guaxindiba, que depois seria 
chamada de São Gonçalo d´Amarante. 
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Ano Nome Local 

1568 João Carrasco Rio Mariguoy 

1579 Antonio de Mariz Extremidade de Ibirapitinga 

1579 Gonçalo Goncalves – o velho Região de Ibirapitinga 

1579 Gonçalo de Aguiar Rio Guaxindiba 

1579 Brás de Azevedo Rio Imboaçu 

Fonte: MOLINA, Evadyr e SILVA, Salvador da Mata. São Gonçalo no século XVII. Coleção 
Memor, São Gonçalo, 1997. 
 

Sesmeiros posteriores 

1602 Antonio Nabo Sobejos de Guaxindiba 

1602 Diogo Teixeira de Carvalho Sobejos de Guaxindiba 

1603 Padre Martins Fernandes Rio Suassunhã em Mutuá 

1605 Capitão Miguel Ayres 

Maldonado 

Guaxindiba 

1619 João Castilho Pinto Sertão de Guaxindiba 

1626 Francisco Cabral de Távora Sobejos de Guaxindiba 

1628 Pedro Fernandes Mangues e brejos em Guaxindiba 

1631 Baltazar da Costa e Bento da 

Costa 

Sertões de Guaxindiba 

1642 Antonio Lopes Cerqueira Ilha e morro 

1668 Sebastião Ribeiro Sobejos de Guaxindiba 

1668 Capitão Francisco Gomes 

Sardinha 

Sobejos de Guaxindiba 

1673 Antônio Francisco Martitns 

Ribeiro 

Sobejos no caminho de Maricá 

1673 Gregório Dutra de Lebo Itaitindiba 

1673 João Nunes Sebola Itaitindiba 

1682 Marcos da Costa Fonseca Sobejos nas ilhargas e cabeceiras de seu engenho em 

São Gonçalo 

1685 Índios do aldeamento de São 

Barnabé 

Sobejos locais 

1686 Alferes Pedro Paulo da Costa Ilhas de Gerobaíba 

1686 Capitão Luiz Cabral da Távora Sobejos entre seu engenho e o possuído por João 

Dique 

1687 Antônio Maciel Tourinho De Inoã a Itaitindiba 
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1692 José de Marins de Almeida Entre Antônio de Mariz e o mar, banda de São 

Lourenço 

1700 D. Úrsula de Marins de 

Almeida 

Guaxindiba 

Fonte: MOLINA, Evadyr e SILVA, Salvador da Mata. São Gonçalo no século XVII. Coleção 
Memor, São Gonçalo, 1997. 
 

 

Por meio da análise do quadro acima, podemos ver o deslocamento que foi feito 

pelos primeiros colonizadores da região de São Gonçalo, com a doação das sesmarias 

pela Coroa. Essa ocupação primeiramente ocorre pela faixa litorânea e depois os 

sobejos29 do rio Guaxindiba. Só a partir de então estas doações iriam se encaminhar 

para os mangues e brejos, ilhas e morros, ilharcas e na direção de outras regiões como 

Maricá e São Lourenço. 

Posterior à distribuição das sesmarias pelo litoral houve a ocupação do sertão de 

São Gonçalo que fora avançando com as sesmarias do Capitão Luiz Cabral da Távora, 

Marcos da Costa da Fonseca, Antônio Maciel Tourinho e Antônio Francisco Martins 

Ribeiro. Estas sesmarias configuravam uma verdadeira muralha se levadas em 

consideração sua localização geográfica. Essa formação proporcionava um nível maior 

de defesa contra invasores de fora, pois todo o território estava praticamente organizado 

entre os sesmeiros e demais habitantes da região, assim como um bloqueio natural 

contra índios que não haviam sido acolhidos pelo aldeamento jesuítico de São 

Lourenço. 

Com o crescimento da região e de um número cada vez maior de almas sob a 

jurisdição religiosa da Sé na Cidade do Rio de Janeiro, havia a necessidade da criação 

de novas Freguesias30, principalmente com o intento de dar conta ao serviço religioso, 

diretamente ligado as questões administrativas exigidas pela Coroa e também para a 

manutenção da ortodoxia religiosa que tinha um trabalho cada vez mais intenso.  

                                                 
29 Segundo o dicionário de Rafael Bluteau o termo sobejo significa sobra, o restante da parte do rio 
Guaxindiba e que ainda não era utilizada por nenhum outro sesmeiro. Encontrado em: 
http://www.brasiliana.usp.br/en/dicionario/1/sobejo Acessado em 11/08/2012. 
30 Freguesia é um termo português, relativo à paróquia utilizada no Brasil para questões religiosas. 
Entretanto a freguesia do período colonial era caracterizada por ser a menor divisão administrativa do 
Antigo Regime Português.Constituição da República Portuguesa, Art.º 245º, n.º 2. 
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Fania Fridman, em artigo sobre as Freguesias do Rio de Janeiro31· , destacaria a 

importância e a pertinência dessa área de pesquisa. Levantando a atenção para os 

programas de ação governamental de Portugal para com a colônia, Fridman afirma que, 

dessa maneira, mesmo as regiões mais modestas da América portuguesa acabavam por 

contribuir de modo característico para o domínio português dentro da região, frente à 

ameaça externa que existia e que, por enfraquecimento de Portugal, poderia voltar. 

Demarcar a região, povoá-la e firmar suas relações com a metrópole eram os principais 

objetivos. 

A região de Guaxindiba, que daria origem a Freguesia de São Gonçalo, começou 

a ser doada por meio de sesmarias na parte que correspondia ao sertão, acabou por 

sinalizar o crescimento da área conquistada, uma vez que as principais já haviam sido 

ocupadas. A primeira sesmaria nessa área pertenceria a Antônio Lopes Cerqueira, no 

ano de 1642, que recebeu “ilha e morro”. Três anos depois o sesmeiro Antônio Lopes 

seria um dos solicitadores para a fundação de uma Freguesia na dita região. Antônio 

Lopes Cerqueira era esposo de D. Domingas Gonçalves, genro de Gonçalo Gonçalves, o 

velho, que foi sesmeiro na mesma área que deu origem ao município de São Gonçalo. 

Para se entender a questão da solicitação de uma sesmaria deve-se ter em mente 

que para tanto era necessário dominar e conquistar a região de todo tipo de problema, 

como por exemplo, os índios que habitavam a área. Uma vez que esse domínio e 

limpeza fossem feitos, e que esta região começasse a se tornar produtiva, poderia se dar 

entrada na solicitação de sesmaria. A doação de outras sesmarias indicava um 

crescimento na região – pelo domínio, pela conquista e produção de gêneros nessa terra. 

Somada a autonomia que possuía da Freguesia da Candelária, com o 

crescimento na importância da região do recôncavo, fez com que o prelado Antônio de 

Mariz Loureiro, neto do sesmeiro na região de Guaxindiba Antônio de Mariz, 

solicitasse, no ano de 1644, a criação de novas Freguesias; Freguesia de Santo Antônio 

de Sá em Cassarabus, a Freguesia de São João de Meriti em Trairapenga e a de São 

Gonçalo na região de Guaxindiba. Mas essas Freguesias não eram ainda definitivas, de 

maneira que no ano de 1647 o mesmo prelado encaminhou carta para o Rei, de forma a 

autorizar por meio de um alvará a criação da Vigaria da Invocação de São Gonçalo que 

se encontrava nos limites da região de Guaxindiba.  

                                                 
31 FRIDMAN, Fania. Freguesias do Rio de Janeiro ao final do século XVIII. Anais do II Encontro 
Internacional de História Colonial. Revista de Humanidades. UFRN, v. 9, n. 24, set/out 2008. Disponível 
em <www.cerescaico.ufrn.br/mneme/anais>. 
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A descrição sobre a formação de São Gonçalo de Mosenhor Pizarro, que só 

frequentou a região da dita Freguesia no ano de 1820, é considerada ainda hoje, uma das 

melhores  sobre a fundação desta Freguesia. O documento de Pizarro diz o seguinte: 

 

Na capela fundada por Gonçalo Gonçalves (segundo a tradição) em 

sua fazenda sita no território de Guaxindiba, e dedicada a S. 

Gonçalo, criou o mesmo Prelado a 4° Paróquia, correndo o dia 22 de 

janeiro de 1645, que o alvará de 10 de fevereiro de 1647 confirmou 

sob o título Igreja de Guaxindiba, como foi conhecida naqueles 

tempos primeiros, pela vizinhança do Rio Guaxindiba, donde se 

derivou o apelido comunicado à situação circunvizinhança. Não 

consta, se o templo, que se levantou com parede de pedra e cal, foi o 

mesmo erigido pelo fundador, ou se de novo se construiu. 32 

 

 Outros dados pertinentes ao momento da fundação da Freguesia  são citados pela 

visita pastoral de Pizarro, como o local de criação do primeiro cemitério e das casas que 

ficavam próximas a Igreja Matriz e figuravam como o primeiro arraial, no momento 

inicial. 

 

Em 50 braças de terra quadrada, que Antônio Lopes Cerqueira 

(genro de Gonçalo Gonçalves) doara, ou legara a S. Gonçalo, para 

servir de cemitério, por atender ao aumento do povo já considerável, 

e à necessidade que havia de maior extensão de terreno para o mesmo 

fim, levantou a Irmandade do mesmo Santo, como administradora das 

terras, mais de 30 moradas de casas, figurando ai um arraial. Entre 

elas e a Matriz corre a Estrada Geral, que se encaminha a diversos 

distritos do continente, até raia da Capitania e do Bispado pela parte 

norte, confinante com o da Bahia.33 

 

 O documento de Pizarro nos dá a origem do nome, a ordem que ela foi criada, 

sendo a quarta entre as novas Freguesias, a data do lançamento da documentação e o dia 

final que iria efetivar e mudar a vida dos moradores dessa área. Outro dado importante é 

o fato de Pizarro sublinhar a questão do nome de origem da Freguesia que se confunde 

                                                 
32 PIZARRO E ARAÚJO, José de Souza Azevedo.  Memórias Históricas do Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro: Volume III, Imprensa Nacional, 1946, p.21. 
33 PIZARRO E ARAÚJO, José de Souza Azevedo. Memórias Históricas do Rio de Janeiro,..., p.26. 
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com o nome da região no qual foi erguida a primeira capela da região e também a da 

elevação do templo. O próprio Pizarro fica em dúvida se a capela do momento da 

criação da nova jurisdição era a mesma que fora erguida por Gonçalo Gonçalves. 

 Pizarro daria importância a outras características destacando os itens de 

produção e de consumo da população na região, listando “A cana, o café, o arroz, 

milho, feijão e outros legumes, a mandioca, boa hortaliça e frutas saborosíssimas de 

caroço, e de pevidé, são produções ordinárias do país” 34, assim como também se 

destacaria pela utilização de todos os rios, sendo o principal o que possuía o nome da 

mesma região de origem da Freguesia, o rio Guaxindiba: 

 

Regam as terras do mesmo distrito o memorável Guaxindiba, 

navegável até certo lugar pouco distante da sua foz, caudaloso em 

tempo de águas e temível, então, por negar passagem, até de se 

despejar, depois de alguns dias; o de S. Gonçalo, cuja correnteza vai 

por junto da Matriz; o do Gambá, também caudaloso, e o da Aldeia, 

além doutros menos fartos, mas todos fermentados nas Serras de 

ambas as Piibas.35 

 

 Mas em outra documentação pastoral de autor desconhecido, ondea Freguesia de 

São Gonçalo é apresentada como a primeira do recôncavo, datada do ano de 1687, 

temos um número menor de informações. Essessão dados mais próximos ao período 

histórico trabalhado por essa pesquisa, apesar de ser um documento breve, ajuda a 

compor uma imagem verossímil da região de São Gonçalo. O documento apresentaria 

informações sobre a população local, dividida entre brancos de batismo e 

negros.Também é válido comentar queesse documento não faz qualquer tipo de citação 

com relação aos indígenas. Essa visitação pastoral descrevia as primeiras fazendas, o 

vigário que exercia ofício no momento, o número de fogos36, e as capelas.37 

 

                                                 
34 PIZARRO E ARAÚJO, José de Souza Azevedo. Memórias Históricas do Rio de Janeiro,..., p.25. 
35 PIZARRO E ARAÚJO, José de Souza Azevedo. Memórias Históricas do Rio de Janeiro,..., p.26. 
36 As listas de fogos era o levantamento das casas. Ginzburg irá explicar em seu livro O queijo e os 
vermes que o termo fogo vem do latim focus e significa lareira. Daí fuoco em italiano, possíveis de serem 
tributadas num certo local, urbano ou rural. GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2008, p.47. 
37Notícias do Bispado do Rio de Janeiro, no anno de 1687. Sem autor identificado. Notação: VP: 38 – 
Cópia transcrita – Arquivo da Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro. 
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Nas Freguezias do Recôncavo he a primeira de S. Gonçalo, da qual 

he Padroeiro S. Mag° e aprezenta vigário, a quem faz côngrua com 

seu coadjutor, e de prezente é vigr° o Pe Antônio da Rocha Freire. 

Tem 250 fogos em os quais há 800 pessoas brancas de Comunhão e 

700 escravos.38 

 

Quadro 2: Número de fogose de habitantes nas Freguesia do Recôncavo. Ano de 

1687 

 

Nome Fogos Brancos Negros 

São Gonçalo do Amarante 250 800 700 

Santo Antônio de Macacu 167 1037 - 

São João de Itaboray 91 382 - 

Nossa Senhora da Apresentação de 

Irajá 

200 1800 - 

Nossa Senhora do Loreto de 

Jacarépagua 

186 400 - 

Fonte: Notícias do Bispado do Rio de Janeiro, no anno de 1687. Sem autor identificado. Notação: VP: 
38, cópia transcrita – Arquivo da Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro. 

 

 Entre outras características desse documento, existe a descrição dos nomes dos 

membros principais das famílias que se envolveram com a Inquisição algumas décadas 

depois e que desde o final do XVII eram consideradas as mais importantes na região, 

donas de fazendas produtoras de açúcar, Capitães e Senhores de Engenho, construtores 

de capelas curadas ou de simples ermidas, ajudando a compor o cenário de formação 

das primeiras elites na área, que já se encontravam devidamente consolidadas por redes 

parentais. Apesar de o documento ser breve, é de total importância para termos as 

primeiras referências de época para a região de São Gonçalo. 

 Foram essas famílias que começaram a compor um conjunto de poderosas redes 

de casamento. Laços que se estendiam por diversas famílias das Freguesias, da Cidade 

do Rio de Janeiro e, em alguns casos, chegando diretamente ao Reino, que se em alguns 

momentos eram ligações mais discretas e de menor importância com Portugal, em 

outros casos eram ligações firmes capazes de definir e de amarrar diversas pessoas de 

                                                 
38Notícias do Bispado do Rio de Janeiro, no anno de 1687. Sem autor identificado. Notação: VP: 38 – 
Cópia transcrita – Arquivo da Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro. 
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uma mesma região em uma trama que em muitas vezes poderia representar o sucesso de 

um grupo (e esse era sempre seu interesse), como também o destino de todos. 

  

1.2 – Famílias e Bandos no recôncavo: A região de São Gonçalo 

 

Antes de iniciar o debate sobre as redes clientelares39, a elite senhorial da terra40 

– para Fragoso, esta elite é formada pelos herdeiros dos “primeiros casais de povoadores 

que se tem notícia no Rio de Janeiro; quando um dos membros destas genealogias, por 

descendência masculina, foi dono de engenhos, considera-se, então, como uma família 

senhorial”41 – e a nobreza da terra que vivia em bando42 é necessário esclarecermos 

alguns termos. O conceito de bando está apoiado na associação de pessoas, por meio de 

redes clientelares com o direcionamento apoiado na defesa de interesses comuns. Faz-se 

necessário que esses três conceitos se apoiem na exploração de outro, o centro nuclear 

destas bases de relacionamento: a família colonial. 

O termo família como é encontrado no dicionário de Rafael Bluetau43, afirma 

que seu significado se refere: “as pessoas que se compõem huma casa, pays, filhos, & 

domésticos”. Sheila de Castro Faria percebendo a dificuldade sobre a determinação do 

termo “família” citaria em sua obra o seguinte: 

 

O termo família é para estudiosos de ciências humanas, bastante 

controvertido, já que são inúmeras as formas de organização humana 

que se podem enquadrar nesta mesma denominação. Para além da 

discussão, em particular da antropologia, de ser a família um dado 

                                                 
39 As redes clientelares podem ser entendidas como um tipo específico de redes de sociabilidade 
particularmente interessantes à compreensão da articulação política e econômica das elites. HESPANHA, 
Antônio Manuel. História de Portugal – O Antigo Regime 1620-1807. Lisboa: Editorial Estampa, 1993, 
p.339. 
40 FRAGOSO, João. “A formação da economia colonial no Rio de Janeiro e de sua primeira elite 
senhorial (séculos XVI e XVII)”. In: FRAGOSO, João; BICALHO, Maria Fernanda & GOUVÊA, Maria 
de Fátima (Orgs.).  O Antigo Regime nos trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI – 
XVIII). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.   
41 FRAGOSO, J.  A nobreza da República: notas sobre a formação da primeira elite senhorial do Rio de 
Janeiro (séculos XVI e XVII). In. FRAGOSO, J.; BICALHO, M. F.; GOUVÊA, M. F. (orgs.). O antigo 
regime nos trópicos,... , 2001, p. 46. 
42 FRAGOSO, João. A nobreza vive em bandos: a economia política das melhores famílias da terra do 
Rio de Janeiro, século XVII: algumas notas de pesquisa. Tempo. Revista do Departamento de História da 
UFF, Niterói, v. 15, p.11-35, 2001. 
43 Rafael Bluteau, nascido em Londres em 1638 e falecido em Lisboa no ano de 1734, era sacerdote 
teatino, ou seja, pertencente à Ordem de São Caetano. Uma de suas obras mais importantes o Vocabulário 
Portuguez e Latino, publicado em oito volumes entre os anos de 1712 e 1728, contendo mais de 5000 
vocábulos não existentes em volumes anteriores de outros dicionários nos séculos XVII e início do XVIII. 
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natural/biológico ou cultural, não se pode negar o fato de que as 

sociedades humanas tiveram sempre presente algum padrão familiar, 

podendo ser ele de diferentes matizes e resultante de variadas 

combinações.44 

 

Segundo o documento sobre a visitação pastoral do ano de 1687, temos uma 

primeira base para identificarmos as famílias mais importantes na região de São 

Gonçalo do Amarante, estas apontadas justamente como as famílias que solicitavam 

autorização para a fundação de hermidas sufragâneas45 ou oratórios em suas terras. 

 

Quadro 3: Donos de Capelas e Oratórios na Freguesia de São Gonçalo em 1687 

Nome Santo de Devoção Tipo 

João Roiz N. Senhora das Neves Ermida 

Cap. Sebastião Dias da Luz N. Senhora da Luz Ermida 

João Roiz de Andrade Santíssima Trindade Ermida 

João Roiz da Costa N. Senhora do Amparo Ermida 

João Dique de Souza N. Senhora dos Pobres Ermida 

João de Castilho Pinto N. Senhora do Rosário Ermida 

Anna da Silva N. Senhora da Esperança e 

Bom Despacho 

Ermida 

Francisco Ribeiro S. Francisco Ermida 

Gonçalo da Costa S. Tomé Oratório 

José de Araújo Caldeira N. Senhora do Rosário Oratório 

Domingos Francisco Pereira N. Senhora do Desterro Oratório 

Cap. Francisco Britto Meireles N. Senhora da Conceição Oratório 

Fonte: Notícias do Bispado do Rio de Janeiro, no anno de 1687. Sem autor identificado. Notação: VP: 
38, cópia transcrita – Arquivo da Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro. 
 

 Esses eram os membros mais importantes da região de São Gonçalo. Eram 

líderes, ricos e poderosos, Capitães ou Senhores de Engenho, com capelas e oratórios 

nas suas terras em que batizariam e casariam amigos, parentes e escravos. Aqueles que 

seriam responsáveis pela formação dos bandos familiares e ícones principais das redes 

                                                 
44FARIA, Sheila de Castro. A colônia em movimento. Fortuna e Família no cotidiano colonial. Rio de 
Janeiro. Nova Fronteira, 1998, p.39. 
45 Segundo o dicionário do século XVIII de Rafael Bluteau o termo hermida – também grafada como 
ermida, é uma pequena igreja sem jurisdição paroquial, sendo a grafia atual Ermida. Os oratórios, 
diferente das ermidas, tinham um responsável e que podia dizer missa. Encontrado em: 
http://www.brasiliana.usp.br/en/dicionario/1/hermida. Acessado em 11/08/2012. 
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clientelares que formariam dentro da Freguesia de São Gonçalo o que Sérgio Buarque 

de Holanda chamaria de tiranos do “Pátrio Poder”, de poderes ilimitados e com 

pouquíssimo freio46. 

 Ainda segundo Holanda, a família era organizada “segundo as normas clássicas 

do velho direito romano-canônico47”. Costume esse que seria mantido durante todo o 

período medieval e transportado de Portugal para a colônia, porém adaptado às devidas 

realidades tropicais. A influência desse conjunto de leis ajudava a definir a atuação da 

família, de seus atores: pai, mãe e filhos, assim como a família se relacionava com a 

sociedade ao redor. 

 Em um processo de adaptação em maior ou menor escala, a questão é que a 

documentação para a análise e interpretação dessas famílias é escassa e, raramente, 

falam de uma família em si. A documentação eclesiástica composta pelos processos de 

banho e por livros de matrimônios, batismo e óbito são as melhores ferramentas para a 

interpretação de dados sobre as famílias, mas ainda assim, podem passar muito distante 

da realidade daquela época. 

 A família era um dos símbolos de maior importância dentro dessa sociedade. 

Significava uma elevação do status social assim como também, econômico e político. 

Mesmo quando falamos de grupos familiares mais modestos, com menos posses, o 

casamento acabava por servir como a inserção de novos elementos para o auxilio das 

atividades e ofícios daquele grupo. De qualquer maneira, o casamento era a união de 

famílias em prol de um objetivo comum. A proeminência de uma família ajudava no 

desenvolvimento de todas. A rede familiar compunhaa formulação e a extensão do seu 

poder dentro de uma esfera local, para se estender até as redes comerciais e além, 

almejando sempre uma aproximação com o poder central. 

 Antonio Manuel Hespanha destacaria que a família nesse momento é insular, 

sendo composta por um “agregado de indivíduos mutuamente estranhos e 

desvinculados” 48, como se as famílias fossem fechadas entre si, aproximadas umas das 

outras apenas quando existindo laços de compadrio, amizades ou de negócios que 

pudessem interessar a ambos os lados envolvidos. 

 Hespanha ainda continuaria a argumentar sobre a família: 

 

                                                 
46 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo. Companhia das Letras. 2005, p.82. 
47 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil,..., p.85. 
48 HESPANHA, Antônio Manuel. História de Portugal – O Antigo Regime 1620-1807,... ,p.274. 
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Assim, se a família, em sentido estrito, engloba todos os que se 

encontram sujeitos aos poderes do mesmo pater familia49, já em 

sentido lato – que era o do direito canônico, depois recebido, para 

certos efeitos, pelo direito civil – abarca todas as pessoas ligadas pela 

geração (agnados) ou pela afinidade (cognados), ligando-os por 

laços morais e jurídicos.50 

 

 Privilégios pelo sangue, injúrias e vinganças assim como a defesa dos membros 

que não podem fazê-lo por si só. Tudo se encontrava dentro das funções dos membros 

da família. O bando é antes de tudo uma referência de auto defesa e proteção de seus 

membros. Já Faria51 visualizaria a questão da família como a célula básica para a 

estabilidade de um determinado grupo, como também para o estabelecimento de uma 

unidade doméstica de produção52. 

Lina Gorentein53 define a família do recôncavo da Guanabara como um núcleo 

patriarcal, bastante próximo do que seria defendido por Hespanha, mas a historiadora 

paulista destacará com clareza que esse modelo é um fruto português, mas, devidamente 

adaptado para a colônia, atentando para as características e necessidade que existiam. A 

documentação inquisitorial, com suas defesas, ditas e contraditas, além das denúncias, 

nos ajudam a entender, com os devidos cuidados na leitura dos documentos, o processo 

de formação dessa comunidade do recôncavo da Guanabara e como ela havia se 

formado ainda durante a passagem do século XVII. 

Foi sobre esse conjunto de sombras que surge a figura do Senhor de Engenho de 

açúcar; João Dique de Souza. Declarado cristão-velho, denunciado cristão-novo. 

Homem que chegou de Portugal para se casar na colônia, sendo mais uma parte dos elos 

entre as famílias da região, que em pouco tempo já figurava como um dos homens mais 

importantes da região, pai de filhos que seguiam suas ordens como se fossem a única 

                                                 
49 O dever do pater famila é um conjunto básico de diretrizes que foram designadas em um documento 
chamado Tractado das obrigações recíprocas que produzem as acções civis. Esse tratado diz que o Pai 
tem os principais deveres de 1) educar espiritualmente, moralmente e civilmente, fazendo-lhes aprender 
as letras (pelo menos, os estudos menores, ensinar um ofício e, caso nisso concorressem as qualidades da 
família e as aptidões estudos maiores), 2) prestar-lhes alimentos, nisso se incluindo a bebida, a comida, a 
habitação e tudo o mais que pertence ao sustento, como o vestir, calçar e medicamentos, 3) dota-los para 
matrimônio carnal ou religioso. (grifos do original) 
50 HESPANHA, Antônio Manuel. História de Portugal – O Antigo Regime 1620-1807,..., p.274. 
51FARIA, Sheila de Castro. A colônia em movimento,..., p.380. 
52FARIA FARIA, Sheila de Castro. A colônia em movimento,..., 1998, p.155. 
53 GORENSTEIN, Lina. Heréticos e Impuros. Rio de Janeiro: Coleção Biblioteca Carioca, 1995, p.82. 
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verdade e de filhas que acabariam todas por se tornarem freiras no Mosteiro de 

Odivelas, para não se misturarem com os mazombos54 da região. 

 

1.3 – João Dique: Senhor de Engenho, Cristão-velho e Réu da 

Inquisição de Lisboa 

 

 João Dique de Souza aparece discretamente no texto até agora. Observando a 

documentação, ele se encaixa no que é definido como um protagonista anônimo55. O 

termo utilizado por Vainfas faz referênciaà questão de que estes homens e mulheres 

simples podem ajudar a responder as lacunas históricas que acabam sendo deixadas para 

trás. 

O processo de João Dique de Souza, apesar de ser comum a tantos outros réus da 

região, traz consigo elementos distintos sobre a sociedade colonial presente no 

recôncavo da Guanabara. Este réu, a partir da observação e análise de sua 

documentação, não pode ser considerado como um elemento comum perante outros 

homens da mesma condição social de sua época. A partir dessa pesquisa podemos 

perceber como essa sociedade se movia os interesses que a permeavam e outros eventos 

deflagrados nesse período. 

 Essas regiões do interior da cidade do Rio de Janeiro carecem de pesquisas sobre 

seu passado, assim como a própria atividade inquisitorial nessa área deve ser levada a 

um questionamento mais aprofundado, para que não se caia na simplificação 

constanteda caça aos cristãos-novos pelos motivos que são sempre defendidos: culpas 

de criptojudaísmo, a caça dos bens desses homens e mulheres, combate a heterodoxia, 

heresia e apostasia.  

A redução da escala analítica para lidarmos com o processo de João Dique não 

significa, em hipótese alguma, um menosprezo pela fonte, seguindo justamente a via 

oposta. A mudança na escala de observação e interpretação das fontes, nada mais é, do 

que a escolha pela metodologia mais apropriada para entendermos o caso deste Senhor 

                                                 
54 O termo mazombo aparece no dicionário de Rafael Bluteau como o significado de um estrangeiro que 
vive no Brasil, especialmente aplicado aos portugueses. Também tem um sentido pejorativo de mal-
encarado ou carrancudo. Encontrado em: http://www.brasiliana.usp.br/en/dicionario/1/mazombo. 
Acessado em 11/08/2012. 
55 VAINFAS, Ronaldo. Micro-história. Os protagonistas anônimos da História. Rio de Janeiro, Editora 
Campus, 2002, p.77. 
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de Engenho que acaba por ser singular, pela maneira com que ele se comportou frente 

ao processo inquisitorial que se instaurou contra o próprio. 

 Por meio da redução da escala de observaçãose torna possível encontrar o foco 

ideal para o caso específico de João Dique de Souza. Uma outra vertente historiográfica 

trabalha com o pressuposto de uma luta de classes, como é citada por Calaça: Antônio 

José Saraiva defende que a vigilância e perseguição do Santo Ofício aos cristãos-novos 

se deveram a razões de ordem socioeconômica e étnica. Teriam como motor o conflito 

de classes entre a nobreza – zelosa de seus privilégios – e os cristãos-novos – típicos 

representantes da burguesia ascendente56. Hoje, começam-se a abrir as possibilidades 

para novas formas de interpretação desses documentos, seja sobre o papel dessa própria 

sociedade cristã-nova, seja a influência de atividade inquisitorial dentro da sociedade 

colonial, ou pelos estragos provocados por essa abordagem a economia, cultura e 

sociedade que começava a se formar na América portuguesa. 

 Esta mesma historiografia não abordava os diferentes padrões de mentalidade 

que foram mantidos, adaptados e readaptados dentro das sociedades durante a passagem 

dos séculos. A denúncia de homens e mulheres por culpas de judaísmo tem um caráter 

que ronda três diferentes esferas: religiosa, política e social. A resistência às denúncias 

se davam incluindo a total negação contra qualquer tipo de acusação ou culpa.Devem 

ser interpretadas por meio do espectro da mentalidade, que regeu o comportamento 

desses personagens.Estes foram os formadores das estruturas mentais desse momento 

histórico. 

O caso de João Dique de Souza é um desses casos, assim como o de Henequim, 

que foi considerado pertinaz, sendo condenado a fogueira em 1648 e que é 

costumeiramente comparado com o de Menochio, analisado por Carlo Ginzburg57. Esse 

caso foi estudado por Plínio Gomes Freire.58 Henequim teria uma formação de vida 

complexa, era um homem que teve a possibilidade de viver em diferentes culturas, ler 

diversos textos, absorver o que lhe interessou e dar contornos próprios a tudo o que lhe 

influenciava. 

                                                 
56 CALAÇA, Carlos, e MAIO, Marcos Chor. Um balanço da bibliografia sobre o anti-semitismo no 
Brasil. In.: GRINBERG, Keila (org). Os Judeus no Brasil – Inquisição, Imigração e Identidade. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2005, p.427. 
57 GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes,..., 2008. 
58 GOMES, Plínio Freire. Um herege vai ao paraíso – Cosmologia de um ex-colono condenado pela 
Inquisição (1680 – 1744). São Paulo: Companhia das Letras, 1997. 
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Geraldo Pieroni destaca que esses personagens são tanto “exemplar como 

elucidativos” 59, por nos permitirem um reconhecimento de determinadas características 

que não são possíveis de serem visualizadas quando devidamente tratadas com uma 

lente mais fraca; ou, em melhores palavras, menos poderosa, de forma a não permitir 

uma melhor pormenorização dos detalhes da pessoa e sua fonte. 

É preciso um esforço para se entender o modelo de pensamento de João Dique.  

Faz-se necessário atentar para dois períodos distintos de sua vida. O primeiro é o 

momento de seu nascimento ainda em Portugal; e o segundo, algumas décadas depois, 

já no período em que o mesmo se encontrava vivendo no Brasil, mais especificamente 

participando das redes clientelares da Cidade do Rio de Janeiro e da Freguesia de São 

Gonçalo do Amarante. 

Sobre a primeira parte o que sabemos são dados recolhidos em diversas partes 

contidas em seu processo inquisitorial. Dique nasceu no ano de 1647, menos de uma 

década depois do fim do período da União Ibérica e durante o período da Guerra dos 30 

anos entre Portugal e Espanha, que durou entre os anos de 1641 a 1668, de forma que 

sua terra se encontrava em condições graves. Portugal nesse momento carecia ou de 

capital para investimentos na agricultura, ou simplesmente de mão de obra para 

trabalhar nas terras60. 

Quanto à maneira de pensar dessa população que nasce durante o momento da 

União Ibérica ou durante a Guerra dos 30 anos, Evaldo Cabral de Mello afirma que 

estes são os homens ruralizados, não por opção, mas pela força e pela perda de sua 

independência. Rural e provinciano, esse homem será chamado por Mello como o 

português da Restauração61. Dique nasceu sob a sombra da União Ibérica e durante o 

período da guerra pela independência de Portugal. A ideia acerca do surgimento de um 

homem provinciano português se dá a partir de 1580, com o período da unificação das 

coroas.Ainda que devidamente independente da Espanha, o peso da ingerência da União 

Ibérica ainda se fazia presente no cotidiano português, o que seria agravado pela guerra 

de independência em curso, marcando o pensamento da época. Esse momento foi 

                                                 
59 PIERONI, Geraldo. Ad discernendas veras a falsis visionibus et revelationibus. A Inquisição e as falsas 
visões de Maria Dias, degredada para o Brasil in.: VAINFAS, Ronaldo; LAGE, Lana; FEITLER, Bruno. 
A Inquisição em Xeque – Temas, Controvérsias, Estudos de caso. Rio de Janeiro: Eduerj, 2006, p.205. 
60 LOBO, Eulália Maria L. O Processo Administrativo Ibero-Americano: Aspectos Socioeconômicos – 
Período colonial – Rio de Janeiro: Bibliex, 1962, p. 491. 
61 MELLO, Evaldo Cabral de. Um Imenso Portugal. Lisboa: Editora 34, 2002, p.339. 



42 
 

definido por Evaldo Cabral de Mello como o período de formação de um “homem 

barroco português”62. 

Em uma outra abordagem acerca do presente trabalho, voltamo-nos agora para a 

genealogia. Plínio Freire Gomes destaca a real importância da parte de Genealogia dos 

processos inquisitoriais ao pesquisar esta etapa do conjunto de documentos pertinentes a 

Pedro de Rates Henequim, quando a Inquisição o prende no ano de 1741. Plínio dá 

início ao processo de “compreensão” de quem é Henequim, observando sua genealogia 

e define a sessão genealógica do processo como o ponto de partida para “recuperarmos 

a trajetória biográfica63”, da mesma forma que poderemos começar a compreender 

quem foi João Dique de Souza. 

É possível saber alguns dados sobre a formação da família de João Dique, por 

meio das informações apresentadas em seu processo. Era filho de Diogo Duarte de 

Souza e de Dona Catherina Dique. Tinha um irmão chamado Affonso Dique e uma irmã 

chamada Dona Francisca Dique, que era freira em Odivelas. Também declarava que 

todos eram naturais da Cidade de Lisboa e haviam vivido da fazenda que era dos pais.  

Em outra parte de seu processo, existe a certidão de uma capela existente em 

nome de sua família dentro da Igreja de São Domingos, na Freguesia de Santa Justa, o 

que faz com que se possam averiguar mais alguns dados sobre sua família quando o 

oficial do Santo Ofício Fabiano Bernardes Nunes declarou que a dita capela tem um 

letreiro que mostra a seguinte informação sobre a família de João Dique de Souza: 

 

Capella de Antonio Vaz de Souza, que mandou fazer Marianna de 

Souza da Veiga Sua mulher para o dito seu marido, e para Sy, e seus 

descendentes teve missa cotidiana e hum officio de nove lições em 4 

de Agosto em que o dito Affonso Vaz de Souza falleceo e assim no 

oitavário dos Santos huma missa rezada com [...] para o que deu aos 

Padres dete Convento trinta e doiz mil duzentos e sincoenta reis de 

juro na forma do contracto, que fizerão nas formas do Antonio 

Figueira da Sylveira em 25 de Agosto de 1635. Mandou tresladar esta 

Capella os ossos de Ruy Vas de Évora, e Joanna Fernandes de Camª, 

                                                 
62 MELLO, Evaldo Cabral de. Um Imenso Portugal..., 2002, p.339. 
63 GOMES, Plínio Freire. Um herege vai ao paraíso – Cosmologia de um ex-colono condenado pela 
Inquisição (1680-1744), São Paulo, Companhia das Letras, 1997, pp. 19. 
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pays do dito Affonso Vas de Souza, que estava neste convento qual 

não dis.64 

 

 A família de João Dique de Souza possuía vários parentes, nem todos da região 

de Lisboa, outros eram de Évora, região essa que compreendia um grande contingente 

de cristãos-novos. Hábitos religiosos devidamente cristãos desde antes do nascimento 

do próprio Dique e a comprovação de uma família que chegaria ao requinte de construir 

uma capela dentro do paço de uma Igreja para afirmar sua posição como católicos 

convictos, acabam por colaborar com a ideia de que João Dique de Souza era realmente 

cristão-velho. Como é ressaltado por Stuart Schwartz, existia toda uma tentativa de se 

afirmar hábitos que fossem acima de quaisquer suspeitas. A sociedade portuguesa havia 

criado um mecanismo que respondia a uma questão fundamental sobre a imagem dos 

cristãos-novos65. 

Eles poderiam se salvar dentro da Igreja, mas as dúvidas sobre sua fidelidade a 

fé em Cristo e na Santa Igreja Católica permaneciam. A própria Inquisição seria um dos 

mecanismos para a regulamentação dessa camada que poderia corromper a pureza da fé, 

por isso era tão importante levar o assunto da eliminação do cripto-judaísmo66 até o fim. 

Além da descrição de que parte de sua família haviamigrado da Cidade de Évora 

– o que estabelecia uma relação efetiva no qual todo seu tronco familiar, dando a 

entender que ele era de fato cristão-novo – outra informação pesaria contra João Dique 

de Souza: o fato de que algumas pessoas de sua parentela tinham relações estreitas com 

a região de Anvers67, em Flandres, na Bélgica, como o próprio Dique declararia em sua 

genealogia68: 

 

E que seus avós Maternos são também defuntos, e se chamavão João 

Dique, e Dona Anna de Palma, que viviam de sua fazenda na [...] de 
                                                 
64 Certidão da Capella de São Domingos na Freguesia de Santa Justa, presente no processo de João Dique 
de Souza número 10.139. ANTT – Arquivo Nacional da Torre do Tombo. 
65 SCHWARTZ, Stuart B. Cada um na sua lei. São Paulo, Companhia das Letras, 2009, p.160. 
66 SCHWARTZ, Stuart B. Cada um na sua lei,..., p.165. 
67 Anvers é a forma francesa para a escrita da província da Antuérpia. Essa localidade guarda uma 
característica interessante, pois, é terra do pintor flamengo Antoon Van Dyck, que foi o principal pintor 
da corte real de Carlos I da Inglaterra durante o século XVII. Segundo o grupo de Genealogia Portuguesa 
<www.geneall.net>, que é parte do projeto Global Geneall, destacaria que o sobrenome Dyck e Dique são 
o mesmo, tendo variações apenas relacionadas à regionalidade. Dessa maneira, parte da família de Dique 
(ou Dyck), poderia realmente ser de cristãos-novos. 
68 Sobre o deslocamento dos cristãos-novos para outras regiões da Europa é válida a leitura do texto de 
SILVA, Marco Antônio Nunes da. Para onde vão os filhos da nação? In.: VAINFAS, Ronaldo; LAGE, 
Lana; FEITLER, Bruno. A Inquisição em Xeque – Temas, Controvérsias, Estudos de caso. Rio de 
Janeiro: Eduerj, 2006. 
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Anvers em Flandres e naturais que forão nesta Cidade, onde 

fallecerão. 69 

 

Outra declaração sobre a relação da família de Dique com a região de Anvers, 

repleta de cristãos-novos e de total conhecimento da Inquisição, também é destacada 

pelo réu quando começa a falar de sua tia. 

 

E que a dita sua tia Dona Marianna Dique he já defunta e foi cazada 

com Guilherme Bolarte estrangeiro natural de Anvers em Flandres, e 

Ella desta Cidade de Lisboa onde falleceu, de cujo matrimônio teve 

dois filhos chamados João Bolarte, cazado não sabe com quem 

morador nesta Cidade, e com filhos. E Frey Hyeronimo Bolarte 

religiozo [...] 70 

 

A região de Anvers foi especialmente próspera ao longo do século XVI, com os 

negócios estabelecidos entre mercadores e o trabalho com diamantes.Tal fato atraiu uma 

extensa gama de cristãos-novos oriundos de Portugal, fugidos da Inquisição, que com a 

crescente ameaça forçava cada vez mais essas migrações para outras áreasconsideradas 

mais seguras. 

Após as declarações sobre a relação com Anvers, Dique falará sobre a 

composição de sua família. Além do casamento que já seria feito no Rio de Janeiro. Do 

espaço do nascimento até a vinda de Dique para o Brasil faz-se um espaço de tempo 

longo, de ao menos 20 anos.  

O surgimento da rede clientelar, na qual João Dique de Souza está inserido, se 

deu por parte do batismo e da crisma do réu, em Lisboa, na Igreja do Convento de São 

Domingos.Esses fatos estabeleceram laços de compadrio entre as famílias de Joao 

Dique de Souza e sua futura esposa, filha de seu padrinho, Antônio Vaz da Veiga, que 

era membro da família Vale. A relação endogâmica se espalhava por várias esferas da 

sociedade lusitana, sendo bastante comum em Portugal, seja como forma de proteger o 

grupo familiar ou para propiciar novos fortalecimentos entre diferentes grupos.  

Famílias cristãs-novas que ainda possuíam práticas judaicas secretas, ampliavam 

e mantinham suas redes dentro de grupos que também escondiam seus hábitos 
                                                 
69 Processo número 10.139 de João Dique de Souza, ANTT - Arquivo Nacional da Torre do Tombo – 
Lisboa. 
70 Processo número 10.139 de João Dique de Souza, ANTT - Arquivo Nacional da Torre do Tombo – 
Lisboa. 
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religiosos. Da mesma maneira, que grupos de cristãos-novos, que haviam adaptado sua 

fé para o dogma cristão ao qual foram convertidos, tinham por opção manter sua rede 

dentro dessa mesma linha de pensamento. Dique declarava que era batizado e crismado. 

Apesar de não se recordar quem eram seus padrinhos de crisma, sabia perfeitamente 

quem eram os seus padrinhos de batismo. 

 

E que he christão baptizado, o foi na Freguesia [...] Justa Cidade 

[...], que então era da dita Freguesia cujo nome não sabe e forão seus 

padrinhos Antônio Roiz da Veiga, e Dona Bárbara de Caminha.71 

 

Sobre Dona Bárbara de Caminha, não é apresentada nenhuma outra menção, 

mas, ao falarmos de Antônio Roiz da Veiga, o caso é completamente diferente, por este 

ser aparentado de Dique pelo lado de sua avó paterna, Dona Mariana de Souza da 

Veiga72. 

Acabaria por ingressar em uma rede clientelar por conta da ligação que terá com 

seu padrinho. Os casamentos dentro das próprias redes familiares era uma prática 

comum. Uma maneira de aproximar membros que se encontravam distantes através da 

linhagem sanguínea ou até mesmo em casos provocados pela distância geográfica, 

fortalecendo esses grupos através dessas uniões. O compadrio ajudava a restituir laços 

dentro dessa sociedade e, criar possibilidades de mobilidade – social, geográfica ou 

econômica. Mas a segunda ligação que será estabelecida entre Antônio Roiz da Veiga e 

seu afilhado, João Dique de Souza, os tornaram ainda mais próximos, uma vez que 

aquele terá João Dique de Souza como seu genro. Antônio casaria sua filha Isabel com o 

próprio afilhado por volta do início da década de 1670 já no Rio de Janeiro73. 

 Dentro dessa passagem de tempo não existem mais dados. Nada sobre a infância 

ou adolescência, então se faz necessário buscar respostas onde se encontram registros 

sobre Dique. E os próximos indícios já jogam João Dique de Souza inserido dentro das 

redes clientelares na região da Freguesia de São Gonçalo, habitando a casa de Ana do 

Vale, viúva de Duarte Roiz irmão de seu padrinho, Antônio Roiz da Veiga. 

 

                                                 
71 Processo número 10.139 de João Dique de Souza, ANTT - Arquivo Nacional da Torre do Tombo – 
Lisboa. 
72 Dona Mariana de Souza da Veiga tem seu nome em outro momento grafado como Maria. 
73 ACRJ – Arquivo da Cidade do Rio de Janeiro (Brasil). Cartório do 1° Ofício de Notas do Rio de 
Janeiro, 1612-1698. Tipo de escritura, hipoteca e dinheiro ganho. 
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1.4 – A sociedade cristã-nova da Freguesia de São Gonçalo 

D´Amarante 

 

João Dique de Souza acabaria por se enredar em uma das famílias mais 

influentes na região do recôncavo da Guanabara, o bando da família Vale conhecidos 

por “Judeus Gordos”74. Poderosos e reconhecidos pelo poder que conquistaram por 

meio do estabelecimento de casamentos endogâmicos e exogâmicos de seus membros 

com outras famílias da região da Freguesia como também da Cidade do Rio de Janeiro, 

tornando sua rede cada vez mais ampla, complexa e influente. 

 Esse grande grupo endogâmico – famílias que se casavam entre si – tinha como 

seu centro o engenho de Nossa Senhora de Monteserrate, que também era conhecido 

como Colubandê. De acordo com o que relatam Evadyr Molina e Salvador da Mata e 

Silva. Entretanto, diversas ramificações se espalhavam como, por exemplo, os Vale da 

Silveira, Paz, Mendes da Paz, Vale de Mesquita, Rodrigues de Andrade, Bernal 

(Bernardo) da Fonseca, Ramires, Guterress e Soares Pereira75, e de maneira ainda 

distante, também se conectavam com as famílias Henriques de Crasto e Corrêa 

Ximenes.  

Por meio de uma longa linha endogâmica, podemos estabelecer novas redes e 

alargar cada vez mais as influências dessas famílias. Esse bando acabava por envolver 

não só a região da Freguesia de São Gonçalo, mas também outras famílias de diversas 

áreas da Capitania do Rio de Janeiro. 

 Além dessa família se ligar diretamente a outras, também existem elementos 

diferentes: seus integrantes ocupavam áreas diversas dentro da sociedade do recôncavo. 

Eram Senhores de Engenho, lavradores que possuíam partido em outras fazendas e 

mesmo em outras Freguesias, contratadores para a região das minas, mercadores, 

homens de negócios e médicos. 

 Como se pode observar no quadro 4, a família Vale, da qual passou a fazer parte 

João Dique de Souza, acabava por ocupar uma área ampla de relações na região da 

Freguesia de São Gonçalo, assim como também, cruzava essa mesma relação para 

outras. A posição de João Rodrigues do Vale, como Senhor de Engenho, acabava por 

abrir espaços para os outros membros de sua família serem inseridos nas redes de 

influência de outras áreas. 
                                                 
74 DINES, Alberto. Vínculos do Fogo,..., 1992.  
75 MOLINA, Evadyr e SILVA, Salvador da Mata. São Gonçalo no século XVII,..., p76. 
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Quadro 4: Ofícios dentro da rede de endogamia da família Vale – século XVIII76 

 

Nome Função 

Agostinho Lopes Flores Contratador 

Antonio Soares de Oliveira Mercador 

Antônio do Vale de Mesquita Mercador 

Diogo Lopes Flores Lavrador 

Domingos Rodrigues Ramires Mercador 

Duarte Rodrigues Não declarado 

Francisco de Campos da Silva Lavrador 

João Nunes Vizeu Médico 

João Rodrigues do Vale Senhor de Engenho 

Jozeph Ramires Médico 

Jozeph do Vale Não declarado 

Manoel do Vale da Silveira Vive de sua fazenda 

Simão Rodrigues de Andrade Homem de negócio 

Fonte: NOVINSKY. Anita. Inquisição – Rol dos Culpados. Rio de Janeiro: Expressão e 
Cultura, 1992. 
 

 Os partidistas participavam da produção direta do açúcar, cultivando terras 

produtivas da própria família assim como as de outros engenhos da região, agregando 

novas influências para os Vale e diluindo a força de outros lavradores e Senhores de 

Engenho, que só ficavam com a parte relativa ao arrendamento do partido. Enquanto 

isso os homens de negócios, mercadores e contratadores, estabeleciam conexões 

importantes na região das Minas, que começava nesse momento a substituir os lucros da 

colônia, do açúcar para o ouro. 

 A família Vale por meio do tronco Roiz (ou Rodrigues) de Andrade também 

estava ligada a outras duas que possuíam grande influência na região, os Henriques de 

Crasto e os Rodrigues Calaça. O sub-bando dos Henriques de Crasto, que iria se 

associar ao bando principal dos Vales por ocasião do casamento da filha de João Roiz 

de Andrade, Maria, com João Henriques de Crasto, se dividia entre os ofícios de 

lavrador, médico e advogado, tendo ainda um estudante.  

Outras famílias apareciam com relativa importância dentro da sociedade do 

recôncavo da Guanabara. Muito se engana quem pensa que nessa região se vivia apenas 

                                                 
76 NOVINSKY, Anita. Inquisição – Rol dos Culpados. Rio de Janeiro: Expressão e Cultura, 1992. 



48 
 

da terra. Existia a necessidade do contato com o mundo exterior – de preferência, com a 

região das Minas. Então, no compasso da existência dos lavradores, possuidores de 

chácaras ou Senhores de Engenho,  existiam aqueles que estavam diretamente ligados 

aos negócios e às praças de comércio. Caso a ser destacado é o da família Corrêa 

Ximenes. Essa família era a proprietária do 4° ofício de Notas da Cidade do Rio de 

Janeiro, em um período que durou até a chegada da Inquisição e da acusação de grande 

número de integrantes dessa família. Os irmãos José e João Corrêa Ximenes possuíam 

terras na Freguesia de São Gonçalo, além de outras na região de Inhaúma e em São João 

de Meriti. 

Outras famílias apareceriam no entorno do processo de João Dique de Souza. Os 

Mendes da Sylva – do Doutor João Mendes da Silva – Procurador da Coroa, os Paredes, 

Cardozo Coutinho e Roiz Calaça. Os Paredes possuíam uma ligação distante, mas ainda 

assim, bastante firme com a família Vale. Porém o fator mais importante está 

representado pelos membros da família Paredes, pois vão ligar os dois grupos 

diferentes: a família Vale, poderosa na região da Freguesia de São Gonçalo, pela rede de 

casamentos endogâmicos; e os Corrêa Ximenes, forte por ser composta pelos senhores 

do Engenho de Santíssima Trindade, em São Gonçalo, Inhaúma e São João de Meriti, e 

proprietários de longa data do 4° Ofício de Notas da Cidade do Rio de Janeiro. Como já 

foi dito, as redes clientelares são extensas, mesmo a família Dique inseria-se, uma vez 

que D. Izabel, esposa de João Dique de Souza, pertencia à família Vale. Há de se 

lembrar que o pai de D. Izabel Dique, esposa do dito réu, era filha de Antonio Vaz da 

Veiga, pertencente à família Vale. 

 

Quadro 5: Pessoas envolvidas nas denúncias,  declarações contra Dique e a 

ligação entre as famílias77 

 

Nome Família 
Relação entre 

as famílias 
Nota 

Izabel Guomes 

(Mesquita) 
Vale Vale 

Casada com seu primo Joseph 

Ramirez 

Maria Coutinho Azeredo Crasto Lara e Mulher do advogado Miguel 

                                                 
77 Extraído de NOVINSKY, Anita. Inquisição – Rol dos Culpados. Rio de Janeiro. Expressão e Cultura, 
1992. 
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Coutinho Vale de Crasto Lara. 

Ana do Vale Vale Vale 

Viúva de Duarte Roiz, Antigo 

Senhor do Engenho da família 

Vale 

João Thomas Brum Thomas Brum Vale 
Lavrador, irmão de Miguel de 

Crasto Lara 

Elena do Vale Vale Vale 
Mulher do mercador Antonio 

do Vale de Mesquita 

Catarina Gomes Vale Vale 

Esposa de Antonio Soares de 

Oliveira, irmão de Ana e 

Helena do Vale 

Catarina Gomes 

(segunda declaração) 
Vale Vale 

Esposa de Antonio Soares de 

Oliveira, irmão de Ana e 

Helena do Vale 

Simão Roiz de Crasto 
Henriques de 

Crasto 
Vale Sobrinho de Izabel Gomes 

Diogo Cardozo Coutinho 
Cardozo 

Coutinho 
Vale 

Irmão de Maria Coutinho, 

aparentado da família Vale 

Francisca Coutinho Roiz Coutinho Vale 

Filha de Bartolomeu Roiz 

Coutinho, que era Senhor de 

Engenho, aparentado de João 

Thomas Brum, dos Crasto 

Lara, ligação distante com os 

Vale 

Diogo Duarte de Souza Dique Vale 
Ligação com os Vale por seu 

lado materno 

João Roiz Calaça Roiz Calaça Vale 

Cunhado de João Roiz de 

Andrade, ligação distante com 

a família Vale 

João Corrêa Ximenes Corrêa Ximenes Vale 

Senhor de Engenho e tabelião 

do 4° Ofício de Notas da 

Cidade do Rio de Janeiro. Sua 

ligação com a família Vale é 

indireta, uma vez que são os 

membros da família de sua 

esposa, os Paredes, que tem 



50 
 

ligação com os Vale 

D. Guiomar de Azeredo 

Paredes 
Azeredo Paredes 

Corrêa 

Ximenes e 

Vale 

Esposa de João Corrêa 

Ximenes e irmã de Ana do 

Vale 

Leonor Gomes Paredes Gomes Paredes Vale  

Fernando Dique Dique Vale 
Ligação com os Vale por seu 

lado materno 

Maria Henriques 
Henriques de 

Crasto 
Vale 

Mulher de João Henriques de 

Crasto e filha de João Roiz de 

Andrade 

Bernardo Mendes da 

Sylva 
Mendes da Sylva Vale 

Senhor de uma chácara, filho 

de Andre Mendes da Sylva, 

que era mercador e Maria 

Henriques, sobrinho do 

advogado João Mendes da 

Sylva, ligados aos Henriques 

de Crasto, ligação distante 

com a família Vale. 

João Henriques de 

Crasto 

Henriques de 

Crasto 
Vale 

Lavrador de cana, ligados 

indiretamente à família Vale. 

Brittes de Paredes Paredes Vale 

Esposa do tabelião e Senhor 

de Engenho João Corrêa 

Ximenes. A família Paredes e 

Vale era ligada por conta do 

casamento de Leonor Gomes 

com João Soares Paredes. 

Leonor Gomes era irmã de 

Ana do Vale. 

Anna Henriques Henriques Vale 

Viúva de Francisco de 

Andrade, mercador e 

tesoureiro da Câmara da 

Cidade do Rio de Janeiro. 

Cunhada de João Mendes da 

Sylva. Os Henriques, assim 

como os Mendes da Sylva 

possuíam ligação distante com 



51 
 

os Vale. 

Brittes Cardozo 
Cardozo 

Coutinho 
Vale 

Viúva de Balthazar Roiz 

Coutinho, que era Senhor de 

Engenho. Sogra de Miguel de 

Crasto Lara e João Thomas 

Brum, ligados de maneira 

distante com os Vale. 

Sylvestre Mendes 

Caldeira 
Roiz Calaça Vale 

Filho do Senhor de Engenho 

João Roiz Calaça, parente 

distante da família Vale. 

Ventura Izabel Dique Dique Vale 
Ligação com os Vale por seu 

lado materno 

João Mendes da Sylva Mendes da Sylva Vale 

Advogado. As famílias 

Mendes da Sylva e Vales eram 

ligados. 

João Roiz de Andrade Roiz de Andrade Vale 

A família Roiz de Andrade 

possuía ligação com os Vale, 

ainda que por uma ligação 

distante. A sobrinha de João 

Roiz, Leonor Henriques, era 

casada com o Dr. Francisco de 

Sequeira Machado, que 

possuía um partido nas terras 

da família Vale 

Fonte: NOVINSKY, Anita. Inquisição – Rol dos Culpados. Rio de Janeiro: Expressão e 
Cultura, 1992. 
 
 

A vinda da Visitação Inquisitorial foi uma situação que afetou a estrutura dessa 

sociedade, bastando lembrar que grande parte dessas famílias cristãs-novas tinha sua 

origem ligada a Portugal, fugindo justamente das Inquisições de Coimbra, Évora e 

Lisboa. Porém, foi com a chegada de um elemento externo – a invasão e sequestro da 

Cidade do Rio de Janeiro, pelos franceses –, que aumentou significativamente o número 

de denúncias  contra membros cristãos-novos de maneira geral78. 

                                                 
78 FRANÇA, Jean Marcel Carvalho. Outras visões do Rio de Janeiro – Antologia de textos (1582 – 1808) 
Rio de Janeiro, Editora José Olympio, 2000, p.53. 
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Segundo nota de três viajantes franceses e um inglês, os franceses atacariam a 

Cidade do Rio de Janeiro, chegando à Cidade no dia 12 de setembro de 171179. De 

acordo com Jean Marcel CarvalhoFrança, essa foi uma postura utilizada pela Coroa 

francesa uma vez que todo o seu poderio havia ficado esquecido no passado, com seus 

portos “entregues às moscas, e os marinheiros, trabalhadores do cais e soldados” sem 

receber seus soldos há muito tempo80. 

 Essa marinha francesa estava autorizada, por meio da carta de corso, a atacar 

quaisquer frotas de potências estrangeiras inimigas. É dentro dessa característica que 

Jean François Duclerc começou a armar sua frota ainda em 1710, composta de seis 

embarcações e mais de 1500 soldados para atacar a próspera região do Rio de Janeiro, 

que, como afirmará França, era a Cidade que servia de escoadouro das riquezas que 

provinham das minas descobertas em finais do século XVII81 - sendo afirmado pelo 

próprio Duguay. 

  

Já se fazia muito visivel em toda a Europa a opulencia do Rio de 

Janeiro, pelo seu commercio, e sobre tudo a grande quantidade de 

ouro, diamantes, e outras pedras de muito valor, que se transportavão 

para Lisboa, deo motivo para os habitantes de esta Cidade ter novas 

inquietações suscitadas pelo odio da França no anno de 1710, 

quando ellas com affectadas razões se queixavão de Portugal não 

querer a sua união naquelle tempo com que tinha poderosos motivos 

para ejeitar, declarando-se a favor de Carlos 3° contra Filippe 5°, 

que então emprehendia a conquista da monarchia castelhana.82 

 

 Como já fora destacado, existia um grande interesse na questão das minas de 

ouro, mas também sobre outros recursos83, e até mesmo na casa da moeda, que havia 

sido destacado por Lagrange84. A importância da Cidade era imensa. Além das minas de 

                                                 
79 O próprio Duguay-Trouin, Parscau de Plessix e Lagrange, ainda teria um quarto, dessa vez um inglês 
falido chamado Collet. 
80 FRANÇA, Jean Marcel Carvalho. Outras visões do Rio de Janeiro – Antologia de textos (1582 – 
1808),..., p.51. 
81FRANÇA, Jean Marcel Carvalho. Outras visões do Rio de Janeiro – Antologia de textos (1582 – 
1808),...,p.51. 
82Relação das pessoas e das quantias com que contribuíram para o Resgate desta cidade, rendida pelos 
franceses em 11 de setembro de 1711.in RIHGB, 2. ed., tomo 21, 1858, vol. 2. 
83 FRANÇA, Jean Marcel Carvalho. Outras visões do Rio de Janeiro – Antologia de textos (1582 – 
1808),..., p.134. 
84 FRANÇA, Jean Marcel Carvalho. Outras visões do Rio de Janeiro – Antologia de textos (1582 – 
1808),..., 2000, p.143. 
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ouro e prata, ainda existia a questão do posicionamento da Cidade do Rio de Janeiro em 

relação ao setor do atlântico sul, vital para a sobrevivência da Coroa portuguesa. 

Segundo nos é descrito em Gorenstein, grande parte do resgate que fora solicitado pelos 

franceses foram pagos pela Coroa por meio de uma negociação. Entretanto, a outra 

parte fora devidamente paga por parte dos moradores:  

 

Em 1711, após a invasão do Rio de Janeiro, os franceses, 

comandados por Duguay-Trouin, exigiram um resgate para devolver 

a Cidade a seus habitantes. Foram pagos seiscentos mil cruzados (ou 

246:500$464 réis), dos quais boa parte saiu dos cofres reais. 85 

 

 De acordo com um documento chamado Relação das pessoas e das quantias 

com que contribuíram para o Resgate desta Cidade, rendidas pelos franceses em 11 de 

setembro de 171186, temos uma ideia de como a influência da chegada dos franceses 

mexeu com a veracidade inquisitorial. O peso desse valor, calculado em 162:500$464 

recaiu todo sobre a população da Cidade e do seu recôncavo. Casas, engenhos e 

fábricas, aumentavam o valor que era dividido entre essas pessoas, chegando ao total de 

616 mil cruzados, divididos entre a população. 

 Não é difícil pensar que esse fato gerou imenso incômodo dentro da sociedade 

colonial. Grande parte desses senhores de engenho alegaram que foram saqueados pelos 

franceses, pois teriam que pagar duas vezes pelo problema da invasão de 1711. A 

primeira com o saque de seus bens. O saque das residências foi algo largamente 

praticado durante a invasão francesa, apesar de não ser possível medirmos se ela de fato 

chegou às terras da região da Freguesia de São Gonçalo do Amarante, é um dos 

argumentos utilizados dentro da declaração do inventário inquisitorial de João Dique de 

Souza. A questão é que, antes de 11 de setembro de 1711, dia do pagamento do resgate 

pela Cidade do Rio de Janeiro, João Dique de Souza tinha recebido apenas seis 

denúncias, uma ainda constando como “presunção de fautoria”, pela declaração de Ana 

do Vale. 

 João Dique de Souza não colaborou em nada para o resgate da Cidade. Como 

veremos a frente, em seu inventário, ele será um dos que alegaram ter tido perdas com 

                                                 
85 GORENSTEIN, Lina. Heréticos e Impuros,..., p.69. 
86Relação das pessoas e das quantias com que contribuíram para o Resgate desta cidade, rendida pelos 
franceses em 11 de setembro de 1711. In: RIHGB, 2° edição, tomo 21, 1858, vol. 2, p.28. 
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essa invasão. Uma das possibilidades então é que a não colaboração no pagamento do 

resgate estipulado, tenha criado rusgas entre os membros dessa camada cristã-nova, 

fazendo com que a tensão por conta do não pagamento, tenha se virado para a questão 

da presença da Inquisição. 

 A Inquisição por si só já era um divisor de águas dentro da sociedade colonial, 

grande parte desses homens e mulheres, senhores de engenho, lavradores, homens de 

negócio, advogados e mercadores, eram cristãos-novos que haviam “fugido” para a 

colônia em busca de novas possibilidades, uma vez que estas se fechavam cada vez 

mais na metrópole ou em outras regiões da Europa. A invasão francesa, fator externo 

que vem influenciar a vida dessa comunidade, acabou por deflagrar ainda mais os 

ânimos dessa sociedade. 

 Como já foi dito anteriormente, a inquisição já mostra seus primeiros atos desde 

o ano de 1706, João Dique de Souza só começará a ser denunciado a partir de 1711, 

assim como seus filhos. No entanto, algo do qual devemos atentar é o número de 

denúncias contra esse Senhor de Engenho: em um total de 26 declarações requeridas 

pelos inquisidores, apenas 6 foram feitas antes do resgate da Cidade, sendo todas as 

outras 20 feitas posteriormente – algumas ainda feitas no tormento, durante a estada 

desses denunciantes dentro dos cárceres do Santo Ofício.Possivelmente a chegada das 

invasões francesas transformaria as relações que existiam dentro da sociedade 

fluminense, principalmente entre as famílias que iriam compor essas elites ligada a 

terra. 

 Segundo Maria Fernanda Martins, existia todo um nível de adaptação dessas 

redes clientelares, mesmo que isso se referisse a uma prática de denúncias contínuas 

entre os grupos, como uma maneira de defesa de sua identidade. 

 

Fundamental no entendimento desse processo, portanto, torna-se a 

identificação das redes de sociabilidade e parentesco que envolvia 

esses personagens, no sentido de compreender essa elite dirigente não 

como uma representação de um grupo isolado, a partir de suas 

características internas de formação e composição, mas considerando 

ainda suas relações dinâmicas e constantes com a sociedade, através 
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das estratégias de aliança e jogos de interesses que se contraem e se 

refazem permanentemente ao seu redor87. 

 

 As redes familiares buscavam a todo o momento se adaptar, sendo 

criadas e recriadas, frente às dificuldades que surgiam ao seu redor. Era uma forma 

desses grupos se protegerem da presença da atividade inquisitorial, e buscar equilibrar 

os problemas internos que eram vivenciados, por exemplo, em vários momentos no 

início do século XVIII, abalados por múltiplos acontecimentos. 

 

                                                 
87 MARTINS, Maria Fernanda. Os tempos da mudança. Elite, poder e redes familiares no Brasil – séculos 
XVIII e XIX. In.: FRAGOSO, João, ALMEIDA, Carla Maria, SAMPAIO, Antônio Carlos Jucá (org.), 
Conquistadores e Negociantes – História de elites no Antigo Regime nos trópicos. América Lusa, séculos 
XVI a XVIII, Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 2007, p.408. 
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Capítulo 2. Os anos do cárcere: 1712 – 1714 

 

2.1 – A Igreja no Brasil Colonial 

 

A atividade da Igreja Católica dentro da sociedade colonial na América 

portuguesa fez parte da empreitada Ultramarina como um elemento imprescindível, 

assim é destacado pela historiadora Laura de Mello e Souza1.Esta se propagava tanto na 

fé como na colonização;uma lâmina de dois gumes, funcionando em ambos os sentidos: 

da colonização também se abria espaço para cristianizar. 

Souza dirá mais sobre o pensamento religioso na colônia: 

 

Nunca é demais lembrar que o fim da Idade Média e os inícios da 

Época Moderna caracterizaram-se por uma religiosidade funda, 

exacerbada, cheia de angústia. Portanto, sem que os propósitos 

materiais fossem acanhados, cristianizar era, de fato, parte integrante 

do programa colonizador dos portugueses diante do Novo Mundo. 

Mais do que isso: parte importante, dado o destaque que tinha a 

religião na vida do homem quinhentista.2 

 

Mas essa Igreja que começou a se encaminhar para o território da colônia e tinha 

como vontade primordial a cristianização, conversão e a salvação de “almas perdidas” 

no Novo Mundo, foi uma Igreja que ainda estava sobre a recente influência da primeira 

reunião do Concílio de Trento, que começou no ano de 15453. Os primeiros jesuítas que 

começaram a chegar ao Brasil só desembarcaram nestas terras em 1549. Mas pouco dos 

hábitos foram mudados em um breve tempo.  

O eixo da Contra-Reforma, já estava se fixando, onde a luta contra a heresia 

protestante era o assunto principal4. Entretanto nenhuma grande alteração dentro da 

sociedade e da religiosidade dessas pessoas, tanto da metrópole como da colônia, foi 

modificada ou mesmo percebida em um curto espaço de tempo. 

                                                 
1 SOUZA, Laura de Mello. O Diabo na terra de Santa Cruz. São Paulo: Companhia das Letras, 1986, 
p.35. 
2 SOUZA, Laura de Mello. O Diabo na terra de Santa Cruz,..., p.35. 
3 Interrompido algumas vezes, durou entre os anos de 1545 e 1563. VAINFAS, Ronaldo. Dicionário do 
Brasil Colonial (1500 – 1808). Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2000, p.292. 
4 VAINFAS, Ronaldo. Trópico dos Pecados – Moral, Sexualidade e Inquisição no Brasil. Rio de Janeiro: 
Editora Nova Fronteira, 1997, 19. 
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Mesmo o clero de uma maneira em geral escapava de uma falta de capacidade 

generalizada:fosse pela ausência de vocação para o exercício do sacerdócio ou da mais 

simples qualificação para esse mesmo ofício, a vida dos colonos dentro de parâmetros 

religiosos era particularmente dramática. 

Ao fim do Concílio de Trento, no ano de 1563, as principais diretrizes estavam 

definidas. Além da reafirmação dos dogmas opostos aos reformadores protestantes 

também foram incluídas o estabelecimento de estratégias diferentes destinadas a 

conservara ortodoxia da cristandade assim como aprimorar as questões de fé. Eliminar 

quaisquer elementos que existissem do paganismo e que ainda se perpetuassem por 

meio do sincretismo, das simpatias ou das práticas mágicas e também de um 

comportamento que entrasse em conflito com o “recolhimento e a elevação” 5 que era 

atribuída aos assuntos da Igreja a partir de então. 

A influência do Concílio Tridentino se espalhou pela Europa ainda no século 

XVI, mas suas ideias só seriam completamente aceitas e aplicadas a partir do século 

XVII. Portugal se antecipou e, a partir de 1564, as leis que foram definidas em Trento 

foram adaptadas à realidade lusitana e à América portuguesa, que recebia os primeiros 

membros da Companhia de Jesus durante as primeiras reuniões do Concílio. A realidade 

da colônia estaria desde muito cedo sob a influência dessas leis. 

A expansão católica no além-mar entrou na pauta de assuntos do Concílio de 

Trento. A Igreja, severamente preocupada com os problemas relativos aos desvios da fé 

católica dentro da Europa e no avanço do protestantismo, tanto internamente como 

também nas regiões próximas ao Mar Mediterrâneo, além dos problemas relativos aos 

turcos, como o islamismo, acabava por criar estratégias defensivas.Estas se tornaram, 

com o passar do tempo, um projeto “missionarista”, um ataque cristão para onde 

pudesse existir expansão dos crimes contra a fé católica. 

 Vainfas destacaria: 

 

No ultramar ibérico, por outro lado, a expansão do catolicismo esteve 

presente desde os começos da colonização, estimulada não por Roma, 

mas pelos reis, que através do padroado exerciam absoluto controle 

sobre as Igrejas espanholas e portuguesas.6 

 

                                                 
5 VAINFAS, Ronaldo. Dicionário do Brasil Colonial (1500 – 1808),..., p.292. 
6 VAINFAS, Ronaldo. Trópico dos Pecados – Moral, Sexualidade e Inquisição no Brasil. Rio de Janeiro: 
Editora Nova Fronteira, 1997, p.26. 
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 A área da América portuguesa, no contexto da atividade religiosa pós-Concílio 

de Trento,teve um princípio colonizador e cristianizador para o desenvolvimento da 

instituição da Igreja. Porém, este princípio demorou a se desenvolver. O primeiro 

bispado7 foi o da Bahia, criado em 1551, apenas dois anos depois da chegada dos 

primeiros religiosos virem atuar efetivamente na colônia. 

 O Rio de Janeiro só teria sua prelazia8 criada no ano de 1576 e esta, só se 

tornaria umadiocese9 em 1676. Esse ano seria importante por dar início à criação de 

outros bispados, que correspondiam a uma adequação à crescente expansão do território 

da América portuguesa. 

 

Quadro 6: Criação de novos centros administrativos da Igreja na América 

portuguesa – séculos XVI – XVIII 

Ano Função Local 

1551 Bispado  Bahia 

1576 Prelazia  Rio de Janeiro 

1676 Diocese  Rio de Janeiro 

1676 Bispado Pernambuco 

1677 Bispado Maranhão 

1719 Diocese Pará 

1745 Diocese Mariana 

1745 Diocese São Paulo 

1745 Prelazia Goiás 

1745 Prelazia Cuiabá 

Fonte: VAINFAS, Ronaldo, Trópico dos Pecados – Moral, Sexualidade e Inquisição no Brasil. 
Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1997, p.26-7. 
 
 A demora na criação de novos centros administrativos influenciou o crescimento 

de núcleos religiosos por parte da Igreja, que acabou por gerar uma centralização ainda 

                                                 
7 Bispado: No dicionário de Rafael Bluteau a palavra bispado faz referência a área que está sob a 
jurisdição de um bispo. 
8 Prelazia: Novamente por meio do uso do dicionário de Rafael Bluteau observa-se que o termo prelazia é 
relacionado à dignidade do prelado, ou seja, seu ofício perante a Igreja. A prelazia é uma jurisdição onde 
esse eclesiástico, que é abaixo dos Cardeais e Bispos e em alguns casos, até mesmo sem hábito episcopal, 
exerce alguma função para a Igreja.  
9 Diocese: Segundo Rafael Bluteau, essa palavra deriva do grego Dioixeen e significaria algo como 
“Constituir como casa” e, também seria encontrado no Codex Theodosiano como o governo de muitas 
províncias, logo, a diocese é a jurisdição e a área de atuação para a intervenção espiritual do Bispo ou 
Arcebispo. 
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incipiente e frágil, diferente do que a Igreja Católica havia pregado em Trento. Se por 

um lado o combate ao protestantismo nunca chegou a ser o grande alvo da Igreja 

Colonial, o combate a heterodoxia católica movimentava essa sociedade. 

 No caso do Rio de Janeiro, esta só passaria do estágio de Prelazia para o de uma 

Diocese depois de um século. Esse crescimento acabou por destacar ainda mais as 

características crescentes que essa região viria a ter já no terceiro quarto do século 

XVI.Se já no XVI a questão em foco era a colonização, um século depois seria já a 

proteção do Atlântico sul, tendo em vista o foco da Cidade do Rio de Janeiro como 

ponto importante para passagem de portugueses tanto para a África, como para as 

viagens ao Oriente, como também, pela prata que vinha das Capitanias do Sul. 

 Um século de diferença e todo um cenário político havia sido alterado, mas 

ainda faltava a presença religiosa efetiva. É válido lembrar que 30 anos antes, 

começariam a surgir as primeiras Freguesias para auxiliar na administração religiosa da 

Cidade do Rio de Janeiro. 

 Deve ser levado em consideração que nesse momento a Igreja ainda tentava se 

organizar administrativamente. A aceitação total ao Concílio de Trento não foi o 

suficiente para dar dinamismo à organização da instituição. Apenas com a criação de 

novas áreas – como o surgimento das Freguesias em meados do século XVII, e o 

aumento de algumas já existentes – como o caso do Rio de Janeiro passando a Diocese 

no ano de 1676- é que o problema da atividade administrativa da Igreja começou a ser 

atenuada10. 

 Outro aspecto importante para a compreensão dessa sociedade por meio de um 

viés político e social foi a chegada da Inquisição:um novo corpo que chegaria para 

dividir com uma Igreja, ainda em adaptação, espaços de atividade e também, para mexer 

na dinâmica daquela sociedade existente e que durante 100 anos, entre os anos de 1576 

até 1676, não teve nenhuma pressão maior do universo mental religioso. A partir da 

chegada da Inquisição, toda a heterodoxia seriacombatida. 

 

2.2 – Igreja e Inquisição, o medo chega à colônia 

 

Um momento em que a própria administração da Igreja não passava de uma 

tentativa hercúlea, o projeto de criação de um Tribunal da Inquisição na América 

                                                 
10 VAINFAS, Ronaldo. Trópico dos Pecados – Moral, Sexualidade e Inquisição no Brasil,..., p.27. 
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portuguesa não avançou, ficando o território de além-mar todo sob a jurisdição do 

Tribunal sediado em Lisboa. 

 Dessa maneira, toda a atividade inquisitorial existente no Brasil teve duas 

características primordiais: a primeira era de que, sem um Tribunal para julgar os 

crimes, estes eram todos enviados para análise, avaliação e julgamento nos cárceres 

secretos da Inquisição, em Lisboa. E segundo, o fato da não existência de Inquisidores 

locais, qualquer problema ficava a cargo de um Visitador Inquisitorial11. Estes quando 

chegavam quebravam o delicado equilíbrio da incipiente Igreja no território colonial. 

Mesmos os bispos, que a princípio eram os responsáveis pelas questões inquisitoriais na 

falta dos responsáveis diretos – os Inquisidores, quando dá chegada de um Visitador - 

acabavam por estar diretamente subordinados a estes. 

 O Visitador era um Inquisidor ou Deputado que havia sido destinado a fiscalizar 

um determinado distrito onde existisse suspeita de algum crime contra a ortodoxia da fé 

católica. De acordo com o Regimento Inquisitorial de 1640, o Visitador levava consigo 

“cartas de sua Majestade para os Bispos, Julgadores e Oficiais da Câmara de todos os 

lugares, que houver de visitar”12. Tinha livre acesso a quaisquer itens que fossem 

necessários para a execução de seu ofício. 

 A máquina inquisitorial da colônia seguiu o modelo que fora proposto em 

Portugal. De acordo com o que é destacado por Vainfas13 sobre o desenvolvimento da 

dinâmica inquisitorial portuguesa, essa começaria a atuar sobre uma malha 

administrativa da Igreja antes da institucionalização do Tribunal do Santo Ofício. Até o 

momento de definição ideal, onde existiram apenas os tribunais inquisitoriais de Évora, 

Coimbra e Lisboa.  

 A transposição desse modelo que foi efetivado em Portugal tentou ser 

implementado na colônia, mas como poderia funcionar, uma vez que diferentemente do 

caso lusitano, a América portuguesa não contava com uma malha administrativa 

eclesiástica que fizesse jus a necessidade que era requerida pela atividade inquisitorial? 

Uma ferramenta que acabou por ser largamente utilizada foram as Visitas Pastorais, 

responsáveis pela inspeção dos problemas das Freguesias, prelazias, dioceses e também 
                                                 
11Regimento do Santo Ofício da Inquisição dos Reinos de Portugal, ordenado por mandado do 
ilustríssimo e reverendíssimo senhor Bispo dom Francisco de Castro, Inquisidor-Geral do Conselho de 
Estado de Sua Majestade – 1640. In. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de 
Janeiro, a. 157, n. 392, p. 495-1020, jul./set. 1996, p.717. 
12Regimento do Santo Ofício da Inquisição dos Reinos de Portugal, ordenado por mandado do 
ilustríssimo e reverendíssimo senhor Bispo dom Francisco de Castro, Inquisidor-Geral do Conselho de 
Estado de Sua Majestade – 1640,... p.717. 
13 VAINFAS, Ronaldo. Trópico dos Pecados – Moral, Sexualidade e Inquisição no Brasil,..., p.273. 
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dos bispados, as Visitas Pastorais – como foi o caso da Visita Pastoral a região do 

Recôncavo da Guanabara de 168714 -, possuíam uma função muito maior do que apenas 

registrar o número de almas de brancos e negros, dos principais da terra ou as fazendas 

que possuíam as capelas ou oratórios. Mas a partir do momento em que a presença da 

Inquisição começava a ser sentida, as Visitas iriam inspecionar os problemas da ordem 

da fé, do comportamento moral, sobre a catequese, prendendo suspeitos dos mais 

variados tipos de heresia ou ainda, dando prosseguimento no caso de necessidade de 

processo inquisitorial. 

Quando se tenta recriar a sequência da atividade inquisitorial na colônia temos 

primeiramente a Visita Pastoral. Este recurso da Igreja cuidava tanto das questões 

relativas ao censo das localidades como também das denúncias contra moradores da 

localidade. Essas se declaravam contra possíveis comportamentos desviantes de homens 

e mulheres nas localidades visitadas. Logo em seguida, encaminhava-se um Visitador 

para apurar as denúncias que foram ouvidas ou vistas, durante o período da Visita 

Pastoral. E é após a chegada do Visitador a região para a apuração das denúncias que 

começavam os problemas para esses colonos. 

A Inquisição e seu aparato são definidos como anômalos15. Como um corpo 

estranho, uma instituição fora dos padrões aceitos na localidade, que afetou a lógica 

local. Para tal atividade alcançar o esperado sucesso, a Igreja e o Santo Ofício fizeram 

uso de dois elementos diferentes: a vigilância constante e o medo. Toda a sua estrutura 

se envolvia no desenvolvimento da investigação sobre as denúncias e culpas - que uma 

vez relatadas pela sociedade, eram interpretadas como elemento fidedigno.  

Tal elemento que dava todo o corpo necessário para a atividade inquisitorial foi 

o medo. Esse medo ou pavor, uma vez instaurado por esse órgão anômalo – a 

Inquisição; era o principal responsável por fazer a sociedade se movimentar, nem 

sempre de uma forma positiva. Podemos interpretar as atitudes da sociedade em relação 

à presença inquisitorial como uma inquietude no surgimento de declarações e denúncias 

uma vez que a mobilização dos interesses da Inquisição não eram claros o suficientes. 

 

2.3 – A lógica do Regimento Inquisitorial de 1640 

                                                 
14Notícias do Bispado do Rio de Janeiro, no anno de 1687. Sem autor identificado. Notação: VP: 38. 
Cópia transcrita – Arquivo da Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro. 
15 SIQUEIRA, Sônia. O Santo Ofício e o mundo atlântico: Ação inquisitorial na Madeira. In.: VAINFAS, 
Ronaldo; LAGE, Lana; FEITLER, Bruno. A Inquisição em Xeque – Temas, Controvérsias, Estudos de 
caso. Rio de Janeiro. Eduerj, 2006, p.21. 
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Para se entender a atividade inquisitorial é preciso estar atento a que métodos 

esta instituição se utilizou para escolher suas ferramentas de atuação. Segundo destaca 

Marco Antônio Nunes da Silva16, em seu texto sobe as rotas de fuga dos cristãos-novos, 

só se é possível entender a inquisição por meio da análise econômica e levando em 

consideração a questão religiosa. 

 Ao primeiro desses dois lados deve-se recorrer ao Regimento Inquisitorial de 

1640, que estava vigente no período da visitação as terras do recôncavo da Guanabara. 

É esse regimento que nortearia a atividade inquisitorial no inicio do século XVIII. O 

documento listava em seu Livro I – Dos ministros e oficiais do Santo Ofício, e das 

coisas que nele há de haver, a estrutura necessária para a atividade inquisitorial: 

 

1°. Em todas as Cidades deste Reino, onde residir o S. Ofício, haverá 

três Inquisidores, quatro Deputados com ordenado e sem ele, os mais 

que nos parecer, um Promotor, quatro Notários, dois Procuradores 

de presos, e os Revedores que forem necessários, um Meirinho, um 

Alcaide e quatro Guardas no cárcere secreto, um Porteiro, três 

Solicitadores, um Despenseiro, três homens do Meirinho, dois 

Médicos, um Cirurgião, um Barbeiro, um Capelão, um Alcaide e um 

Guarda no cárcere da penitenciária. Haverá mais em cada um dos 

lugares marítimos um Visitador dos navios de estrangeiros, com 

Escrivão de seu cargo, um Guarda e um Intérprete; e em cada uma 

das Cidades, vilas e lugares mais notáveis, um Comissário com seu 

Escrivão, e os Familiares que forem necessários.17 

 

 A estrutura básica estava lançada e estabelecida, faltava agora apenas o elemento 

que daria o movimento do motor inquisitório. O medo era estabelecido não só pela 

punição, mas também pela vigilância contínua que podia, pelos motivos mais banais, 

considerar qualquer pessoa um herege. Essa vigilância era efetivada por meio de um 

modelo de visitação pastoral constante, que é outro elemento trabalhado no regimento, 

                                                 
16 SILVA, Marco Antônio Nunes da. As rotas de fuga: para onde vão os filhos da nação? In.: VAINFAS, 
Ronaldo; LAGE, Lana; FEITLER, Bruno. A Inquisição em Xeque – Temas, Controvérsias, Estudos de 
caso,..., p.167.  
17Regimento do Santo Ofício da Inquisição dos Reinos de Portugal, ordenado por mandado do 
ilustríssimo e reverendíssimo senhor Bispo dom Francisco de Castro, Inquisidor-Geral do Conselho de 
Estado de Sua Majestade – 1640. In. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de 
Janeiro, a. 157, n. 392, p. 495-1020, jul./set. 1996, p.693. 
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efetivado pelo Visitador - uma espécie de Inquisidor que tinha a responsabilidade de 

visitar as Freguesias e bispados. Ao Visitador cabia a busca pelos culpados no crime de 

heresia, assim como de quaisquer suspeitos ou de pessoas com fama de nesse tipo de 

crime se envolver. 

 A visitação inquisitorial foi um rito. E dessa forma os inquisidores atuavam 

como um padrão, em nome da representação da Igreja Católica e da ortodoxia da sua fé. 

Antes da chegada da visita com seus respectivos inquisidores, existe um levantamento 

de informações, geralmente feito pelas visitas pastorais e que acabam por culminar na 

interpretação de se estabelecer ou não a vinda do Santo Ofício. De acordo com o 

Regimento Inquisitorial de 1640: 

 

Mandar visitar o distrito de alguma das Inquisições, ou algum porto 

particular do Reino, à pessoa, que escolhermos para negócio de 

tamanha importância, mandaremos dar as ordens, e instruções, que 

deva guardar, enquanto durar a visita; o qual antes de se partir para 

o lugar, que há de visitar, terá cuidado de saber, que papéis há no 

Santo Ofício pertencentes a esse lugar, ou distrito; e todos levará 

consigo, com as mais informações, que parecerem necessárias18. 

 

 Com a chegada da visitação se iniciou o período da graçadentro da Cidade do 

Rio de Janeiro. Período esse que durou no máximo trinta dias, onde todos que se 

consideravam culpados, prontificando-se em confessar suas culpas e conseguir perdão, 

procuravam acima de tudo a salvação de sua alma. Esse tempo seria para que cada um 

cuidasse com zelo de sua fé e caridade, mas também instruía os membros das 

comunidades a denunciarem os culpados em quaisquer crimes que fossem da alçada da 

Inquisição. 

 A leitura do édito da graça, documento que traz consigo o período da delação e 

do perdão, também é um momento de inversão de poderes. Segundo consta no 

Regimento de 1640, em seu livro I, título IV, § 1219: 

 

                                                 
18Regimento do Santo Ofício da Inquisição dos Reinos de Portugal, ordenado por mandado do 
ilustríssimo e reverendíssimo senhor Bispo dom Francisco de Castro, Inquisidor-Geral do Conselho de 
Estado de Sua Majestade – 1640. In. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de 
Janeiro, a. 157, n. 392, p. 495-1020, jul./set. 1996, p.761 
19Regimento do Santo Ofício da Inquisição dos Reinos de Portugal, ordenado por mandado do 
ilustríssimo e reverendíssimo senhor Bispo dom Francisco de Castro, Inquisidor-Geral do Conselho de 
Estado de Sua Majestade – 1640, p.719. 
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E logo estando o Visitador assentado na cadeira, se porá diante dele 

uma mesa com a Cruz, e um missal em que dará juramento ao Senhor, 

ou Alcaide mor da terra, aos ministros da justiça de sua majestade, 

Juízes, Vereadores, e mais oficiais da Câmara; e cada um deles por 

si, estando de joelhos ante a mesa, com as mãos sobre o missal, irá 

lendo o Notário o juramento, e o que jurar repetindo e lerá o mesmo o 

povo, estando todos de joelhos, e depois de lido lhe perguntará se o 

juram assim; e de como se fez o dito juramento fará tudo que assinará 

o Visitador, [...] 

 

 Essa inversão de poderes e autoridades, colocando lado a lado desde o mais 

simples lavrador de terras até o mais importante representante da Coroa, traz consigo 

um elemento que poderiaconstranger, ou ainda, algo que incomodaria toda aquela 

sociedade. Essa comunicação e juramento foram feitos na então Sé da Cidade do Rio de 

Janeiro. Todos os homens mais importantes desse momento participaram e a notícia 

automaticamente se espalhou de maneira extremamente rápida, ainda que com algumas 

adaptações. 

 Dentro do corpo de crimes que constavam e se inseriam na alçada da Inquisição 

estavam as blasfêmias heréticas e as proposições temerárias, malsoantes ou 

escandalosas contra a “pureza” da fé Católica; a aceitação da fornicação como prática 

comum; a bigamia; as superstições, sortilégios e feitiçaria; e a culpa de judaísmo. 

Crimes que eram basicamente simples de serem encontrados dentro de uma nem sempre 

“constante” sociedade da América portuguesa. 

 Na visitação que se deu na Cidade do Rio de Janeiro no século XVIII temos os 

nomes dos três Inquisidores responsáveis: João de Souza Castelo-Branco, Francisco 

Cardoso de Siqueira e Manuel da Cunha Pinheiro20. Para alcançar essa posição, esses 

três passaram por uma análise profunda. Segundo os mesmos regimentos, eles deviam 

ser naturais do Reino, cristãos-velhos e de sangue limpo, sem nenhuma mistura com 

mouros ou judeus ou qualquer outra etnia que fosse recém convertida ao catolicismo. 

Os Visitadores deviam ter uma imagem frente à sociedade que demonstrasse o seu 

compromisso com as normas inquisitoriais, ou seja, perfeita, sem infâmia e sem defeitos 

físicos, sem nunca terem sido presos ou penitenciados pela própria Inquisição. 

                                                 
20 Processo de João Dique de Souza – Arquivo Nacional da Torre do Tombo número 10.139. 
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 Essa questão era tão importante que até mesmo o fato de ser descendente de 

alguém que possuísse alguma das características supracitadas valeria a exclusão dos 

quadros da Inquisição portuguesa. Além das exigências relacionadas à origem, outras 

faziam parte do conjunto: deviam ser formados em Direito Canônico e Breves 

Apostólicos, além de serem licenciados em algum dos cursos de Teologia, Cânones ou 

Leis; deviam ter ao menos 30 anos de idade, nobres, assim como Sacerdotes de Ordens 

Sacras; deveriam, também, ter, em algum momento, atuado como Deputados do Santo 

Ofício21. 

 Toda essa estrutura servia para algo muito além da correta administração ou 

regulação da processualística inquisitorial. Esse modelo acaba por inserir na população, 

que girava no entorno do Tribunal Inquisitorial ou da Visitação que ocorria, um medo 

de cair naquela malha de investigação sobre os erros que estes poderiam vir a cometer 

ou que pudessem ser interpretados como um para os Inquisidores, Visitadores ou 

Deputados.  

 A sociedade fica completamente ligada com as questões eclesiásticas do 

Tribunal do Santo Ofício. Seja pela lógica do regimento inquisitorial ou pela simples 

disseminação do medo. Denúncias de declarações surgem de todos os pontos da 

sociedade e os Inquisidores partem para a abertura de processos para dar início ao 

combate aos crimes dos hereges. Cristãos-velhos são denunciados, mas principalmente 

cristãos-novos. Grande parte destes sendo oriundos do reino ou ainda, descendentes 

destes, que vinham para a colônia na busca de evitar contato com a malha inquisitorial 

em Portugal. 

 A região da conquista portuguesa nas Américas acabou funcionando durante 

muito tempo como uma boa área de oportunidades de trabalho sem uma grande 

vigilância religiosa. O comércio do açúcar, que posteriormente acabaria se juntando ao 

comércio com as Minas, assim como também da prata que chegava das terras do sul, o 

tráfico negreiro, tudo isso foram elementos importantes para essa comunidade crescer, 

se destacar e fugir da atividade do Tribunal do Santo Ofício. 

                                                 
21 O cargo de Deputado do Santo Ofício é uma preparação para uma promoção ao de Visitador e 
Inquisidor. Todas as exigências necessárias para os cargos citados anteriormente são exatamente as 
mesmas para este, sendo a única diferença o limite de idade, que reduz para vinte e cinco anos. Como 
parte da formação de Inquisidor/Visitador, o Deputado tem sua área de atuação diretamente relacionada 
com a vontade dos cargos superiores. É reduzido o contato com os presos, assim como também não 
poderiam ouvir ou ter contato com documentos que contivessem segredo de confissão ou denúncia, só 
poderiam assistir as atividades da mesa inquisitorial se obtivesse consentimento dos Inquisidores sendo 
lhe vetada automaticamente qualquer atividade própria da mesa, como a elaboração dos mandados de 
prisão ou recebimento dos presos. 
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2.4 – Medo e desequilibro social: As ferramentas da fé 

 

A Inquisição abalava a estrutura dessa sociedade. Todos, de forma 

indiscriminada, estavam ao seu alcance. Sua presença gerava o que é definido por Jean 

Delumeau como um “Sentimento de insegurança” 22, semeando o terror e o pavor de ser 

abordado pelos agentes inquisitoriais em cada pessoa. Esse sentimento constante de 

insegurança gerava uma inquietação contínua.  

De fato, podemos listar alguns fatores que aumentavam essa pressão: 

Primeiramente a própria chegada dessa Visitação Inquisitorial no século XVIII; uma 

busca nos arquivos da Torre do Tombo demonstra que existiram processos atuando já 

no ano de 1703 23, o que serve para elucidar o tempo no qual a presença inquisitorial já 

afetava a população do Rio de Janeiro; e um segundo ponto é que a Inquisição tomava o 

poder dos senhores da terra; perante ela, todos eram iguais e passíveis das mesmas 

culpas, bastava alguma denúncia que tivesse fundamento. Ainda segundo Delumeau, 

esse poder da Inquisição gerava um vazio. 

 

No vazio cavado pela anulação da autoridade, vem alojar-se toda 

espécie de temores que remetem a uns tantos inimigos reais ou 

imaginários. 24 

 

 O vazio de poder era um “fenômeno ambíguo”, uma vez que deixava livre o 

caminho para a atuação de diferentes forças que pareciam comprimidas enquanto a 

autoridade daquela comunidade costumava ser sólida. A incapacidade da sociedade 

local - formada pelos antigos senhores, por uma nobreza da terra, uma camada que se 

reconhecia como a elite da colônia – é latente frente ao juramento dos inquisidores. Tal 

sociedade se encontrava de mãos atadas, presa a uma colaboração muitas vezes 

silenciosa, que poderia terminar por enredar uns ou outros. Delumeau iria concluir que a 

incerteza sobre a real força dos poderes locais frente a um elemento externo que 

suprimia seus poderes e vontades – no caso a Visitação Inquisitorial - era algo tão grave 

que destruía todas as certezas. Esse sentimento de insegurança 

 

                                                 
22 DELUMEAU, Jean. História do Medo no Ocidente – 1300 - 1800. São Paulo: Companhia das Letras, 
2001, p.157. 
23Processo de Alexandre Henriques – Arquivo Nacional da Torre do Tombo número 2359. 
24 DELUMEAU, Jean. História do Medo no Ocidente – 1300 – 1800,..., p.163. 
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É portador de amanhãs incertos que serão talvez melhores ou talvez 

piores que ontem. É gerador de ansiedade e de enervamento que 

podem facilmente conduzir às agitações violentas. 25 

 

 Finalmente, o terceiro seria a pressão implementada pelas invasões francesas de 

1710 com Jean-François Duclerc e em 1711 com Duguay-Trouin. As lutas entre 

portugueses e franceses, que terminaram com o sequestro da Cidade e o posterior 

pagamento de um resgate, aumentaram ainda mais as tensões internas dos moradores da 

Cidade, sem confiarem nos representantes locais e repletos de um sentimento de medo e 

insegurança por conta da presença inquisitorial. 

 Esses elementos em acordo, apoiados uns sobre os outros, configurariam um 

momento ímpar para o crescimento do número de denúncias que surgiriam dentro da 

Cidade do Rio de Janeiro, assim como de seu recôncavo. 

 De acordo com a listagem de processos micro-filmados pela Universidade 

Hebraica de Cincinnati26 e disponibilizado pelo Memorial Brasil Sefarad27, entre os 

anos de 1700 e 1720, temos 215 processos inquisitoriais dentro da Cidade do Rio de 

Janeiro. Durante a primeira década temos 13 processos, sendo que o primeiro processo 

apareceria apenas em 1703 .Os anos de 1704 e 1705 teria apenas 1, passando para 2 em 

1706, nenhum em 1707 e 3 no ano posterior. Novo crescimento em 1709, 4 processos e, 

no último ano da década, somente 1 entrando na contagem geral. 

 A segunda metade dessa primeira década do século XVIII é o momento da 

chegada dos franceses, que culminaria com a invasão e o sequestro da Cidade do Rio de 

Janeiro. Também trás consigo o crescimento das denúncias por crimes de práticas 

judaicas. Esse salto de processos deve ser levado em consideração, pois houve um 

aumento de 1553% no nível das denúncias em duas décadas distintas. Em um primeiro 

momento apenas 13, seguido por 202 denúncias na outra década. 

 O crescimento do número de processos inquisitoriais serve para demonstrar a 

instabilidade dessa sociedade: primeiro a chegada da própria inquisição afetava uma 

camada social que tinha sua ascendência diretamente ligada à recente história de 

Portugal, ao processo de conversão forçada dos antigos judeus, estes considerados 

culpados, diretamente, de crimes envolvendo o cripto-judaísmo; o segundo elemento 

que deve ser levado em consideração é a fragilidade de uma elite que se torna vítima da 

                                                 
25 DELUMEAU, Jean. História do Medo no Ocidente – 1300-1800,..., p.165. 
26 http://www.uc.edu/ 
27 http://www.brasilsefarad.com/ 
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atividade inquisitorial; e por fim, a pressão dentro da sociedade do Rio de Janeiro 

posterior aos anos de 1710 e 1711 por conta da chegada dos franceses e do sequestro e 

resgate da Cidade do Rio de Janeiro. É nesse ponto, a partir do período da intervenção 

dos franceses, como já foi observado anteriormente, que houve um crescimento 

considerável de denúncias, através da pressão feita pela chegada deste elemento 

externo, que acabaram por afetar o equilíbrio dessa sociedade ainda em formação, 

deflagrando o crescimento do número de denúncias para a Inquisição. 

 Pensar na inquisição como um agente capaz de disparar todos os gatilhos sociais 

possíveis para sua plena atividade pode configurar um equívoco. Como visto por meio 

dos dados apresentados, foi necessário um agente externo, como a invasão francesa, já 

citada anteriormente, para que o número de processos crescesse de maneira 

desordenada. Não existe coincidência. O que ocorreria seria justamente um crescimento 

das denúncias, que passaram a ocorrer de modo sistemático. Por conta dos bens 

perdidos devido aos numerosos ataques dos franceses que ajudaram a desestabilizar 

aquela sociedade repleta de contradições, uma crescente instabilidade social também era 

sentida. Parte disso pode ser comprovado quando a família de José Corrêa Ximenes 

ameaça a família Barros pela negação de auxílio por conta da perseguição inquisitorial: 

 

Assim, a família Correa Ximenes, que havia sido presa, ameaçou a 

família Barros, ainda livre. Disseram "que a criminariam em forma 

neste Santo Tribunal, que teriam seus bens confiscados", e que "quem 

tem telhado de vidro não atirava pedradas ao telhado de seu 

vizinho"28 

 

 O crescimento vertiginoso do número de denúncias junto a Inquisição na 

segunda década do século XVIII envolveu Senhores de Engenho, representantes de 

cartórios, religiosos, lavradores, advogados, médicos, negociantes, estudantes, entre 

outros. Mas foi preciso que uma terceira força, essa sendo externa, aparecesse para 

deflagrar as pressões internas que existiam e que ainda não haviam sido abaladas a 

ponto de criar qualquer complicação maior.  

A atividade inquisitorial não ocorreu ao acaso e, apesar de toda a força que 

possuía, precisava de outros fatores para poder potencializar seu efeito - é exatamente 

                                                 
28 GORENSTEIN, Lina. Os cristãos-novos e a formação das sociedades secretas no Brasil Colonial. 
http://www.rumoatolerancia.fflch.usp.br/node/2203. Acessado em 18/03/2012. 
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isso que ocorreu no Rio de Janeiro. O sequestro da Cidade foi o elemento catalisador 

dos medos e incertezas, fazendo com que a pressão interna da sociedade 

alcançasseníveis até então nunca vistos, criando tanto inimigos imaginários como 

inimigos reais. 

 

2.5 – As primeiras denúncias contra João Dique de Souza 

 

A denúncia era a delação. A entrega de alguém que praticou ou praticava ainda 

um crime capital que, para os Inquisidores, era a insistência na manutenção da 

religiosidade judaica em segredo, também conhecido como criptojudaísmo. 

Essa prática era um aspecto importante dentro da lógica inquisitorial, a denúncia 

recebia atenção especial de um item do Regimento Inquisitorial de 1640, no qual  se lê o 

seguinte: 

 

As denunciações, e testemunhos das pessoas, que vierem denunciar, 

se tomarão no livro, que para isso há de levar; e no fim delas serão 

logo ratificadas; e havendo algumas pessoas referidas, se estiverem 

no mesmo lugar da visita, ou poderem comodamente vir chamadas a 

ele, o Visitador as perguntará pessoalmente; ficando tão desviadas, 

que com dificuldade poderão vir ao dito lugar, se com tudo estiverem 

no distrito de sua visita, cometerá ao comissário do S. Ofício, que tal 

lugar houver, ou a outra pessoa de confiança, que as pergunte; e 

estando fora de distrito de visita, as não mandará perguntar, até as 

denunciações virem ao Conselho-geral, e ter ordem sua do que deve 

fazer; porem isto se não entenderá, se houver temor de fuga no 

culpado, ou perigo de morte, ou ausência nas pessoas referidas, 

porque em cada um destes casos mandará passar requisitória aos 

Inquisidores, em cujo distrito estiverem, para serem perguntadas.29 

 

Existiam diferentes maneiras de se lidar com a Inquisição, ainda que essa fosse 

uma prática perigosa, era importante saber lidar com a mesma para uma redução na 

severidade das penas, mesmo que fosse por meio da denúncia de amigos e parentes. 

                                                 
29Regimento do Santo Ofício da Inquisição dos Reinos de Portugal, ordenado por mandado do 
ilustríssimo e reverendíssimo senhor Bispo dom Francisco de Castro, Inquisidor-Geral do Conselho de 
Estado de Sua Majestade – 1640, p.763. 
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A manutenção do segredo era uma dessas maneiras. Era o viver calado, um 

processo que já estava naturalizado entre os cristãos-novos que ainda praticavam alguns 

dos antigos ritos judaicos. Apenas quando não fosse mais possível ocultar, tratavam de 

denunciar conhecidos que poderiam ou não praticar, com a intenção de colaborar com a 

Inquisição e seus representantes. Quanto mais denunciados, mais os hereges ajudavam 

aos inquisidores na caça aos judeus, assim como também, em serem aceitos pela Igreja 

Católica. 

Fato esse ocorreu com Diogo Cardozo Coutinho, que havia sido aconselhado à 

que “ficasse quieto”por seu pai, quando fora viver em Portugal. No caso de existirem 

problemas com a Inquisição ele deveria ficar calado sobre suas práticas, manter 

discrição em todos os momentos até mesmo quando tivesse contato com outros cristãos-

novos que não conhecia. 

Para além da manutenção do segredo, existe a questão da colaboração nas 

denúncias. Partindo da ideia proposta em Carlos Eduardo Calaça30, onde a denúncia 

surge em grande parte dos casos, como procedimento de defesa de seus familiares e 

amigos, esta acabava como uma das estratégias preferidas que foram desenvolvidas para 

a redução das penas e dos castigos. A denúncia funcionava como um momento de 

colaboração dos presos para com os inquisidores. Colaboração que poderia se tornar 

uma punição mais branda, uma reconciliação com a Igreja e o mais importante, a 

manutenção da própria vida.  

Essa era uma tática utilizada sempre que cristãos-novos jovens passavam a viver 

fora do seu meio familiar. Evitando assim, maiores problemas no caso de serem pegos 

pelos inquisidores. O caso de estudar em universidades em Portugal quando os cristãos-

novos estavam perigosamente próximos dos Tribunais Inquisitoriais. 

 No caso de João Dique de Souza, podem-se dividir as denúncias, de uma 

maneira geral, em dois momentos distintos: um conjunto das primeiras seis declarações, 

ainda em liberdade e, posteriormente, as denúncias do período do tormento, onde o 

Senhor de Engenho, agora réu, se encontrava devidamente preso nos cárceres secretos 

da Inquisição lisboeta. 

 Dentro do primeiro conjunto de denúncias se encontram os nomes de Izabel de 

Mesquita, Maria Coutinho, Elena do Valle, Anna do Valle (com presunção de fautoria), 

                                                 
30 CALAÇA, Carlos Eduardo, Cristãos-novos do Rio de Janeiro na Universidade de Coimbra, 
In.:VAINFAS, Ronaldo; LAGE, Lana; FEITLER, Bruno. A Inquisição em Xeque – Temas, 
Controvérsias, Estudos de caso,..., p.194. 
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Catarina Gomes e João Thomás Brum. Sendo essas primeiras denúncias feitas entre o 

período de 9 de abril a 11 de agosto do ano de 171131. Elas seguem uma sequência 

lógica e racional. De acordo com o Regimento Inquisitorial de 1640 as declarações 

possuíam um caráter com um alto nível de incriminação, pela qual deviam ser tomadas 

e examinadas o que nelas se dizia com muita consideração. Os denunciantes deveriam 

declarar em seu testemunho o seguinte: 

 

[...] sua idade qualidade, donde são naturais, e moradores, o tempo, e 

lugar onde se cometeu o crime de que denunciam as pessoas que 

sabem dele, e as razões, que os moveram a denunciar, e sendo 

passado muito tempo depois de cometido, serão perguntados, porque 

razão não denunciaram mais cedo, e pelas quais circunstancias que 

parecem necessárias para melhor se inteirarem do credito, que se 

deve dar a seus ditos; e assim mais lhe farão declarar a idade, 

qualidade dos denunciados, donde são naturais, e moradores; e se ao 

tempo que cometeram o crime, estavam em seu perfeito juízo, ou se 

pelo contrario tomados do vinho, ou de alguma paixão que lho 

perturbasse; se farão advertidos, ou repreendidos das pessoas, que se 

acharão presentes, e o que lhe responderão, com o mais que parecer, 

que convém, para se ter conhecimento das pessoas dos culpados, e 

das culpas por eles cometidas.32 

 

 A primeira denúncia é de Izabel de Mesquita, também conhecida como Izabel 

Gomes. Era casada com José Ramirez, apesar de não ter ofício determinado, aparece em 

dois registros diferentes como médico e depois como lavrador. José Ramirez era um dos 

filhos de Duarte Roiz de Andrade, falecido senhor do engenho de Colubandê. Izabel 

Gomes de Mesquita era então ligada diretamente à família Vale, a mesma a qual se 

ligava João Dique de Souza ainda que de maneira indireta - por sua ligação com seu 

padrinho Antônio Roiz da Veiga, que também era o pai de sua esposa, Dona Izabel 

Dique. A denúncia de Izabel de Mesquita dizia o seguinte: 

 

                                                 
31 NOVINSKY. Anita. Inquisição – Rol dos Culpados,..., p.55. 
32Regimento do Santo Ofício da Inquisição dos Reinos de Portugal, ordenado por mandado do 
ilustríssimo e reverendíssimo senhor Bispo dom Francisco de Castro, Inquisidor-Geral do Conselho de 
Estado de Sua Majestade – 1640, p.768. 
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Disse mais que haverá onze annos no Rio de Janeiro, em caza de D. 

Izabel cristã nova já defunta de quem [...] se achou com a mesma e 

com o marido da mesma chamado João Dique cristão novo Senhor de 

Engenho não sabe de quem é filho natural deste Reyno, e morador no 

Rio de Janeiro, e não sabe que fosse prezo ou aprezentado, e com 

hum dito filho dos mesmos chamado Antonio Dique de quem [...] 

estando todos quatro entre práticas que tiverão se declaravão, e se 

não consta como crião digo, e de não consta a saber Ella confitente, e 

os ditos D. Izabel, João Dique e Antonio como crião e vivião na Ley 

de Moysés com intento de nella se salvarem e não fallaram em 

cerimônias; nem passavam mais, nem disseram que os havia 

ensinado, nem com quem mais se comunicavam, e se [...] dos outros 

parentes pello [...] e os mais por amigos, e da mesma nação, e al não 

disse, nem ao costume, e sendo lhe lida esta sua confissão, e por ella 

ouvida, e entendida, em prezença de seu [...] disse que estava escripta 

na verdade, e que nella se firma e se ratifica, e de consentimento da 

preza dizer não sabia escrever assinei por ella [...], e em dito Senhor 

Inquisidor Fabiano Bernardes escreveu = Francisco Carneiro de 

Siqueira = Manoel Roiz Ramos = Manoel de Abrantes.33 

 

 As denúncias correspondem diretamente a uma estrutura formada pelos 

inquisidores para que o denunciante passe a se tornar, automaticamente, também preso a 

ela, as suas estruturas.Elas são vagas, geralmente se reportando a um período passado 

até então distante, onde até mesmo as memórias poderiam se tornar confusas, ainda 

mais na presença opressora dos oficiais do Santo Ofício. A denúncia de Izabel de 

Mesquita voltaria onze anos, momento no qual João Dique de Souza teria 53 anos de 

idade e sua esposa e seu filho mais velho ainda se encontravam vivos. Grande parte das 

denúncias acaba por conter essa característica, possuir apenas o réu e o denunciante 

como testemunhas. Um que acusa com plenos poderes e um que se defende, 

automaticamente visto como pecador, herege e apostata. 

 A segunda denúncia foi a de Maria Coutinho, esposa do advogado Miguel de 

Crasto Lara. Assim como a denúncia anterior, esta também seguiu um modelo 

estruturado pela própria inquisição. Se na primeira as memórias voltavam onze anos, 

                                                 
33 Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Inquisição de Lisboa, processo número 10.139 de João Dique de 
Souza. 
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nessa segunda voltavam nove anos. Novamente, de acordo com a primeira declaração 

das culpas de João Dique de Souza, acabaria por envolver pessoas falecidas, no caso a 

defunta Izabel Dique. Esta denúncia seria ainda mais breve que a primeira: 

 

Disse mais que haverá nove annos na cidade do Rio, e caza de João 

Dique que ouviu ser christão novo não sabe [...] parte viúvo de D. 

Izabel não sabe o nome dos Pays, nem de onde he natural, e morador 

na dita cidade, não sabe que fosse prezo [...] sendo [...] estando 

ambos os por occasião de fallarem na Ley de Moyzés se dedicavão e 

derao conta de como crião e viviao na dita Ley para salvação de sua 

alma, e não Faltam em ceremônias, não [...] mais nem disseram quem 

os havia ensinado, nem com quem mais se comunicavam, e se tinham 

por amigos da  mesma nação, e a não disse, nem  ao costume, e sendo 

lhe lida esta  sua confissão e por ella ouvida, e entendida disse que 

estava escrita na  verdade, e que nella se affirma, e ratifica e de [...] 

deste por dizer não sabia escrever assinei para ella dom o dito 

Inquisidor João Nunes Xavier [...] = João de Souza de Castello 

Branco =.João Nunes Xavier. 34 

 

 Assim como a denúncia anterior a esta, a declaração é vaga, sem maiores 

detalhes, puxando pela lembrança um fato ocorrido há quase uma década passada, 

envolvendo pessoas já falecidas, que não podiam mais se defender, e novamente, sendo 

a única pessoa viva para denunciar diretamente João Dique de Souza. As denúncias 

sempre haviam sido vagas. A casa de João Dique de Souza passava a ser um ponto de 

encontro para a prática do criptojudaísmo, segundo as duas primeiras denúncias, sua 

esposa era declarada como cristã-nova – seguramente suspeita, assim como o próprio 

réu acabaria sendo indicado como cristão-novo.  

As coisas só começariam a mudar, ou seja, a ganhar mais detalhes, a partir da 

denúncia de Elena do Valle. Elena era prima da esposa de João Dique de Souza e 

cunhada de Izabel de Mesquita, que já havia denunciado o réu aos inquisidores. Talvez 

por algum envolvimento prévio com a Inquisição, Elena começaria sua declaração da 

seguinte forma: “Disse que se cuidava [de suas culpas], que era demais lembrada”. 

                                                 
34 Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Inquisição de Lisboa, processo número 10.139 de João Dique de 
Souza. 
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Justamente por isso a denunciante começou dando novas características, ainda que sua 

declaração também fosse breve. 

 

Disse mais que haverá dez annos no Rio de Janeiro e caza della 

confitente se achou com João Dique cristão novo, senhor de Engenho 

viúvo de D. Izabel prima della confitente, não sabe de quem he filho 

por ser natural deste Reyno, e morador no Rio de Janeiro. E não sabe 

que fosse prezo, ou aprezentado, e estando em [...] entre práticas que 

tinham se derão conta como crião, e vivião na Ley de Moysés com 

intento de nella se salvarem e não fallaram em cerimônias nem 

passavam mais, nem disseram quem os havia ensinado nem com quem 

mais se comunicavam e se tinham huns dos outros por amigos e 

parentes da mesma nação e AL não disse, nem os costumes, e sendo 

lhe lida esta sua confissão e por Ella ouvida e entendida disse estar 

escrita na verdade, e que nella se firma e se ratifica e de 

consentimento da Re por dizer não sabia escrever assinei por Ella 

com o dito Senhor Inquisidor Manoel Roiz Ramos o escreveo = 

Francisco Carneiro de Siqueira = Manoel Roiz Ramos. 

 

 João Dique de Souza e sua esposa continuavam a ser cristãos-novos, o foco de 

toda busca para os inquisidores, mas agora o local era a própria casa de sua família. 

Como poderia então Izabel de Mesquita, cunhada de Elena do Valle, esposa do lavrador, 

Jozeph Ramirez, não saber dos encontros judaicos na residência dos Valle? Logo após a 

denúncia/declaração de Elena do Valle, seria a vez de Anna do Valle, mãe de Elena, 

viúva de Duarte Roiz e senhora da Fazenda Colubandê dar sua declaração, mas esta 

seria marcada como “presunção de fautoria”, ou seja, aquele que encobria os culpados 

ou suspeitos35, e sua declaração nem mesmo consta no processo de João Dique de 

Souza. 

 A penúltima denúncia dessa primeira etapa foi de Catarina Gomes, que também 

era ligada diretamente a família Valle, afinal, era sobrinha de Ana do Valle e prima da 

denunciante Elena do Valle. Seu pai era João Roiz do Valle, irmão do falecido Duarte 

Roiz de Andrade e era casada com o lavrador de cana Antônio Soares de Oliveira. De 

maneira apropriada pelo que já foi citado anteriormente, a característica mais relevante 

é o momento do ocorrido. Catarina Gomes cita um evento que ocorreu na casa de João 

                                                 
35 NOVINSKY. Anita. Inquisição – Rol dos Culpados,..., p.194. 
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Dique de Souza, um encontro com práticas judaizantes – segundo a denunciante, 

encontravam-se apenas Catarina Gomes e o réu, a mais de duas décadas atrás, exatos 

vinte e dois anos.Aquele fato seria rememorado pela dita denunciante para despejar 

mais uma culpa contra o senhor de engenho. 

 A última foi de João Thomás Brum, que era homem considerado extravagante, 

de má fama e que não se podia dar crédito36, mas ainda assim, os senhores Inquisidores 

deram total crédito ao denunciante. O declarante alegou que o fato envolvendo as culpas 

contra João Dique de Souza tinha ocorrido há pouco mais ou menos de quinze anos, na 

casa do próprio réu. Declarava a ele e a João como aqueles que creem e vivem na crença 

da salvação da Lei de Moisés. Não acrescentou nada a mais e nem com quem João 

Dique se comunicava, nem quem o havia ensinado. 

 Esse primeiro conjunto de denúncias contra João Dique de Souza envolveu 

apenas parentes agnados, ligados por laços distantes, sendo mais específicos os casos de 

compadrio e casamentos entre famílias diferentes. Mesmo as denúncias sendo 

remetidasa datas muito antigas, foram dadas a elas todos os créditos possíveis, restando 

ao réu o destino dos cárceres secretos no dia vinte de julho de 1711. No dia oito de 

outubro de 1712, quase um ano depois, seria o dia em que ele finalmente chegaria aos 

cárceres, dando início a um novo ciclo dentro de seu processo inquisitorial. É iniciado o 

período do tormento: torturas e interrogatórios constantes fariam parte do cotidiano de 

réu, buscando dobrar sua vontade ou sua verdade, a fim de justificar a atividade 

inquisitorial e a veracidade da infalibilidade da Santa Igreja Católica. Como será visto 

adiante, João Dique de Souza não colaboraria com os Inquisidores apostólicos. 

 

2.6 – Novas denúncias: O período do tormento 

 

Todas essas denúncias contra João Dique de Souza foram mais do que 

suficientes para levá-lo aos cárceres inquisitoriais. Seu comportamento distinto já 

começaria no transladopara Portugal. Segundo é posto por Alberto Dines o senhor de 

engenho da região do recôncavo da Guanabara seria levado pela nau Nossa Senhora da 

Penha da França, não sozinho - outros homens seriam denunciados como, por exemplo, 

o Dr. Inácio Cardozo de Azevedo. Inácio era advogado, filho de Agostinho de Paredes e 

                                                 
36 Gorenstein, Lina & Carneiro, Maria Luiza Tucci (Org.). Ensaios sobre a intolerância: Inquisição, 
Marranismo e Anti-semitismo. São Paulo: Editora FFLCH/Usp. 2002, p.131. 
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Ana de Azeredo. Este abandonaria a profissão para trabalhar junto com o irmão “no 

comércio com as minas, no comércio de escravos, tecidos, cavalos, aguardente, sal, 

açúcar, queijos e, obviamente, minérios levados de uma região para a outra” 37. 

De acordo com Dines, em seu livro Vínculos de Fogo: 

 

Durante a viagem, o almirante convida Dique a subir aos seus 

aposentos. Deveria exultar o potentado mas alega que não pode, 

estava molestado, Deve sentir-se humilhado em sentar-se à mesa do 

anfitrião vestido como a tal baeta dos presos: Não tinha cara para 

aparecer. A recusa irrita os demais presos porque os impede de 

solicitar igual favor. 

 Seé tão prestigiado pelo insigne militar, João Dique 

rapidamente livrar-se-á da penosa situação. O incidente revela que, 

nos setenta dias de viagem, os presos ficam mal alojados, sem licença 

para subir ao convés onde podem ser vistos, falar e quebrar o sigilo. 

João dique prefere enfurnar-se pelo resto da jornada ao vexame de 

frequentar os nobres aposentos como um reles preso. João Dique 

empaca sempre em seu orgulho.38 

 

O que Dines enxerga como orgulho, pode ser algo muito mais profundo. Ser 

transportado como um homem qualquer, acusado de culpas que acreditava não ter 

cometido, sem ter tido direito de defesa, era por demais humilhante. No início das 

inquirições que se deram no período em que João Dique de Souza ainda estava no Rio 

de Janeiro, várias testemunhas que foram ordenadas por D. Estevão Gandolfi39 em São 

Gonçalo e que atestavam a inocência do réu, não foram ouvidas. 

                                                 
37 CALAÇA, Carlos Eduardo. Entre os auditórios, clínicas, engenhos e os cárceres do Santo Ofício: 
cristãos-novos letrados no Rio de Janeiro (séculos XVII e XVIII), Estudos Ibero-Americanos, PUCRS, v. 
XXXI, n 2, 2005, p.216. 
38 DINES, Alberto. Vínculos do Fogo,..., p.738. Grifo meu. 
39 Nascido em Palermo, 1643 – Rio de Janeiro, 21/6/1720. Era filho de António Gandolfi e de Ninfa di 
Maio, Estêvão entrou para a Companhia de Jesus a 18 de Outubro de 1660. Dezoito anos depois, já se 
encontrava em Lisboa, à espera de seguir para as missões no Brasil. Em 1679, junto com os padres João 
Carlos Orlandini e António de Almeida, embarcou destinado ao Maranhão. No colégio de S. Luís de 
Maranhão, Gandolfi foi mestre de noviços e, a 2 de Fevereiro de 1680, professou solenemente os seus 
votos. Quatro anos depois, quando do “Motim do Estanco”, era reitor do colégio. Foi, então, expulso do 
Maranhão. Nunca chegou a regressar, tendo-se estabelecido no colégio do Recife e, depois, no de Rio de 
Janeiro, dos quais foi reitor. Desempenhou também os cargos de visitador do colégio de S. Paulo e de 
vice-provincial. Acesso em 23/06/2012 no sítio <http://www.catedra-alberto-benveniste.org/dic-
italianos.asp?id=249>. 
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Após a viagem para Portugal, chegou ao Palácio dos Estaus, local onde se 

encontravam os cárceres secretos da Inquisição.Deu entrada e logo seguiu para os 

processos internos.As denúncias agora ocorriam dentro do tormento, ou seja, no cárcere. 

A partir do momento se passou a levar em consideração que todas as denúncias que se 

formavam contra João Dique de Souza eram definitivamente verdadeiras. 

Os denunciantes ou declarantes, devem ser interpretados como homens e 

mulheres que passavam por um momento de tortura intensa:longe de seus familiares, 

longe de sua terra, que poderiam estar sendo torturados próximos a outros familiares 

que se encontravam também presos no cárcere, tendo de denunciar os mesmos para 

evitar punições ainda maiores. Dessa forma as declarações eram feitas largamente. 

Durante o período do cárcere as que foram feitas contra João Dique de Souza aumentam 

largamente, passando de apenas cinco denúncias, com uma falta (a de Anna do Valle), 

para dezenove. 

Apenas uma denúncia, feita por João Roiz de Andrade, não citaria João Dique de 

Souza como seu amigo, da mesma nação ou como parente, mas sim como inimigo, por 

causa do envolvimento do réu no assassinato de Miguel Henriques, sobrinho do 

denunciante40. Praticamente todas as outras pessoas que denunciam João Dique de 

Souza o dizem que se fiam a ele por laços de amizade, parentesco (ainda que alguns não 

comprovados) ou como da mesma nação (judaica). Entretanto, algo que deve ser levado 

em consideração está relacionado ao fato de que os denunciantes dão poucos 

esclarecimentos, quando muito são capazes de dizer apenas que: 

 

Se achou com o mesmo estando ambos sós por ocazião de falharem 

na Ley de Moysés e derão conta como crião e vivião na dita Ley para 

salvação de suas almas e não fallaram em cerimônia, nem passavam 

mais, não disseram quem os havia ensinado e nem com quem mais se 

comunicavam.41 

 

Esse conjunto de informação é uma constante. Aparece na denúncia de Bernardo 

Mendes da Silva, João Henriques de Crasto, Anna Henriques, Brittes de Paredes, Brittes 

Cardoso, Sylvestre Mendes Caldeira, João Mendes da Sylva. Faz parte até mesmo da 

                                                 
40 “(...) a morte de Miguel Henriques, sobrinho delle confitente, a quem matou Fernando Dique, por cujo 
crime ficarão inimigos, e mais não disse.” Retirado do processo de João Dique de Souza. 
41 Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Inquisição de Lisboa, processo número 10.139 de João Dique de 
Souza. 
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declaração do inimigo João Roiz de Andrade. Este seguiria o mesmo modelo de 

acusação; após um tempo, incluiu novos elementos contra João Dique. 

 Raros são os casos em que algum elemento diferenciado é acrescentado nas 

denúncias contra João Dique de Souza. Na denúncia de Simão Roiz de Andrade, 

aparece a questão do “jejum do mês grande, sem comer, nem beber, apenas se 

alimentando de peixe” 42. Ainda que seja um detalhe pequeno, acaba sendo interessante 

a declaração com relação aos jejuns que eram praticados pelos cristãos-novos. Uma vez 

que este mesmo seria um dos que declarariam que apesar de se reconhecerem como 

criptojudeus, estes não falavam de suas práticas cotidianas judaicas. 

Outro que declara algum hábito de João Dique de Souza é o Senhordo Engenho 

em Itaúna, João Roiz Calaça. Este disse que o réu “guardava os sabbados de trabalho 

como se fossem santos”, assim como das devidas regras de alimentação que já foram 

destacadas por Simão Roiz de Andrade. 

Novamente se faz curiosa a declaração do desafeto, João Roiz de Andrade. Este 

declarou que jejuavam: 

 

Os jejuns do dia grande e da Raynha Esther, estando nelles sem 

comer, nem beber, se não á noite, ceando emtão peixe e couzas que 

não fossem de carne E que deixavam de comer a de porco e peixe de 

Pelle e que haviao celebrar a [...] dos Judeos, e rezar os Salmos de 

David sem Gloria Patri e o Padre Nosso sem dizer Jesus Cristo no 

fim, e que quando rezavam haviao primeiro Lavar a bocca, e as 

mãos43.  

 

Esses denunciantes, segundo o termo usado por Bruno Feitler44, podem ser 

considerados co-réus, ou seja, apesar de estarem denunciando alguém de práticas 

consideradas heréticas ou apóstatas (e um herético ou apóstata era preferível morto a 

vivo, segundo o papa Clemente IV), estes denunciantes estavam envolvidos no mesmo 

crime, na mesma prática.  

                                                 
42 Denúncia de Simão Roiz de Andrade retirado do processo de João Dique de Souza. 
43 Denúncia de João Roiz de Andrade, retirado do processo de João Dique de Souza. 
44 FEITLER, Bruno. Nas malhas da consciência – Igreja e Inquisição no Brasil. São Paulo: Editora 
Alameda, 2007, p.217. 
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Feitler destacaria que a inquisição era infalível45, dessa maneira deve ser levado 

em consideração que as próprias denúncias têm pouco valor, uma vez que servem 

apenas para situar os inquisidores junto ao grau de culpa do réu.  

A partir do momento em que as denúncias são feitas, João Dique de Souza 

estava automaticamente culpado de todos os crimes que alegaram que ele praticava. 

Grande parte dos denunciantes acabou por contribuir ainda mais para o imaginário 

propagado pelos inquisidores, quando declaravam que ele era cristão-novo, parte de 

cristão-novo, ou quando ainda não sabiam de “sua qualidade”. Poucos declararam 

Dique como cristão-velho e, mesmo quando fizeram, disseram que era o próprio réu que 

se declarava, tirando qualquer responsabilidade de seu comentário. Mas os momentos 

mais complicados das denúncias foram as de seus três filhos, Diogo, Fernando e 

Ventura. São três momentos distintos das denúncias contra João Dique de Souza, cada 

um dos filhos agindo de uma maneira diversa. O primeiro, defendendo o pai; o segundo, 

pouco colaborando para essa defesa ocorrer, talvez por já possuir uma ideia de que 

pouco serviria uma declaração favorável se tantas foram contra; e a terceira e última, 

denunciando abertamente. 

 

2.6.1 – As denúncias dos filhos, três intentos diferentes 

 

Além de homens bons e negociantes, da denúncia de algumas esposas desses 

homens, ou mesmo parentes distantes destes, se destacam as variações nas denúncias de 

três filhos de João Dique de Souza, que declarariam atos em três níveis diferentes contra 

seu pai, merecendo uma atenção especial e analisando-os como itens distintos.  

O primeiro a prestar denúncia contra o pai preso foi Diogo Duarte de Souza, 

segundo filho de Dique, sendo considerado o primogênito após a morte do filho 

Antônio Dique, falecido antes da passagem para 1700. Diogo, na posição de filho mais 

velho foi o maior defensor do pai dentro dos cárceres.Declarou que seu primo, Diogo 

Bernal da Fonseca, era judaizante, mas que sua família não concordava com essa 

prática. 

 

 Diogo Bernal havia ensinado a ter Crença na Ley de Moyzés, que o 

dito seu pay lhe aprovou, com esta ocasião se declarava e devao 

                                                 
45 FEITLER, Bruno. Nas malhas da consciência – Igreja e Inquisição no Brasil,...,p.215. 
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conta a saber elle confitente, e os ditos Seu Pay João Dique de Souza, 

e Irmão Fernando Dique de Souza como não viviao na dita Ley para 

Salvação de suas almas. 46 

 

A segunda declaração de um filho de João Dique de Souza é de, Fernando 

Dique. Pode-se observar a declaração de Fernando como algo meramente burocrático. É 

uma das mais curtas declarações que existem no processo de João Dique, menor que a 

de pessoas que narravam fatos historicamente mais antigos, possivelmente com menor 

número de detalhes a serem lembrados. Fernando declarou o seguinte: 

 

Disse mais que haverá sete annos no Rio de Janeiro, e caza de seu 

Pay João Dique de Souza, cuja qualidade não sabe, viúvo de sua May 

D. Izabel Dique, Senhor de Engenho, filho não sabe de quem natural 

desta Cidade e morador no Rio de Janeiro donde veio prezo por este 

Santo Offício se achou com o mesmo, estando ambos sos entre 

práticas que tiverão e se declaravão e derão conta de como crião e 

vivião na dita Ley de Moyzés confitentes de nella se salvarem e não 

fallaram em cerimônias nem passavam mais, nem disserão quem os 

haviam ensinado, nem com quem mais se comunicavam e se fiavão 

huns dos outros como parentes pelos [...], os mais por amigos, e da 

mesma nação e não disse e dos costumes disse nada, e sendo lhe lida 

esta sua confissão e por elle ouvida e entendida disse que estava 

escrita na verdade e que nella se afirma e ratifica e assinou com o 

dito Senhor Inquisidor Fabiano Bernardes o escreveo = Manoel da 

Cunha Pinheiro = Fernando Dique.47 

 

Sem maiores detalhes, sem defender e apenas colaborando para aliviar sua 

própria causa,a terceira declaração seria de uma de suas filhas, freira no mosteiro de 

Odivelas, D. Ventura Izabel Dique. Dique era conhecido por ter encerrado todas as 

filhas nos muros do famoso mosteiro que foi palco de encenações de obras de Gil 

Vicente. A denúncia da freira foi a mais aguda, se comparada a dos outros irmãos. Deu 

detalhes e fala de costumes que eram feitos, não que ainda fossem judeus, mas eram 

                                                 
46 Processo número 10.139 de João Dique de Souza, ANTT - Arquivo Nacional da Torre do Tombo – 
Lisboa. 
47 Processo número 10.139 de João Dique de Souza, ANTT - Arquivo Nacional da Torre do Tombo – 
Lisboa. 
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práticas conhecidas e reproduzidas de uma maneira que beirava a superstição. Entre os 

detalhes, Ventura destacou: 

 

Disse que haverá doze annos pouco mais ou menos e se 

lembrar que foi pouco tempo depois do dito ensino no Rio de Janeiro, 

e caza della confitente se achou com seu Pay João Dique parte de 

cristão novo, Senhor de Engenho viúvo de D. Izabel não se lembra o 

nome dos pays e natural desta cidade. Se achou com o mesmo e com 

dois meyos irmãos della confitente fihos do dito João Dique e de D. 

Izabel chamados Diogo Duarte e Fernando Dique parte de cristão 

novo solteiros e naturais e moradores na dita Cidade, depois prezos 

pello Santo Offício, estando todos vindo a faltar na Crença da Ley de 

Moysés e dizendo ella confitente que a dita Izabel da Pax lhe havia 

ensinado, lhe aprovarão o dito ensino e com esta occazião se 

declaravão e Davao conta a saber ella confitente e os ditos Seu Pay, 

João Dique e seus irmãos Diogo Duarte e Fernando Dique como 

crião e vivião na dita Ley para salvação de suas almas, e por 

observância da mesma faltarão também no dito jejum do dia grande 

do mês de Setembro estando nelle vinte e quatro horas sem comer 

nem beber, e em não comer carne de porco, parte que isso fazia quem 

queria e com os mesmos tornou depois algumas vezes a fallar nessa 

matéria. E não passarão mais nem disserão quem os havia ensinado, 

nem com quem mais se comunicavão e se fiavão por parentes, amigos 

e da mesma nação, e mais não disse, nem dos costumes.48 

 

Quanto mais o pai negava, mais ela tinha que corroborar as denúncias, para que 

não atrapalhasse ainda mais sua vida dentro do convento. Quanto maior a colaboração 

da filha Ventura juntos aos Santos Inquisidores, melhor para ela, pior para o pai. 

As sessões de In Genere e In Specie servem como um momento de confissão, 

pelo qual o réu confirma o que fora denunciado, assumindo as culpas e sendo 

finalmente reconciliado para a Igreja Católica momento no qual João Dique de Souza 

ficou frente a frente com os inquisidores. A Inquisição era infalível, assim como a 

própria Igreja. João Dique de Souza podia ser considerado um réu culpado de apostasia. 

Declarou-se cristão-velho, ainda que possuísse um comportamento de acordo com o 
                                                 
48 Processo número 10.139 de João Dique de Souza, ANTT - Arquivo Nacional da Torre do Tombo – 
Lisboa. 
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declarado, participando de missas e das irmandades; batizando escravos; seus filhos e 

enviando suas filhas para o convento de Odivelas. 

Entretanto, grande parte dos que o denunciaram: amigos, parentes declarados, 

como também os parentes de sangue e até um inimigo, o denunciavam como cristão-

novo. João Dique de Souza ainda não tinha começado sua defesa, nem mesmo se 

pronunciado acerca das culpas. Porém, esse momento estava próximo de chegar. 

 

2.7 – Réu ao cárcere: As sessões de In Genere e In Specie de João 

Dique de Souza 

 

2.7.1 In Genere 

 

Aos vinte dias do mês de Dezembro de mil setecentos e doze annos em 

Lisboa nos Estaos, caza primeira das audiências da Santa Inquisição 

estando ahi na de[...] os Inquisidores Manoel da Cunha Pinheiro 

mandou vir  perante sy a João Dique Reo prezo conthendo nestes 

autos e sendo crente lhe foi dado juramento dos Santos Evangelhos 

com que pos sua mão sobcargo que lhe foi mandado dizer verdade, e 

ter segredo que tudo prometeo cumprir.49 

 

 Esse é o início da sessão de In Genere de João Dique de Souza, iniciada em 20 

de dezembro de 1712. De acordo com Marta Páscoa50, essa é a sessão onde são feitas as 

perguntas de caráter geral. Todo o relato dessa sessão existente no processo é feita na 

terceira pessoa. Geralmente as perguntas envolvidas se remetem ao bom exercício da fé 

por parte dos réus. Se estes possuem culpas a confessar, há quanto tempo se apartou 

(afastou) da fé católica. Perguntas que se concentram dentro da questão do judaísmo 

também são feitas, como é o caso do réu. É necessário “saber que as coisas que fazia na 

Lei de Moisés eram contra a nossa santa fé católica”. 

 A sessão de perguntas gerais contra João Dique de Souza foi curta,apenas um 

encontro.Não havendo repetição, como ocorria com outros réus que demonstravam 

                                                 
49 Processo número 10.139 de João Dique de Souza, ANTT - Arquivo Nacional da Torre do Tombo – 
Lisboa. 
50 PÁSCOA, Martha. Os processos de Jerônimo e Inês Nunes – Algumas pistas para o estudo dos 
processos inquisitoriais de cristãos-novos. In.: Ramos, Luís A. de Oliveira; Ribeiro Jorge Martins; 
Polónia, AméliaEstudos em homenagem a João Francisco Marques. (Vol 2), Porto: Faculdade de Letras 
do Porto, 2002, p.263. 
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incerteza em suas respostas. Foram feitas dez perguntas nesse único encontro e, de 

acordo com as denúncias que foram feitas contra João Dique de Souza, todas se focaram 

na existência de apostasia cristã pela judaica. Entretanto, o comportamento de João 

Dique de Souza durante todo o In Genere parece ser coerente com as 

perguntaspropostas pelos Inquisidores Manoel da Cunha Pinheiro e Fabiano Bernardes. 

 A primeira pergunta endereçada a João Dique de Souza tinha por intenção saber 

se ele estava ciente de suas culpas. Foram estas que o enviaram para a mesa do Santo 

Ofício.Sobre confessar as mesmas disse que sim: “cuidou em suas culpas, como nesta 

meza lhe foi mandado, casquer confessar para descargo de sua consciência, salvação 

de sua alma e bom despacho de sua cauza.51”. Quando Dique diz que cuidava, isso se 

refere ao pensar sobre suas práticas, sobre seus erros. Acusações de judaísmo queele 

negou veementemente. E a negação perante a mesa inquisitorial só levava ao pior 

caminho. 

 A segunda pergunta feita a João Dique de Souza diz respeito a ter se apartado da 

fé católica: 

 

Perguntado se se apartou em algum tempo de nossa Santa Fé 

Catholica, Ley Evangelica, e se passou a Crença da Ley de Moysés 

tendo ainda agora por boa […]esperando salvarsse nella não crendo 

nos mistérios da Santissíma Trindade, nem em Cristo Sr Nosso não o 

tendo por Deos verdadeiro, Messias promettido na Ley, antes 

esperando ainda por elle como os Judeus esperão.52 

 

 Nesta hora Dique respondeu que: “Disse que nunca se apartou da Ley de 

Christo Sr. Nosso”, o que acaba por fazer sentido. Segundo as defesas que foram 

solicitadaspor João Dique de Souza, todas as pessoas envolvidas a falar sobre suas 

práticas religiosas o citam como bom cristão. 

João Dique de Souza gozava de boa aceitação por parte da comunidade de 

cristãos-velhos que viviam nessa região, isso pode ser atestado nos testemunhos do 

Tenente e Cavaleiro da Ordem de Cristo Miguel Aires Maldonado, do lavrador Felippe 

Neri e, por fim, o do cirurgião e procurador da Irmandade de São Gonçalo Pedro Pereira 

Barros. 

                                                 
51 Sessão de In Genere retirada do processo de João Dique de Souza. 
52 Processo número 10.139 de João Dique de Souza, ANTT - Arquivo Nacional da Torre do Tombo – 
Lisboa. 
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 A atividade do réu como Senhor de Engenho lhe rendia uma boa quantia de 

dinheiro, assim como, certa notoriedade tanto dentro da região do Recôncavo da 

Guanabara, onde gostava de se por “próximo aos principais da terra”, como eram 

chamados os cristãos-velhos como dentro da Corte, em Lisboa, onde possuía bons 

contatos com nobres e membros da Ordem de Cristo. 

 Além da boa relação que tinha lá, segundo as declarações de alguns 

contemporâneos que foram coletadas pelo oficial Lourenço de Valadares Vieira, João 

Dique de Souza ainda tinha outras qualidades: era bom católico, atuante na Igreja, 

membro da Irmandade de São Gonçalo assim como do Santíssimo Sacramento, se 

confessava e mesmo que seus pedidos a São Gonçalo não fossem atendidos fazia 

regiamente o pagamento de sua doação prometida ao santo53. 

 As perguntas que são feitas sobre a conduta e comportamento de João Dique de 

Souza eram estipuladas previamente pelos inquisidores: 

 

1° - Se sabe, ou suspeita, para que he chamado seo [...] alguma 

pessoa a que sendo perguntado por parte desse officio mais ou menos 

que souber e fosse verdade. 

 

2° - Se conhece algumas pessoas prezas nos cárceres desta 

Inquisição, quem sabe quando [...] há que as conheça, e que [...] de 

conhecimento das mesmas, e não nomeando ao Reo João Dique se 

perguntado por elle com a mesma vez do tempo e conhecimento. 

 

3° - Em que conta elle [...] tem [...] com o dito Reo a respeito de sua 

vida, costumes, e christandade, se vivia catholicamente, e era tememte 

a Deos, ou se pello contrario tinha delle má opinião a recordar de sua 

crença e modo de viver, e que tem fundamento para isso.54 

 

 Além das perguntas, provas eram exigidas pelo Santo Ofício para a 

comprovação do que era atestado pelos declarantes. Estas também estavam listadas em 

duas exigências que deveriam ser conseguidas pelos promotores: 

 

                                                 
53 GORENSTEIN, Lina e CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. (org). Ensaios sobre a intolerância – 
Inquisição, marranismo e anti-semitismo,..., p.129. 
54 Processo número 10.139 de João Dique de Souza, ANTT - Arquivo Nacional da Torre do Tombo – 
Lisboa. 
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Provava que elle Reo sempre todos os actos de catholico e bom 

christão, e como tal se confessava muito amiúde e ouvia missa todos 

os dias de preceito freqüentando as Igrejas, onde adorava o 

Sacramento e venerava as imagens. 

 

Provava que pela mesma razão servia as irmandades com mesmo 

zello e dispêndio, como na Freguesia de São Gonçalo Irmandade do 

Santíssimo Sacramento e de São Gonçalo e desse [...] Gonçalves na 

Cidade do Rio de Janeiro. 

 

Nome para prova dos ditos antigos o Padre Antônio [...] Capellão que 

foi do Reo morador na sua fazenda do Reo = Miguel Aires 

Maldonado morador na fazenda vizinha do Reo = Pedro Ferreira 

morador junto no Engenho do Reo = Felippe Neri criado do Reo.55 

 

A defesa de João Dique de Souza começa em 11 de setembro de 1713. O 

Inquisidor chama perante si o “Tenente Coronel Miguel Aires Maldonado cavalleiro, 

professo da Ordem de Cristo natural deste Bispado do Rio de Janeiro e Freguesia de 

Sam Gonçalo”. 

Sobre a primeira pergunta, Miguel Aires Maldonado algumas vezes deixou os 

questionamentos dos Inquisidores sem esclarecimento, como foi o caso da primeira, 

onde o escrivão registra que o mesmo “disse nada”. No segundo questionamento o 

Tenente Coronel Aires Maldonado respondeu que: “alguãs pessoas conhecia prezas nos 

cárceres da Inquisição de Lisboa hidos dessa terra, e perguntado quais erão e que verão 

tinha de os conhecer”, e continuou que: “de seu conhecimento dice que por haver com 

muitos os conhecia e que há muitos annos, e a vários que nomear, em reos, quais foi o 

dito João Dique56. 

 Ao terceiro questionamento, Miguel Aires Maldonado destacaria as boas 

qualidades de João Dique: “Ao 3° disse que sempre teve ao dito João Dique por homem 

de boa vida e costume e christão, e o conheceo viver catholicamente e temente a Deos 

Senhor Nosso, não tendo delle nenhuma opinião a cerca de sua crença, e modo de viver, 

                                                 
55 Processo número 10.139 de João Dique de Souza, ANTT - Arquivo Nacional da Torre do Tombo – 
Lisboa. 
56 Processo número 10.139 de João Dique de Souza, ANTT - Arquivo Nacional da Torre do Tombo – 
Lisboa. 
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e que tudo isso sabe elle pelo conhece a trinta annos a esta parte e ser sempre seu [...], 

com quem sempre se achou e comunicou com boa amizade.57 

 Ao 4° questionamento, Miguel Aires reafirmaria os hábitos de Dique dizendo 

que ele: 

 

“sempre conhecia ao dito [João Dique] vivendo no modo com quem 

velava em seu [...] confessando amiúde ouvindo missa nos dias de 

preceito e frequentavam as Igrejas venerando as Imagens e adorando 

o Divinissimo Sacramento. O que tudo sabe pelo ver, e pela razão da 

sua vizinhança que com elle teve sempre. E al não disse nem dos 

costumes e assinou o seu juramento que todo lhe foi declarado com o 

dito comissário E o dito Manoel Roiz Nunes escrivão desta diligência 

que escrevi”.58 

 

Foi finalizado pela assinatura do próprio punho do Tenente Coronel Miguel 

Aires Maldonado e do Comissário Lourenço de Valladares. 

 A próxima defesa solicitada por João Dique era a de Phellipe Neri, que segundo 

o documento “pessoa que vive de sua agencia e que era natural da Cidade de Lisboa”. 

Sobre as perguntas que foram previamente estabelecidas,assim como a testemunha de 

defesa anterior, Neri na primeira pergunta nada disse. Na segunda afirmou que: 

 

conhece do Rio de Janeiro prezos no Santo Offício que nomeou entre 

ellas o dito João Dique que era Senhor de Engenho na Freguesia de 

São Gonçalo donde era morador, em dessas partes de Portugal, e a 

razão do dito [...] conhecimento he por ter estado em sua caza 

debaixo do seu amparo há período de doze annos [...]. 

 

disse que sempre teve o dito João Dique em conta de bom cathólico e 

demais temente a Deos pelos ditos excercícios serem mais 

conformados aos que são os verdadeiros cathólicos.59 

 

                                                 
57 Processo número 10.139 de João Dique de Souza, ANTT - Arquivo Nacional da Torre do Tombo – 
Lisboa. 
58 Processo número 10.139 de João Dique de Souza, ANTT - Arquivo Nacional da Torre do Tombo – 
Lisboa. 
59 Processo número 10.139 de João Dique de Souza, ANTT - Arquivo Nacional da Torre do Tombo – 
Lisboa. 
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 Sobre o último questionamento acerca da religiosidade de João Dique, Phellipe 

Neri continuou dizendo que o “Reo” frequentava a Igreja e adorava os sacramentos 

assim como também venerava as imagens, terminando suas respostas nesse ponto. 

Outro que participou da defesa era o português e cristão-velho Pedro Ferreira Barros, 

que exercia ofício de cirurgião e morava próximo a Dique. Assim como os outros, 

Pedro Ferreira acaba por ser evasivo, evitando responder questões que pudessem 

agravar a situação geral de João Dique. 

 Mais a frente daria novas informações, entretanto, nada que pudesse significar 

ou pesar a favor de Dique, uma vez que as respostas parecem seguir sempre um padrão 

que pode ser interpretado pelo temor da testemunha frente a seu posicionamento aos 

Inquisidores, ou possivelmente, por ser dessa forma que os agentes do Santo Ofício 

preferiam que fosse estruturado. 

 A partir da segunda pergunta, Ferreira começaria a responder que conhecia 

Dique “morador na Freguesia de São Gonçalo donde vivia de seu Engenho de assucar, 

natural das partes de Portugal” e o conhecia, o réu, há 16 anos e por “sempre se tratar 

com elle por amizade”. A fama de bom católico de Dique continua. O cirurgião 

mantevea posição das outras testemunhas, sempre declarando que o réu sempre mantém 

em dia os “ditos exercícios que nelle vio serem conforme”, como completaria, muito do 

que não via em outros católicos. Pedro Ferreira além de ser cirurgião de ofício 

foiprocurador da Irmandade de São Gonçalo, de forma que poderia justificar com maior 

força os hábitos católicos de Dique, declarando que o mesmo ouvira missa e que “o sabe 

pelo ver”, assim como também havia dado uma quantia no valor de 20 mil réis para 

“agradecer um milagre” quando uma mortandade atingiu o gado de sua fazenda. 

 As diligências para a audiência das testemunhas de defesa de João Dique 

levariam o comissário Lourenço de Valladares a uma nova informação sobre os hábitos 

do réu. Dentro da documentação das irmandades da região, ele encontrou sim o nome de 

Dique como participante e, ainda mais, como Juiz da Irmandade “na eleição que se fez 

no anno de 1670”. Consta ainda na diligência que, segundo o registro do Livro da 

Irmandade, Dique deu uma esmola no valor de 40.000$ para a festa do padroeiro; e vai 

além, Lourenço de Valladares também identificou o nome de Dique envolvido com 

outra irmandade, agora a do Santíssimo Sacramento onde fora eleito irmão da mesa nos 

anos de 1701 e 1711. 

 Nesse momento, quando se pensa sobre a afirmação de João Dique de Souza de 

que nunca havia se apartado da fé na Igreja Católica, esta parece realmente fazer 
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sentido. Além do testemunho de homens considerados de confiança dentro da 

comunidade, também fora encontrado o livro da administração da irmandade. Outra 

questão que deve ser destacada é que a presença de João Dique de Souza na irmandade 

de São Gonçalo se encontra registrada desde o ano de 1670, quando o réu tinha então 23 

anos de idade e já como juiz da mesma, não como um membro recém chegado. Isso 

deveria colaborar para situar o promotor e mesmo os inquisidores da realidade das 

declarações que eram feitas a favor de João Dique de Souza, refutando as declarações 

que foram feitas contra ele.  

 Todas as outras oito perguntas para João Dique de Souzapermaneceram na 

mesma “linha de investigação”. Persistiram questionando sobre elementos da fé judaica, 

as quais o réu negou com a mesma frase: “Disse que não”. Entre elas: a) se rezava as 

orações judaicas, ou os salmos de Davi sem Glória Patri no fim; b) se guardava os 

sábados de trabalho como se fossem dias santos sem trabalhar, vestindo suas melhores 

roupas e limpando sua casa, acendendo os candeeiros com azeite limpo; c) se guardava 

a páscoa dos judeus (Pessach) e se consumia pão ázimo60 (Matzá); d) se fazia o jejum 

judaico das segundas e quintas feiras, ou do dia grande da Rainha Esther, ou o Sabá 

Grande, não comendo ou bebendo, até que se inicie a noite, comendo então peixe ou 

qualquer coisa que não seja de carne; e) se quando morria alguma pessoa em sua casa, 

família ou vizinhança jogava fora a água que possuía dentro de casa; f) se na questão do 

falecimento de algum familiar ou membro que residia nas proximidades mandava 

amortalhar o corpo do falecido, enterrando em cova funda e de terra virgem, colocando 

ainda na boca do defunto alguma coisa de ouro ou prata, por observância da Lei 

Judaica. 

 No fim da sessão de In Genere, João Dique de Souza declarou com as seguintes 

palavras: 

 

Disse então que elle tem sido admoestado por muitas vezes nesta 

Inquisição com muitas chamadas para que confesse a verdade de suas 

culpas, o que elle Reo vizando de […] conselho lhe agora não tem 

feito, e se faz em a saber que nesta meza há informação que elle Reo 

vivia apartado de nossa Santa Fé Catholica e tinha Crença na Ley de 

Moyzés que comunicava com pessoas de Sua Nação também 

                                                 
60 Pão ázimo ou asmo, conhecido na língua hebraica como matzá, é um tipo de pão assado sem fermento, 
feito somente de farinha de trigo e água. 
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apartadas da Fé com as quais se comunicava que crente confessante 

da dita Ley pello que de novo o admoestavão como na mesma 

claridade da parte de Christo Senhor Nosso confesse suas […] a 

verdade de suas culpas, e todas as pessoas com quem as comunicava 

e sabe andar e ao que todas […] não impondo a sy nem a outros falso 

testemunho por que heo que lhe correm por descargo de sua 

consciência e salvação de sua alma, e bom despacho de sua cauza. E 

por tornar a dizer que não tinha culpas algumas que confessar por 

que era firme e fiel catholico foi outra ves admoestado em forma, e 

mandado a seu cárcere. 61 

 

 Reconhece que todas as culpas que lhe são imputadas são falsas. Alegando falso 

testemunho destas e diz de forma clara que não tem nenhuma culpa a confessar. Pode 

ser possível que João Dique de Souza não tivesse total conhecimento das práticas pelos 

quais as pessoas que se envolviam com a Inquisição utilizavam para ter a menor 

punição possível. Fato esse que acabaria por agravar a maneira que os Inquisidores 

passariam a tratá-lo, pelo comportamento como um réu negativo. 

 A opção do réu viver apartado, como seria destacado por Dines, não era da 

Igreja católica e de seus mandamentos, mas sim, da comunidade ao redor. João Dique 

de Souza sabia que a família Valle, de onde sua falecida esposa tinha ligação direta e, 

mesmo ele, um rastro indireto (ainda que perceptível) tinha práticas judaicas. 

 Com as negativas de João Dique de Souza, com respostas curtas e sem confusão 

em suas palavras, essa primeira parte das entrevistas acabaria, sendo levado 

posteriormente para a sessão In Specie, quando, diferentemente da anterior, agora, 

seriam feitas perguntas mais pessoais para o réu. Como seria destacado por Dines: “Na 

mesa, quanto mais veemente for a negativa, mais enredado fica o acusado. Diabólico. 

Ou divino, dá no mesmo.”62A negativa de João Dique de Souza em todas as perguntas 

que lhe foram direcionadas indicava aos inquisidores que estes deveriam ter uma atitude 

mais firme com o réu na próxima reunião onde reiniciariam os interrogatórios. 

  

2.7.2 –In Specie 

 

                                                 
61 Processo número 10.139 de João Dique de Souza, ANTT - Arquivo Nacional da Torre do Tombo – 
Lisboa. Grifos são meus. 
62 DINES, Alberto. Vínculos do Fogo,..., p.717. 
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 Treze dias após o fim da sessão de perguntas gerais seria iniciada a sessão de 

perguntas específicas – In Specie, de João Dique de Souza.O Inquisidor Manoel da 

Cunha Pinheiro mandou vir perante si o denunciadoque havia negado qualquer culpa na 

primeira rodada de perguntas. Enquanto a primeira entrevista buscava apenas efetuar 

perguntas com relação ao crime que fora imputado ao réu, o segundo momento teve por 

objetivo fazer questionamentos diretos sobre os crimes e práticas, baseado no que havia 

sido denunciado por familiares, amigos, conhecidos e inimigos. Por fim, João Dique de 

Souza jurando sobre os Santos Evangelhos, concordou em dizer a verdade e manter 

segredo sobre tudo que lhe fosse perguntado. 

 Logo de início é questionado, assim como foi na sessão In Genere, se ele tinha 

cuidado das culpas as quais estava sendo denunciado. Respondeu apenas que “sim 

cuidava, e que não tinha culpas a confessar perante Meza”63. Essa primeira pergunta 

serviria apenas para os inquisidores terem uma ideia de como estava o réu, dias depois 

da primeira sessão. As condições de vida degradantes dos locais onde ficavam todos 

aqueles que estavam presos da inquisição, costumavam mudar a opinião 

daqueles.Segundo Calainho, em recente comunicação sobre os porões do Santo Ofício, 

esses ambientes eram “lúgubres, insalubres, de higiene precária, escuros e com muitos 

presos em cada cela. Os réus eram presos enquanto ainda aguardavam o julgamento 

dos processos, que geralmente transcorria” 64. 

 A partir de então começam a ser feitas as perguntas relacionadas ao que foi 

denunciado contra João Dique de Souza. Foram feitas vinte e quatro denúncias contra 

João Dique de Souza, mas, ou por falta de credibilidade ou por decisão de fazer uso das 

mesmas em outros momentos, acabaram por ser utilizadas apenas nove denúncias contra 

o réu. 

 Todas as perguntas eram feitas de maneira sigilosa: “Se em certo lugar, se achou 

elle Reo de certo tempo” ou ainda “Com as partes com certa companhia de sua nação”. 

Nunca era declarado quem eram as ditas partes, ou que lugar e tempo eram esses. 

Segundo Martha Páscoa:  

 

                                                 
63 Processo número 10.139 de João Dique de Souza, ANTT - Arquivo Nacional da Torre do Tombo – 
Lisboa. 
64 CALAINHO, Daniela Buono. Nos porões do Santo Ofício: Cárceres Secretos da Inquisição 
Portuguesa, séculos XVI e XVIII. XIV encontro regional da Anpuh-Rio – Memória e Patrimônio. Unirio, 
2010. 
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As perguntas mencionam ações concretas, mas não a data da sua 

ocorrência e pede-se depois ao réu que “advinhe” as pessoas com 

quem estava. [...] Evidentemente, era difícil para qualquer pessoa 

sair-se arirosamente de um exercício deste gênero. [...] Após o réu, de 

certeza, já extenuado, não dar resposta concreta às perguntas, 

avisaram-no de que, para merecer caridade, era necessário que 

confessasse todas as suas culpas o que, para os inquisidores, ainda 

não tinha acontecido.65 

 

 As perguntas são feitas acerca das denúncias (o que era concreto), mas de 

maneira vaga. Se estava em “um certo lugar, em certo tempo, em companhia de gente 

de nação”; para, logo em seguida se ele, o réu, “se encontrou em outro lugar, em outro 

certo tempo, em companhia de certas pessoas por ocasião de falarem na Lei de Moisés, 

se declarando e dando conta de como criam e viviam na dita Lei”. Em nova pergunta, 

entra em questão a salvação da alma do réu através da crença na lei mosaica. A última 

pergunta feita pelo inquisidor Manoel da Cunha Pinheiro foi a seguinte: 

 

Perguntado em que outro certo lugar se achou elle Reo de certo 

tempo a sua parte em certa companhia de sua nação, onde elle Reo, e 

a dita companhia em práticas que tiverão se declaravão em como 

crião, e vivião na Ley de Moyzes para salvação de sua alma, e por 

observancia  da mesma disserão faziamos jejuns do dia grande do 

mês de setembro estando elle sem comer, nem beber se não a noite em 

que comiam peixe e coisa  que não era de carne, guardava os 

sabbados de trabalho, como se fossem dias Santos estando nelles sem 

fazer coisa alguma e rezava os Salmos de David sem gloria Patri no 

fim.66 

 

 A essa pergunta, como a todas as outras que foram feitas anteriormente, João 

Dique de Souza respondeu apenas com: “Disse que não passava a tal”. E ao fim foi lhe 

dito que, ao negar todas as culpas que lhe foram denunciadas e que lhe foram 

perguntadas em particular, esta sessão de In Specie seria a última antes do libelo da 

                                                 
65 PÁSCOA, Martha. Os processos de Jerônimo e Inês Nunes – Algumas pistas para o estudo dos 
processos inquisitoriais de cristãos-novos. In.: RAMOS, Luís A. de Oliveira; RIBEIRO, Jorge Martins; 
POLÔNIA, AméliaEstudos em homenagem a João Francisco Marques. (Vol 2),..., p.264. 
66 Processo número 10.139 de João Dique de Souza, ANTT - Arquivo Nacional da Torre do Tombo – 
Lisboa. 
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justiça pelo qual seria acusado. Ainda assim, os inquisidores tentam convencer sempre 

seus réus de que a confissão era peça fundamental para a salvação de suas almas e bom 

despacho de sua causa, o que para Novinsky define como sendo na verdade parte 

importante da processualística inquisitorial67. Outros historiadores colaborariam a cerca 

da importância da confissão, como é o caso de Laura de Mello e Souza, quando afirma  

o procedimento inquisitorial como o elemento que formou e perpetuou o sentido da 

feitiçaria68. Novinsky que explicita a confissão como algo “extraordinariamente difícil 

saber hoje até onde vai a medida da honestidade69”. Mas, novamente citando 

Gorenstein, ainda que esta seja difícil de avaliar e nem sempre verdadeira, a confissão 

era sempre necessária, parte essencial do procedimento inquisitorial. 

 Nem mesmo os inquisidores pedindo a confissão, pala misericórdia de “Christo 

Senhor Nosso que abrisse os olhos de sua alma” para confessar a verdade de suas 

culpas, João Dique de Souza voltou atrás. Não reconheceu nada e entrou da mesma 

maneira que saiu: sem concordar em nenhum momento com quaisquer das culpas que 

lhe foram imputadas. 

 A negação era um agravante enorme. A legislação inquisitorial tinha todo um 

conjunto de procedimentos para lidar com esse tipo de réu e, pela falta de cooperação de 

João Dique de Souza, uma vez que ele não colaborava para a “salvação de sua alma e 

bom despacho de sua cauza”. O caminho não parecia fácil para o réu, ainda que ele 

acreditasse em sua inocência e na manutenção da sua fé. No sentido oposto, para os 

inquisidores o caminho estava a cada negação, mais claro. Quanto mais veemente, mais 

culpado. A sessão de perguntas específicas termina, mas não os problemas do réu e a 

“admoestação antes do libelo” fora preparada. 

 A sessão posterior, que trata das crenças do réu, começaria da seguinte forma: 

 

Diz a Justiça A. contra João Dique, que diz ser christão velho, Sr. De 

Engenho, natural desta Cidade de Lisboa e morador na do Rio de 

Janeiro. Reo prezo nos cárceres secretos desta Inquisição pello crime 

de herezia e apostazia, e contendo neste processo. 70 

 

                                                 
67 GORENSTEIN, Lina. A inquisição contra as mulheres, Rio de Janeiro, séculos XVII e XVIII,..., p.142. 
68 SOUZA, Laura de Mello. O Diabo na terra de Santa Cruz,..., p.259.  
69 NOVINSKY. Anita. Cristãos-novos na Bahia,..., 1972, p.158 
70 Processo número 10.139 de João Dique de Souza, ANTT - Arquivo Nacional da Torre do Tombo – 
Lisboa. 
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Ao fim dessa mesma sessão é possível encontrar como, a partir de então, os 

inquisidores iriam tratar João Dique de Souza: 

 

O Reo João Dique, como herege e apostata de Nossa Santa fé 

Católica, peg° impenitente e pertinaz, seja declarado por tal e que 

encorrem em semª de excomunhão mayor, e em confiscação de todos 

os seus bens para o fisco e Camara Real e nos mais penas 

de[...]semelhantes estabelecidas e relaxado a Justiça secular com a 

[...] de Lisboa, feito em cumprimento [...] da Justiça:omni meliori 

modo via et forma juris. Cum expensis. 

 

 Quanto mais certo de sua consciência, pior fica o caso do réu perante a mesa 

inquisitorial. Não existe forma pelas quais alguém que seja considerado culpado, passe 

a ser inocentado. São extremamente raros os casos que terminam dessa maneira, sendo 

o mais acertado, a opção pela confissão – ainda que falsa, para que se alcancem, ao 

menos, penas menores, não recebendo a excomunhão maior ou a pena capital, o 

relaxamento ao braço secular. 

 João Dique de Souza negou tudo, não assumiu as culpas, declarou que as 

denúncias contra ele foram feitas por inimigos. Toda essa resistência teve um motivo 

forte para ocorrer. A negação em diversos momentos, tanto na sessão geral de 

perguntas, como na sessão de questões específicas;a afirmação de não ter culpas as 

quais declarar, na documentação da “Admoestação antes do Líbello”, onde novamente 

João Dique de Souza reafirma a inocência de suas culpas, começam a dar pistas do 

comportamento do réu. 

 A presença destas linhas de João Dique de Souza ajudam a compor a questão do 

pensamento acerca de um modelo sobre como era o viver e (no seu caso, 

consequentemente morrer), em uma sociedade que seguia os moldes de um Antigo 

Regime por meio de uma estrutura de pensamento que ajudou a formar o homem 

barroco português. 

 O termo barroco é ligado diretamente à arte, caracterizada pelas linhas curvas, 

pelo efeito de contraste entre os elementos claros e escuros, tendo sempre presente nele, 

um certo ilusionismo na peça. Sua origem ao termo faz referência a uma “pérola 

imperfeita”. Não é homogêneo ou igualitário. O Barroco é a profusão dos antagonismos, 
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é excessivo e rebuscado. Não é austero ou clássico, é livre em suas formas, maneiras, 

pensamentos ou atos. É o absurdo e o grotesco, citado por Ernrst Gombrich71. 

 E continuaria a destacar que esse fidalgo foi o indivíduo que fora ruralizado 

praticamente à força pela perda da independência em 158072 por conta do período de 

deslocamento da Corte, de Lisboa para Madri.  A leitura dessa etapa do processo de 

João Dique de Souza tem toda uma importância. Nessa parte do processo inquisitorial, 

as declarações do réu definiram o rumo ao qual seu julgamento se encaminhou. E que 

mesmo assim, João Dique de Souza manteria sua linha de pensamento, basicamente 

pontuando seu destino. Persistindo nesse caminho em que insistia em se isentar de todas 

as culpas, acabava por se tornar ainda mais culpado. É justamente esse comportamento, 

de uma postura diferente frente aos inquisidores servindo para destacar uma forma de 

pensar que durante muito tempo ficou escondido nas brechas de denúncias vazias por 

conta de incontáveis cristãos-novos que preferiam viver sob a sombra da heresia e 

apostasia, do que ter seu fim na fogueira. 

Entretanto, é necessário que se faça um exercício de compreensão das pessoas e, 

o conjunto ao qual pertencem, de denunciadores de João Dique de Souza, a criação de 

um perfil destes indivíduos. Sendo cristãos-novos por origem, acabam por possuírem 

elementos que formavam uma linha que os identificava dentro dessa comunidade do 

recôncavo da Guanabara. Para tal, será feita uma análise partindo dos processos 

inquisitoriais e de seus inventários.  

Informações como o ofício do envolvido e suas posses – escravos terras, 

benfeitorias, a relação entre lavradores e Senhores de engenhos, assim como a questão 

da produção encontrada na região. Esses dados, quando confrontados, nos permitem 

perceber tensões e rusgas que já existiam e que, com os eventos da primeira década do 

século XVIII – invasão francesa e chegada da visitação inquisitorial ao Rio de Janeiro – 

acabariam por deflagrar tais tensões. 

 

                                                 
71GOMBRICH, E.H. História da Arte, São Paulo, LTC Editora, 2002, p.387. 
72 MELLO, Evaldo Cabral de. Um Imenso Portugal,..., p.339. 
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Capítulo 3: Entre os ofícios dos cristãos-novos: um perfil da sociedade no 

recôncavo da Guanabara no início do século XVIII. 

 

Segundo o Dicionário Online de Português, o termo perfil tem como base o “contorno 

do rosto de uma pessoa” assim como a “descrição ou relato em que se faz a traços rápidos o 

retrato moral e físico de uma pessoa”, sendo em geologia um “corte, deixando ver a 

disposição e a natureza das camadas de um terreno”1. Em história esse panorama não é muito 

diferente. Um perfil histórico tem a mesma função, mas feito por meio de documentos 

históricos: levantar dados para a descrição ou relato que se faz, de modo a compor os 

primeiros traços a que se destina uma pesquisa, sendo estes de um conjunto de pessoas, de um 

lugar ou de uma instituição. 

 A ideia de trabalhar de maneira a construir um perfil veio da necessidade de se fazer 

uso das poucas referências existentes sobre a história da região de São Gonçalo – região essa 

carente de estudos sobre seu passado, com foco na comunidade de cristãos-novos que 

existiram nesse período do final do XVII e início do XVIII, de seus Senhores de Engenho, 

lavradores, médicos, advogados, escravos, entre outros.  Desse modo, entender as relações 

que foram se desencadeando entre esses homens, quem eram eles e o que produziam; quais os 

primeiros “contornos” desses homens que no início do século XVIII foram caçados pela 

Inquisição portuguesa; a relação que tinham com os lavradores e os partidistas de suas terras; 

que ofícios praticam além do gerenciamento de suas terras e convivência com a comunidade 

ao redor. 

Os Senhores de Engenho, tanto em São Gonçalo como em quaisquer outras regiões do 

território colonial, eram os donos da terra, o patter familis, a figura central da sociedade ainda 

embrionária no Brasil colonial, mas não só, também era a figura central de seu grupo familiar. 

Era ele que muitas vezes determinava as funções que cada um dentro de seu grupo deveria 

desempenhar, organizando essa lógica social. 

 Na obra de Manuel Diégues Júnior, o Senhor de Engenho tomaria um papel 

preponderante na história da civilização brasileira, quando a este é dado “um papel relevante”, 

sendo considerado “o verdadeiro aristocrata colonial. Sua posição na história do Brasil é por 

isso mesmo daquelas a que se não atinge sem muito esforço. Tudo nele evocava o traço da 

                                                 
1Dicionário Online de Portugês em http://www.dicio.com.br/perfil/ Acessado em 16/04/2012. 
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aristocracia que a riqueza do açúcar lhe conferia” 2. André João Antonil, no capítulo primeiro 

de sua obra “Cultura e opulência do Brasil”,constrói um primeiro perfil dessa camada: 

 

O senhor de engenho é título a que muitos aspiram, porque traz consigo o 

ser servido, obedecido e respeitado de muitos. E se for, qual deve ser, 

homem de cabedal e governo, bem se pode estimar no Brasil o ser senhor de 

engenho quanto proporcionalmente se estimam os títulos entre os fidalgos 

do Reino.3 

 

 Antonil deixa claro nessa pequena passagem que antes de qualquer coisa, ser Senhor 

de Engenho era um título, simbolizava aquele que seria servido e respeitado, que traria 

consigo o respeito da sociedade ao circundante. Esses senhores acabariam por formar 

pequenos centros de poder locais, pois destes dependiam os lavradores e partidistas que 

trabalhavam em suas terras, arrendando-as, assim como tantos outros ofícios: barqueiros, 

oleiros, vaqueiros, calafates, carapinas, pastores, pescadores, entre outros. 

 Mas foi Schwartz quem deu os contornos mais atuais a figura dos Senhores de 

Engenho, ainda que fale exclusivamente no caso do nordeste: 

 

Nenhum grupo na história brasileira possui uma aura de legendária 

magnificência tão marcante quanto a dos senhores de engenho no Nordeste. 

Ainda que no século XIX fosse proverbial dizer “senhor de engenho, morto 

de fome, cheio de empenho”, esses homens mantiveram-se no ápice da 

hierarquia social, projetando uma imagem de nobreza, fortuna e poder. 

Essa imagem sustentou-se em seu permanente controle da terra e dos 

escravos e no tradicional papel de potentado local que muitos deles 

encarnaram. [...], os senhores de engenho não são simplesmente um tipo 

social facilmente transposto de uma época a outra; são também uma classe 

formada ao longo do tempo, que se desenvolveu historicamente e manifestou 

diferentes características em datas diversas.4 

 

                                                 
2 DIEGUES JÚNIOR, Manuel. O Engenho de açúcar no nordeste. Documentário da vida rural. Maceió: UFAL, 
2006, p.21. 
3 ANTONIL, André João. Cultura e opulência do Brasil. São Paulo/Brasília: Melhoramentos/INL, 1976, p.79. 
4SCHWARTZ, Stuart B. Segredos internos - Engenhos e escravos na sociedade colonial, 1550-1835, São Paulo: 
Companhia das Letras, 1988, p.224. 
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 A tal legendária magnificência, uma aura que projetava nobreza, fortuna e poder, 

pode, por fim, acabar criando uma imagem falsa desses homens diversos. Estes adquiriam 

características distintas quando analisados em um recorte temporal ou geográfico. Senhores 

de terras e de almas, do destino de muitos e detentores do poder e influência regional, 

possuíam relações ásperas muitas das vezes com aqueles que arrendam suas terras, 

expulsando-os das terras arrendadas, confiscando sua produção ou se recusando a receber a 

cana destes 5. 

 Ofoco desse trabalho parte da relação de João Dique de Souza com outros Senhores de 

Engenho que surgem durante seu processo inquisitorial.Todos eram cristãos-novos, da região 

de São Gonçalo e se envolveram com a Inquisição. Essa proposta tem como objetivo permitir 

a análise de suas características que trariam à tona as questões da condição social de Senhores 

de Engenhos – ainda que detentores de uma posição de destaque e de vigilância dos outros 

membros da sociedade. A finalidade é perceberas relações que existiam nessa região. 

 Para se entender os Senhores de Engenho, deve-se a princípio buscar a definição do 

que foi um engenho. Vera Lúcia Amaral Ferlini definiu o que seria, afinal, um engenho. A 

autora diria que essa denominação de início estaria “restrita às instalações onde se dava a 

manipulação da cana, estendeu-se, com o passar do tempo, a toda a propriedade açucareira, 

com suas terras e lavouras. Em si, constituía um conjunto de edificações, em geral 

interligadas, formando um impressionante conjunto arquitetônico”6. 

 Mas como era a situação da região de São Gonçalo do Amarante no início do século 

XVIII? Segundo nos falam Silva e Molina, existia um grande número de fazendas e engenhos 

no início do século XVIII, todas em grande atividade. Podemos citar o Engenho de Nossa 

Senhora da Luz, o de Itaúna, o Engenho Pequeno e o de Guaxindiba, Nossa Senhora da 

Conceição de Pendotiba, Ipiiba de Malheiro, do Dutra, o Vera Cruz e o Engenho de 

Colubandê, pertencente à família Vale, que chegou a produzir uma safra declarada de 

aproximadamente 3 toneladas de açúcar, entre mascavo e branco. 

 Esses Senhores de Engenho não foram meros símbolos isolados do poder e da 

influência na localidade; esses homens possuíam redes complexas de relacionamento com 

pessoas de sua família, em alguns casos, redes que são bastante longas e que comportavam 

membros de diferentes ofícios – lavradores, comerciantes, advogados, partidistas de suas 

                                                 
5 ANDRADE, Manuel Correia de Oliveira. Modernização e Pobreza: A expansão da Agroindustria Canavieira, 
São Paulo: EDUSP, 1994, p.182. 
6 FERLINI, Vera Lúcia Amaral. A Civilização do açúcar. Coleção Tudo é história. São Paulo: Editora 
Brasiliense, 1998, p.30. 
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terras, com os próprios escravos, com a sociedade em si. É esse modelo de abordagem que 

será tratado aqui. Colocar os Senhores de Engenho num plano onde possam ser vistos e 

interpretados para adquirirem uma identidade que vá além de sua posição social, confrontado 

com outros membros dessa sociedade. 

 

Quadro 7 – Proprietários das fazendas e engenhos em São Gonçalo do Amarante – Final 

do XVII e Início do XVIII 

 

Propriedade Nome Condição social Ano 

Engenho Nossa 

Senhora da Luz 

Familiar de Gago 

Câmara 
Cristão-velho Anterior a 1700 

Fazenda do Barreto 
Capitão José 

Barreto de Faria 
 Anterior a 1700 

Engenho de Itaúna 
João Rodrigues 

Calaça 
Cristão-novo 1712 

Engenho Pequeno 
João de Araújo 

Caldeira 
n/d 1694 

Engenho de 

Guaxindiba 

Capitão Luís Cabral 

de Távora 
Cristão-novo 1689 

Engenho Nossa 

Senhora da 

Conceição de 

Pendotiba 

Gonçalo Morato 

Roma 
Cristão-velho 1694 

Engenho Ipiíba de 

Malheiros 

Antônio Maciel 

Tourinho 
n/d 1687 

Engenho de Ipiíba 

do Dutra (ou Ipiíba 

Pequeno) 

Gregório Dutra da 

Silva 
n/d Anterior a 1700 

Fazenda de Nossa 

Senhora da 

Conceição 

Capitão Francisco 

Brito Meireles 
n/d Anterior a 1700 

Engenho Vera Cruz 
João Dique de 

Souza 
Cristão-novo 1686 
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Fazenda Colubandê Ana do Vale Cristã-nova Anterior a 1700 

Fonte: MOLINA, Evadyr e SILVA, Salvador da Mata. São Gonçalo no século XVII. ColeçãoMemor, 
São Gonçalo, 1997. 

 

 O trabalho não pretende analisar com um olhar meramente marxista, o que limitaria as 

possibilidades de interpretação.Coloca-se, sob esse contexto, os Senhores de Engenho como 

meros opressores de um sistema ao qual eles estavam integrados: lavradores, partidistas e 

todos que vivessem sob sua influência seriam os oprimidos, caracterizando assim, uma 

redução simplista, pois esse tipo de análise deve ser vista sob diferentes campos da 

historiografia.  

Trata-se de traçar um perfil por meio de outros valores para além de opressores e 

oprimidos. É necessário serem analisadas as relações entre as classes, assim como as 

animosidades internas que aparecem entre essa população, homens e mulheres, e mesmo na 

camada dos cristãos-novos, dentro do prisma da sociedade do recôncavo da Guanabara do 

início do século XVIII. 

 Outra coisa que deve ser levada em consideração é que, como se trata da análise de um 

determinado momento, a fim de ser feito um perfil, não serão abordadas questões como a 

ascensão ou declínio da sociedade açucareira ou dos engenhos no final do século XVII para 

até a primeira década do século XVIII. Essa abordagemé corroborada por Maurício de 

Almeida Abreu: 

 

Dada a importância da cultura canavieira nos primeiros séculos da 

colonização brasileira, é paradoxal que tenhamos hoje tão poucas 

informações sobre ela. O fato é que os dados com que contamos – sejam eles 

de produção, de preços, de utilização de força de trabalho ou de qualquer 

outra natureza – são bastante fragmentários e jamais constituem séries 

históricas prolongadas. 7 

 

 Ora, se essas informações sobre a cultura do açúcar são raras e fragmentárias, ainda 

incapazes de dar os primeiros contornos dessa sociedade que está incrustada na origem da 

formação da sociedade colonial, chegamos à primeira conclusão de que a formação de um 

perfil, onde se é anotada suas primeiras características, é de máxima importância para a 

                                                 
7 ABREU, Mauricio de Almeida. Um quebra cabeças (quase) resolvido: Os engenhos da Capitania do Rio de 
Janeiro – século XVI e XVII. Em: cvc.instituto-camoes.pt/eaar/coloquio/comunicacoes/mauricio_abreu.pdf1 
Acessado em 07/04/2012. 
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compreensão da dinâmica de todos os elementos envolvidos nesse universo dos grandes e 

pequenos engenhos. 

 Mas Abreu é realista, deixa claro que apesar da existência de livros de registros, esses 

se encontram desaparecidos, provavelmente foram levados pelos tentáculos da inquisição a 

fim de verificar se as declarações dos inventários estavam todas de acordo. Tudo isso lança 

dificuldades para a interpretação e formação desses engenhos. Talvez as utilizações dos 

inventários existentes dentro dos processos inquisitoriais auxiliem no preenchimento de 

lacunas que não seriam respondidas por conta do desaparecimento dos antigos “livros de 

razão” tantas vezes declarados por contas de dívidas e créditos nas sobreditas declarações. 

 Entretanto, para tal, deve ser levado em consideração o panorama sobre o qual será 

traçado de maneira metodológica esse perfil. E será feito por meio de uma contextualização 

sobre a conjuntura da economia sobre a questão dos engenhos ao final do século XVII e início 

do século XVIII na Capitania do Rio de Janeiro. Poderíamos citar o próprio Abreu, como 

também Schwartz, Vera Ferlini e Vitorino Magalhães Godinho8 e Antônio Carlos Jucá de 

Sampaio9, que apontam para quatro conjunturas econômicas com características distintas. 

 A primeira foi ainda durante o século XVI, bastante favorável para o desenvolvimento 

de uma sociedade da lavoura canavieira. De acordo com Abreu, esse período durou até a 

terceira década do século XVII. Os preços do açúcar alcançaram níveis elevados, estimulando 

o crescimento desse tipo de cultura em várias capitanias da América colonial. A partir da 

quarta década do século XVII surgiu um momento de retração dessa economia, iniciou-se 

uma flutuação nos preços que duraria até o ano de 1650. Desse momento em diante, teve 

início um período de grave situação econômica, sendo chamado por alguns historiadores 

como uma “crise aguda”, caracterizada pela queda “acentuada a contribuir amplamente para a 

satisfação dos compromissos firmados pelo Reino com a Inglaterra e a Holanda”, e 

continuaria: “Essa época de dificuldades teria se estendido até o início da década de 1690, que 

marcaria, por sua vez, o início de um período de retomada de preços e de crescimento da 

lavoura canavieira, que adentraria o século XVIII” 10. 

                                                 
8 Ver Vitorino M. GODINHO, «Portugal, as frotas do açúcar e do ouro, 1670-1770», in Revista de História, São 
Paulo, 15, 1953. Reproduzido em Vitorino M. GODINHO, Mito e mercadoria, utopia e prática de navegar – 
séculos XIII-XVIII, Lisboa, Difel, 1990, pp. 477-495; Stuart B. SCHWARTZ, Segredos internos.. cit.,  
FERLINI, Vera. Terra, trabalho e poder: o mundo dos engenhos no Nordeste colonial, Bauru, Edusc, 2003. 
9 SAMPAIO, Antônio Carlos Jucá de. Na encruzilhada do Império: Hierarquias sociais e conjunturas 
econômicas no Rio de Janeiro (c1650-1750). Rio de Janeiro: 2003. 
10 ABREU, Mauricio de Almeida. Um quebra cabeças (quase) resolvido: Os engenhos da Capitania do Rio de 
Janeiro – século XVI e XVII. Em: cvc.instituto-camoes.pt/eaar/coloquio/comunicacoes/mauricio_abreu.pdf1 
Acessado em 07/04/2012, p.3. 
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 Se existiu alguma relação entre a valorização do açúcar e a vinda da Inquisição, os 

documentos pesquisados não puderam nos comprovar nada, mas que com a produção em alta 

e o açúcar novamente valorizado, as terras confiscadas passavam a gerar mais dinheiro para 

os cofres do Santo Ofício, que arrendava as terras para pessoas interessadas. 

 O quadro abaixo mostra o crescimento do número de engenhos na região das Bandas 

d´Alem; não demonstra que todos se localizem na região de São Gonçalo do Amarante, mas, 

dado a atividade inquisitorial ser grande nessa região, podemos pressupor que a grande 

maioria se encontre próxima a essa região, aproveitando seus rios, seu litoral e as terras 

apropriadas para a cultura da cana-de-açúcar. Não é o foco desse trabalho analisar o 

desenvolvimento de todas as outras regiões da Capitania, mas a guisa de informação, é válido 

informar os dados finais destas, considerando seu número de engenhos com o passar do 

tempo, para que fique claro o crescimento e a revalorização do preço do açúcar:  

 

Quadro8 – Evolução do número de engenhos em funcionamento nas Bandas d´Além – 

Séculos XVII – XVIII 

Área 
1601-

1610 

1611-

1620 

1621-

1630 

1631-

1640 

1641-

1650 

1651-

1660 

1661-

1670 

1671-

1680 

1681-

1690 

1691 

– 

1700 

Banda 

d’Além 
3 4 9 12 22 22 22 26 29 30 

Fonte: ABREU, Mauricio de Almeida. Um quebra cabeças (quase) resolvido: Os engenhos da 
Capitania do Rio de Janeiro – século XVI e XVII. Em: cvc.instituto-
camoes.pt/eaar/coloquio/comunicacoes/mauricio_abreu.pdf1 Acessado em 07/04/2012, p.14. 
 

Quadro9 – Relação do número de engenhos em funcionamento dentro da Capitania do 

Rio de Janeiro – Séculos XVII – XVIII 

 

Área Número de engenhos: 1691 – 1700. 

Arredores da Cidade 5 

Baixada de Jacarepaguá 11 

Inhaúma/Ilha do Governador 16 

Irajá/Meriti 38 

Campo Grande/Guaratiba 10 

Tapacurá/Cacerebu 10 
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Guaguaçu/Guapimirim 11 

Total 101* 

*Contabilizando os 30 engenhos das terras das Bandas d’Alem, chegamos ao total de 131 engenhos 

existentes em 1700.  

Fonte: ABREU, Mauricio de Almeida. Um quebra cabeças (quase) resolvido: Os engenhos da 
Capitania do Rio de Janeiro – século XVI e XVII. Em: cvc.instituto-
camoes.pt/eaar/coloquio/comunicacoes/mauricio_abreu.pdf1 Acessado em 07/04/2012, p.14. 
 

 O crescimento do valor do açúcar a partir da segunda metade do século XVII até sua 

estabilidade no início do XVIII, o crescimento do número de engenhos, a sobre-valorização 

das terras da região por conta do contato com as Minas intensificando o comércio: tudo isso 

são elementos que iriam destacar essa região. 

 A análise dessa região foi feita dentro do proposto, por meio da pesquisa sobre os 

inventários existentes dentro do processo inquisitorial, do réu e dos processos que se 

conectam ao deste; a existência de um perfil que pode ser utilizado dentro de uma 

visualização do mesmo tipo de documento. É fato que alguns são mais completos e extensos 

que outros, mais curtos, breves e sem aprofundamento, mas mesmo essa brevidade pode ser 

interpretada como uma falta de interesse da Inquisição em meros lavradores de terras, que, 

ainda que tivessem bens, alguns não preenchiam os requisitos necessários para tal, um 

trabalho mais denso em seus inventários: terras, escravos, outros bens como safra de açúcar, 

entre outros. 

 

3.1 – Os inventários – declaração das posses11 

 

 Lipiner, em sua obra, escreveu algumas linhas sobre a importância do inventário. Diria 

o autor que “A prisão de uma pessoa pelo Santo Ofício era acompanhada de um inventário de 

todos os seus bens, para fins de confisco, até solução final do processo instaurado” 12, ainda 

que os bens nunca fossem entregues na realidade. Dessa maneira, pode-se perceber a 

importância desse documento. Além de demonstrar a questão material desses homens dentro 

de uma sociedade colonial – onde podemos vislumbrar pelas estreitas brechas proporcionadas 

                                                 
11 De acordo com o dicionário, inventário é um “registro, catálogo por escrito e por artigos, dos bens móveis, 
títulos, papéis de uma pessoa”. Os inventários inquisitoriais seguem a mesma lógica. Nestes eram discriminados 
todos os bens da pessoa sendo móveis e imóveis. Os escravos também eram arrolados no conjunto do texto assim 
como também acontecia com as dívidas e créditos que estes possuíam. http://www.dicio.com.br/inventario/ 
consultado em 04/06/2012. 
12 LIPINER, Elias. Santa Inquisição: terror e linguagem. Rio de Janeiro: Editora Documentário, 1977, p.82. 
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pelo documento, como estes homens viviam, com que itens e bens - também tenta entender 

como funcionavam os créditos e dívidas, os empréstimos, a questão da relação com os 

escravos. Nesse último ponto, alguns declaram saber mais dos seus escravos que outros, 

dizendo nome, idade e função de cada um de maneira detalhada, enquanto outros citam 

apenas a quantidade. 

 Essas breves referências auxiliam na compreensão desse momento e afirmam a 

importância do inventário. Outra pesquisadora que destacou a importância desses inventários 

foi Neusa Fernandes em seu trabalho sobre a atividade inquisitorial em Minas Gerais no 

século XVIII13. A autora destacaria a relevância desta parte do processo do Santo Ofício. 

 

Importante parte dos processos inquisitoriais é o inventário dos bens do 

preso. Embora não tenha o caráter de um negócio, ainda assim revela os 

objetos de compra e venda efetuada pelo réu, a prática do comércio de 

dinheiro, sob a forma de empréstimos, quer ao Estado, quer a particulares, 

o que permite avaliar o acervo da sociedade colonial e o nível de riqueza do 

processado. Considerando-se que o inventário é uma fonte reiterativa no 

tempo, ele permite a quantificação, ensejando o levantamento das riquezas, 

o montante das fortunas e desenhando o perfil da própria economia [...].14 

 

 Só aparentemente o inventário se assemelhava com um documento religioso. 

Começava com algumas perguntas acerca da fé do réu, onde este afirmava ser católico, sem 

ter culpas, para já na próxima pergunta se debruçar sobre os bens do réu como podemos 

observar no processo de João Dique de Souza. 

 

Perguntado se cuidou em suas culpas, como nesta meza lhe foi mandado 

asquer confessar para descargo de sua consciência, salvação de sua alma, e 

bom despacho de sua cauza. 

 

Disse que sim cuidava, e que não tinha culpas alguas que confessar 

pertencentes a esta meza porque sempre se fiava em [...] christão velho, e 

que era fiel, e vivia como catholico christão, pelo que lhe foram feitas 

perguntas seguintes de seu inventário. 

 

                                                 
13 FERNANDES, Neusa. A Inquisição em Minas Gerais no século XVIII, Eduerj, Rio de Janeiro, 2000. 
14 FERNANDES, Neusa. A Inquisição em Minas Gerais no século XVIII,... , p.134. 
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Perguntado que [...] ou provas tinha e de que estivesse de fosse ao tempo de 

sua prizão de que valia, [...]  

 

Disse que elle declarante tinha no Rio de Janeiro um Engenho chamado 

Vera Cruz de Gochondiva, Freguesia de São Gonçalo com noventa negros 

fabricantes do dito engenho e um curral grande de gado que tudo lhe 

rendia nove para dez mil cruzados cada ano e importante ao todo cento e 

cincoenta mil cruzados e além dos ditos negros tinha uma trombeta por 

nome Thome, solteiro de vinte e dois anos que quando o prenderam a elle 

declarante o comprou o governador Antonio de Albuquerque Coelho por 

seisssentos mil réis.15 

 

 De início já era declarada toda a importância sobre os bens do réu. A partir daí, apenas 

coisas menores seriam tratadas, salvo a importância que surge ao fim das dívidas, créditos e 

outros negócios que o réu poderia estar contraindo, como, por exemplo, estar investindo em 

comércio com outra região ou algum tipo de sociedade. 

 Inúmeros bens menores são relatados no processo: galhetas, cama de madeira comum, 

paramento, colheres, garfos e facas, salvas e púcaros, cadeiras e espelhos, bofetes e caixões. 

Muita informação para auxiliar a questão material, mas que não serve para um recorte mais 

bruto do perfil desses Senhores de Engenho. Para delimitar a área de atuação metodológica de 

como os inventários serão recortados optamos por fazer três levantamentos onde será 

debatida: a questão do ofício, a quantidade de escravos e  produção declarada. 

 O primeiro recorte foi feito no fato de ser, esta, uma sociedade focada na produção de 

açúcar; e o segundo, foi especificado por esta ser composta exclusivamente por produtores 

cristãos-novos, tal argumento pode se compreendido primeiramente por conta do tipo de 

produção que era o principal foco destes homens e, posteriormente, focada nos cristãos-novos 

por conta do tipo de sociedade que se pretende criar um perfil. A opção de se levar em 

consideração os ofícios foi feita pela existência de tensões internas entre Senhores de 

Engenho e lavradores/partidistas de suas terras -o que será debatido mais a frente . A questão 

da produção das terras e dos escravos tem conexão direta com a importância dentro da 

localidade que irá compor a imagem do Senhor de Engenho, uma vez que não se trata de uma 

sociedade de acumulação: mais importante do que ter é ser, nessas terras da colônia. 

                                                 
15 Inventário do processo de João Dique de Souza. Os grifos são meus. 
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 O quadro abaixo mostra todos os cristãos-novos que tiveram algum envolvimento com 

o réu João Dique de Souza. O objetivo deste, já devidamente recortado dentro do que foi 

explicitado acima, é demonstrar de maneira mais rápida quem são estes homens que o 

denunciaram, que bens possuíam, além do quanto produziam. Como esses dados se cruzam e 

o que pode ser levantado será o próximo passo deste capítulo. 

 

Quadro 10 – Relação dos cristãos-novos presentes no processo de João Dique de Souza e 

de suas características 

 

Nome Ofício Produção/trabalho/valores Escravos Obs. 

João Dique 

de Souza 

Senhor de 

Engenho 

Engenho de cana chamado 

Vera Cruz de Guaxindiba 

que contava também com 

um curral grande, que tudo 

lhe rendia 10 mil cruzados 

por ano e uma importância 

total no valor de 150 mil 

cruzados. 

90. Possuía 

um escravo de 

Trombeta 

chamado 

Thomé que 

havia custado 

600.000 réis. 

O réu. 

João 

Thomás 

Brum 

Lavrador 

Cana de açúcar, casas no 

engenho de Engenho de 

João Aires Aguirre no valor 

de 150 mil réis, algumas 

caixas de açúcar 

6 escravos 

declarados, 

alcançando o 

valor de 595 

mil réis. 

Filho do 

Advogado 

Miguel de 

Castro Lara 

Joseph 

Ramires 

Senhor de 

Engenho 
Cana de açúcar 

3 no valor de 

340.000 réis. 

Filho de 

Ana do 

Vale. 

Domingos 

Rodrigues 

Ramires 

Senhor de 

Engenho 

Cana de açúcar, declara que 

naquele ano a produção foi 

de 400 arrobas (Valor 

aproximado de 6 toneladas 

de açúcar); Três cavalos 

(150 mil réis); 300.000 réis 

de benfeitorias no Engenho. 

23 escravos no 

valor total de 

2.900.000 réis. 

Filho de 

Ana do 

Vale. 
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Simão 

Rodrigues 

Senhor de 

Engenho 

Cana de açúcar; 120 bois, 7 

ou 8 cavalos e 15 vacas. 

Engenho e todos os seus 

pertences avaliados em 70 

mil cruzados. 

35 no engenho 

e 22 na casa, 

entre pequenos 

e grandes. (os 

últimos 22 

escravos da 

casa estavam 

avaliados em 1 

conto de réis). 

Filho de 

Ana do 

Vale. 

Manuel do 

Vale da 

Silveira 

Senhor de 

Engenho 
Cana de açúcar  

Filho de 

Ana do 

Vale. 

Maria de 

Andrade 

Sem 

ofício 

Partido de cana nas terras 

de Ana do Vale 

6 escravos na 

casa, avaliados 

em 760 mil 

réis. 17 

escravos no 

partido sem 

avaliação. 10 

caixas de 

açúcar branco 

e 1 de 

mascavo. 

Esposa de 

Diogo 

Bernal da 

Fonseca. 

Diogo 

Bernal da 

Fonseca 

Lavrador 

Um partido de cana de 

açúcar nas terras da Família 

Vale e que possuía metade 

dos lucros deste partido, 

este partido valia cerca de 

400 mil réis. 2 caixas de 

açúcar, cada uma com 65 

arrobas aproximadamente 

(975 quilos de açúcar em 

cada caixa). 

17 escravos no 

valor 

declarado de 

1.850.000 réis. 

2 cabras que 

viviam em sua 

casa, no valor 

de 400 mil réis 

ambas. 

Casado com 

Maria de 

Andrade 
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Luiz Dique Lavrador 

Mandioca nas terras de D. 

Úrsula no valor de 8 mil 

réis. 

3 escravos no 

valor 

declarado de 

210 mil réis. 

Filho de 

João Dique 

de Souza 

Fernando 

Dique 

Sem 

ofício 
- - 

Filho de 

João Dique 

de Souza 

Ventura 

Isabel 

Dique 

Freira - - 

Filha de 

João Dique 

de Souza 

Diogo 

Duarte de 

Souza 

Sem 

ofício 
- - 

Filho de 

João Dique 

de Souza 

Sylvestre 

Mendes 

Caldeira 

Sem 

ofício 
- - 

Filho de 

João 

Rodrigues 

Calaça 

Brites 

Cardoso 
- - - 

Filha do 

Advogado 

Miguel de 

Castro Lara. 

Anna 

Henriques 
- - - 

Irmã de 

Bernardo e 

João 

Mendes da 

Silva. Viúva 

de Francisco 

de Andrade, 

tesoureiro da 

Câmara do 

Rio de 

Janeiro. 

(Anna 
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Henriques 

proc. 5327) 

Brites de 

Paredes 
   

Filha do 

Senhor de 

Engenho 

Agostinho 

de Paredes e 

esposa de 

João Corrêa 

Ximenes. 

Isabel 

Gomes da 

Costa 

Sem 

ofício 
Um partido de cana. 

11 escravos no 

partido e 9 na 

casa. Apenas 3 

dos 9 

pertencentes a 

casa foram 

avaliados, 

valor de 3 mil 

cruzados. 

Esposa de 

João 

Rodrigues 

do Vale, 

Senhor de 

Engenho 

(proc. 1.191) 

Maria 

Coutinho 

Sem 

ofício 
Casa na Rua da Quitanda. 

6 escravos que 

moravam na 

dita casa. 

Esposa do 

Advogado 

Miguel de 

Castro Lara 

e filha do 

Senhor de 

Engenho 

Baltazar 

Rodrigues 

Coutinho 

Elena do 

Vale 
- - 

4 escravas, 

não definiu os 

valores. 

Viúva de 

Antônio do 

Vale de 

Mesquita, 
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mercador. 

Ana do 

Vale 

Senhora 

de 

Engenho 

- - 

Viúva de 

Duarte 

Rodrigues 

de Andrade, 

Senhor de 

Engenho da 

fazenda 

Colubandê. 

Catarina 

Gomes 

Senhora 

de 

Engenho 

- - 

Viúva de 

Antônio 

Soares de 

Oliveira, 

irmã de Ana 

e Elena do 

Vale. 

Simão 

Henriques 
- - - - 

Diogo 

Cardoso 

Coutinho 

Médico 

70-80 livros sobre 

medicina. (valor = 150.000 

réis) + 2 cavalos (valor = 

190.000 réis) 

2 (valor = 

300.000 réis) 

Filho do 

Senhor de 

Engenho 

Baltazar 

Rodrigues 

Coutinho. 

Francisco 

Coutinho 
- - - - 

João 

Rodrigues 

Calaça 

Senhor de 

Engenho 

Engenho de Itaúna (25 a 

30.000 cruzados); 8-10 

cabeças de gado; Algumas 

casas térreas na rua do 

Rosário (4 mil cruzados); 

-  

João Corrêa 

Ximenes 

Senhor de 

Engenho 

Engenho em São João de 

Meriti (20.000 cruzados); 

Declara 

vários, mas 

Tabelião do 

4° ofício de 
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e 

Tabelião 

Uma quinta no sítio da 

Carioca (3.000 cruzados); 

Umas casas e sobrados no 

Alto do Colégio da 

Companhia (100.000 réis);  

cita apenas 14 

que alcaçam 

um valor de 

328 mil réis. 

notas. 

D. Guiomar 

de Azeredo 
- - - 

Esposa de 

José Corrêa 

Ximenes, 

irmão de 

João Corrêa 

Ximenes. 

Leonor 

Gomes 
- - - 

Filha de 

João 

Henriques 

de Castro, 

lavrador de 

cana. 

Maria 

Henriques 
- - - 

Esposa de 

João 

Henriques 

de Castro. 

Bernardo 

Mendes da 

Silva 

Sem 

ofício 
  

Tio do 

dramaturgo 

Antônio 

José da 

Silva, que 

também foi 

morto pela 

Inquisição. 

João 

Henriques 

de Crasto 

Lavrador 

Cana de açúcar; Morada na 

cidade do Rio de Janeiro no 

valor de 6 ou 7 mil 

cruzados. 

23 escravos no 

total de 

4.930.000 mil 

réis. 

Partido nas 

terras de 

João Dique 

de Souza 
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João 

Mendes da 

Silva 

Advogado 
Partido de Cana no valor de 

90 mil réis;  

8 no valor de 

480.000 réis. 

4 crianças 

filhas de 

escravas no 

valor de 105 

mil réis. 

Declarou que 

possuía outros 

13 escravos 

em sua 

residência, no 

valor de 

1.615.000 réis. 

Pai do 

dramaturgo 

Antônio 

José da 

Silva, que 

também foi 

morto pela 

Inquisição. 

João 

Rodrigues 

de Andrade 

Lavrador 

Cana de açúcar, terras em 

Cabo Frio no valor de 120 

mil réis e no Rio das Mortes 

que valeria 130 mil réis. 

12 declarados 

no valor de 

1.260.000 réis. 

Filho do 

homem de 

negócios 

Miguel 

Lopes de 

Oliveira 

Ignácio 

Cardoso de 

Azeredo 

Advogado 

e 

Lavrador 

Cana de açúcar  

Filho do 

Senhor de 

Engenho 

Agostinho 

de Paredes 

João Nunes 

Viseu 
Médico   

Marido de 

Izabel Gomes 

da Costa 

Fonte: NOVINSKY, Anita. Inquisição – Inventários de Bens Confiscados a cristãos-novos. Fontes 
para a história de Portugal e do Brasil. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1976 e Arquivo Nacional 
da Torre do Tombo: Processo número 10.139 de João Dique de Souza 
 

3.2 – Sobre as posses. 
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 Todos os homens e mulheres cristãos-novos que denunciaram João Dique de Souza, 

foram também denunciados por outros membros dessa sociedade, um grande ciclo de 

denúncias. Seja pela real participação em questões criptojudaicas ou por denúncias de ódio. 

Acabaram por serem presos e terem, praticamente todos, seus bens arrolados dentro dos 

inventários inquisitoriais. 

 Os Senhores de Engenho eram aqueles que possuíam os inventários mais interessantes, 

mais bem explorados pelos agentes do santo ofício e pelos Inquisidores. Estes declaram suas 

posses em terras e casas, os bens internos, as benfeitorias que construíram como currais, os 

espaços para o fabrico do açúcar, seus escravos e a importância total destes. 

 Um bom exemplo é o inventário do Senhor de Engenho e Tabelião do 4° Ofício de 

Notas da Cidade do Rio de Janeiro, João Corrêa Ximenes. 

 

Disse que havia feito de novo um engenho no sítio de São João de Meriti no 

qual tinha vinte e duas ou vinte e três peças e assim estas como o dito 

engenho com as suas pertencentes poderia valer vinte mil cruzados e agora 

será menor a sua importância pela falta de gado com que se acha causada 

das hostilidades que nele como em todos os que se achavam confiscados fez 

a gente do Rio na ocasião que fugiu da mesma cidade por causa da invasão 

que nela fizeram os franceses. 

 

Que tinha uma quinta ou chácara no sitio de Carioca foreira em doze 

tostões ao Senado da Câmara a qual poderia valer três mil cruzados. 

 

Que na Cidade do Rio estava acabando umas casas de lojas e sobrados dos 

livres de foro que poderia valer três mil cruzados. 

 

Que possuía outras casas no alto do Colégio da Companhia as quais havia 

dado a Manoel Delgado, Mestre Carpinteiro pelas obras que este lhe fez e 

havia ainda de fazer nas casas por ( ...?...) nomeadas e além destas casas 

lhe havia de dar mais cem mil réis. 

 

Vários escravos a saber: um mulato chamado Francisco que teria quarenta 

anos e sua mulher Teresa de trinta anos e um filho de ano e meio chamado 

Thomas lhe haviam custado mil cruzados havia muito pouco tempo; 

Esperença mula de trinta anos que valeria duzentos mil réis e sua filha de 



113 
 

ano e meio que valeria quarenta mil réis; Ventura, mulata de dezoito anos 

que valeria cem mil réis; Domingas preta de trinta anos que valeria oitenta 

mil réis; Maria de trinta anos que era doente e valeria cincoenta mil réis. 

 

Que sem embargo de que em sua casa se acharia mais quatro escravas estas 

pertenciam a suas filhas a quem ele as havia largado por conta de um 

legado da quantia de mil cruzados que às mesmas havia deixado seu tio Luiz 

de Paredes da qual quantia ele declarante se havia embolsado e por conta 

dela deu as ditas suas filhas as ditas quatro escravas.16 

 

 Curioso que, apesar de possuir um inventário bem extenso, João Correa Ximenes não 

declarou que também possuía engenho nas terras de São Gonçalo, o engenho da Santíssima 

Trindade, declarou apenas o de São João de Meriti, que seria confiscado pela Inquisição, 

enquanto o outro engenho permaneceria nas mãos da família. 

 Outro Senhor de Engenho que declarou seus bens, ainda que de maneira bem mais 

modesta, foi João Rodrigues Calaça: 

 

Disse que tinha um engenho no Rio de Janeiro aonde chama Itauna que 

valerá vinte e cinco até trinta mil cruzados e de presente tem oito ou dez 

cabeças de gado, porque o mais foi roubado na ocasião da entrada dos 

franceses. 

 

Que tinha umas casas térreas no Rio de Janeiro na rua do Rosário livres de 

foro que valerão quatro mil cruzados.17 

 

 Os lavradores citam as mesmas benfeitorias, quando estas existiam. Costumavam citar 

o local dos seus partidos e que tipos de cultura estes homens trabalhavam. João Thomás 

Brum, lavrador de cana iria descrever o que possuía: 

 

e mil réis e no partido tinha metade e sua mãe Dona Branca Gomes tinha 

outra. que no partido do engenho de João Aires Aguirre tem as casas que ali 

fez e valem cento e cinqüenta 

                                                 
16 NOVINSKY, Anita. Inquisição – Inventários de Bens Confiscados a cristãos-novos. Fontes para a história de 
Portugal e do Brasil,... , p.130. 
17 NOVINSKY, Anita. Inquisição – Inventários de Bens Confiscados a cristãos-novos. Fontes para a história de 
Portugal e do Brasil,..., p.145. 
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que também lhe pertencem algumas caixas de açúcar e formas que ainda 

estavam por tirar de que não sabe o número e melhor poderá constar de 

tudo o sobredito pelo inventário que se fez quando o prenderam no mesmo 

partido de que ficou por depositário o dito João Aires conforme lhe 

parece.18 

 

O filho do réu, Luis Dique e outros também descreveram seus bens: 

 

Disse que elle tinha huma roça em humas terras de Dona Ursula, junto do 

engenho de seu Pay João Dique, a qual roça he de mandioca, que poderá 

valer oito mil reis. 

 

 Outro conjunto de informações valiosas para que possamos traçar o perfil dessa 

sociedade está atrelada ao valor das posses. É um fator negativo os inventários não possuírem 

todos os valores dos bens imóveis como casas, partidos e engenhos, de modo que estes 

aparecem apenas em alguns. Uma questão importante era a informação dos valores desses 

engenhos da região da freguesia de São Gonçalo. João Dique de Souza, o réu, lança o valor de 

seu engenho Vera Cruz em 150.000 cruzados, outros dois senhores também declaram. João 

Rodrigues Calaça relaciona o seu – o engenho de Itaúna num valor de 30.000 cruzados e João 

Correia Ximenes – o de Santíssima Trindade em 20.000 cruzados.  

Sampaio destacou que os engenhos eram primordiais, tamanha sua importância para 

entendermos a economia da época. Considerando estas propriedades, percebemos que elas, 

comparada com outras acumulavam exclusivamente 70% do valor dos bens agrários, 

incluindo partidas, fazendas de cana, benfeitorias, fazendas de outras culturas, sítios e terras.  

O autor ainda afirma que o sistema agrário fluminense tem uma característica bastante 

próxima do modelo encontrado nas capitanias do norte e até mesmo na Bahia.19 

Para termos uma ideia do valor destas propriedades precisamos saber exatamente a 

cotação das oitavas de ouro na época. De acordo com o que foi levantado por Mendes 

Carvalho, até o ano de 1725 a cotação da oitava de ouro estava em 1.500 réis à oitava. 

Considerando o valor em cruzados para ser convertido para réis teríamos o valor de (150.000 

                                                 
18 NOVINSKY, Anita. Inquisição – Inventários de Bens Confiscados a cristãos-novos. Fontes para a história de 
Portugal e do Brasil,..., p.152. 
19 SAMPAIO, Antônio Carlos Jucá de. Na encruzilhada do Império: Hierarquias sociais e conjunturas 
econômicas no Rio de Janeiro (c1650-1750),..., p106. 
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cruzados x 1.500 réis = 225. 000,000 réis). As outras propriedades alcançariam no máximo a 

quinta parte do engenho de João Dique de Souza, 45.000,000 o engenho Itaúna (30.000 

cruzados x 1.500 réis) e 30.000,000 o da Santíssima Trindade (20.000 x 1.500)20.  

Antonil destacou que o preço para se manter um engenho era alto, entretanto, mais alto 

ainda era a fundação do mesmo, forçando o seu fundador a ser um homem de bastante 

cabedal: 

 

[...] obriga a uns homens de bastante cabedal  e de bom juízo a quererem 

antes ser lavradores possantes de cana, com um ou dois partidos de mil  

pães de açúcar, com trinta ou quarenta escravos de enxada e foice, do que 

ser senhores de engenho por poucos anos.21 

 

A diferença gigantesca entre as propriedades serve para dar uma base no interesse, 

talvez desmedido, da Inquisição para a posse de João Dique de Souza e também, até mesmo a 

relutância deste em assumir qualquer tipo de culpa, uma vez que isso iria confirmar a culpa e, 

por conseguinte a perda de todos os seus bens. Ainda que esses valores sejam enormes se 

observados em separado, de acordo com Sampaio, é justificável. O autor destaca que durante 

o período entre os anos de 1690 a 1710 tais propriedades alcançaram 172% de variação 

monetária 22. 

Uma pena não existirem mais dados de outros engenhos na região de São Gonçalo 

para que se possa chegar a maiores detalhes com relação ao perfil dos engenhos dessa região 

em sua questão monetária. Seguindo apenas os valores informados por Sampaio como o valor 

médio de um engenho girar por volta de 9:387$092 (9 contos e 387 mil réis) os engenhos na 

região de São Gonçalo do Amarante pouco tempo depois tem seu valor supervalorizado. O 

que pode ser interpretado como o motivo destes terem adquirido um conjunto de 

características para chamar a atenção da Inquisição. 

 

3.3 – Senhores, lavradores e partidistas 

 

                                                 
20FERNANDES, Neusa. A Inquisição em Minas Gerais no século XVIII, Eduerj, Rio de 
Janeiro, 2000, p.136. 
21ANTONIL, André João. Cultura e opulência do Brasil,..., p.76. 
22 SAMPAIO, Antônio Carlos Jucá de. Na encruzilhada do Império: Hierarquias sociais e conjunturas 
econômicas no Rio de Janeiro (c1650-1750),..., p106. 
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 O estudo sobre os Senhores de Engenho já foi amplamente trabalhado. Estes são 

conhecidos como uma “nobreza da terra” segundo apontaramos trabalhos de Maria Beatriz 

Nizza da Silva23 e os trabalhos de João Fragoso24. Nizza destacou em sua obra que a questão 

desses Senhores se sentirem nobres ainda que pertencentes a uma camada da “nobreza” 

mecânica ou meramente intermediária, não vinha do fato destes possuírem vários escravos, 

como apontaram algumas linhas historiográficas. A autora destacou duas passagens de autores 

do século XVIII destacando a questão do que era de fato, ser nobre nas terras da colônia. 

 O primeiro, José Barbosa de Sá, destacou em seu livro “Diálogos geográficos, 

cronológicos, políticos e naturais” de 1769 que: “Como há-de conservar-se a república adonde 

todos são fidalgos, todos querem viver à lei da nobreza, todos têm as mãos sagradas” 25. 

Domingos Loreto Couto escreveu sobre esses homens que buscavam viver como nobres ainda 

que em relação a Pernambuco:  

 

Não é fácil determinar nestas províncias quais sejam os homens da 

plebe, por que todo aquele que é branco na cor, entende estar fora da 

esfera vulgar. Na sua opinião, o mesmo é ser alvo, que ser nobre, nem 

porque exercitam ofícios mecânicos perdem essa presunção.26 

 

O que aconteceu muitas das vezes era que esses homens esqueciam que antes da vinda 

para o Brasil, ou mesmo pouco tempo depois da chegada, estes ganhavam a vida com o uso de 

suas mãos – o que configurava uma atuação de maneira mecânica. O próprio João Dique de 

Souza vinha de uma família que vivia da renda obtida de sua fazenda, em Lisboa, no mesmo 

lugar que seu irmão ainda morava. Chegou à colôniae viveu junto à família Vale na fazenda 

Colubandê, provavelmente auxiliando nos ofícios de modo mecânico até o momento de seu 

casamento com D. Isabel no ano de 167227. 

De acordo com Schwartz os Senhores de engenho compunham uma classe. Conciliava 

sua ocupação com uma posição de status elevado pela posse da terra, seguindo uma regra 

simples: grandes extensões de terra acrescidas de grande número de dependentes significando 

                                                 
23 SILVA, Maria Beatriz Nizza. Ser nobre na Colônia. São Paulo: Unesp, 2005. 
24 FRAGOSO, João. A nobreza da República: notas sobre a formação da primeira elite senhorial do Rio de 
Janeiro (séculos XVI e XVII). In.: Topoi, número 1, Rio de Janeiro, 2000. 
25Diálogos geográficos, cronológicos, políticos e naturais de José Barbosa de Sá, Cuiabá 1769. In.: SILVA, 
Maria Beatriz Nizza. Ser nobre na Colônia. São Paulo: Unesp, 2005, p.19. 
26 SILVA, Maria Beatriz Nizza. Ser nobre na Colônia,..., p.19. 
27 FRAGOSO, João. A nobreza da República: notas sobre a formação da primeira elite senhorial do Rio de 
Janeiro (séculos XVI e XVII). In.: Topoi, número 1, Rio de Janeiro, 2000, p.114. 
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o modelo de nobreza da metrópole, nada mais justo do que adaptar tal modelo para a 

colônia28. 

Apesar de se reconhecerem como Senhores de Engenho, todos estes que viveram na 

região do recôncavo da Guanabara estavam no mesmo nível daqueles que foram relacionados 

por José Barbosa de Sá – em Cuiabá e por Domingos Loreto Couto – em Pernambuco. Os 

membros da família Vale ocupavam os cargos da administração de sua fazenda desde o 

falecimento do pai, a mãe havia passado a estes o direito de organizar os ofícios e é bastante 

provável que estes possuíssem em algum nível envolvimento mecânico, o que desconsideraria 

qualquer nível de nobreza maior.  

O que podemos esperar de homens como Joseph Ramires, João Rodrigues Calaça e 

outros que apareceram nas denúncias contra João Dique de Souza?Homens que apresentam 

comportamento como uma nobreza intermediária, na questão do pertencimento a uma camada 

superiora, senhora das terras, mas que possuíam poucos escravos? Mas que deviam ter uma 

participação ainda superior na relação que estes possuíam com os ofícios mecânicos 

necessários para o cultivo da terra e o plantio do açúcar? 

 Os Senhores de Engenho da região do recôncavo tem um perfil claro. Produziam 

açúcar em larga escala, ainda que saibamos os dados parciais quanto à produção de apenas 

dois engenhos – O engenho Vera Cruz e o Colubandê. 

 Os lavradores e partidista, apesar de estarem “abaixo” na escala, possuem 

características distintas. Os lavradores que aparecem, como é o caso do filho de João Dique de 

Souza, Luís Dique, estão trabalhando em outros gêneros – no caso apontado, no plantio de 

mandioca, uma vez que em torno do açúcar, era normal que aparecessem e se desenvolvem 

outros tipos de atividade, que forneciam subsídios para auxiliar a subsistência na região29. 

Provavelmente para o comércio interno da região do recôncavo. Em contrapartida, os 

partidistas não. Estes são em alguns casos “pequenos senhores de engenho”, tendo acesso a 

um partido de terra nas terras do Senhor, eles também cultivam cana, o principal produto 

nessa região durante o início do século XVIII. O que aconteceu, em muitas das vezes, eram as 

diferenças entre a condição de Senhores e partidistas criando atritos graves. 

 É comum aparecer, em alguns casos, o termo arrendatário para definir os partidistas. 

Estes, diferente dos lavradores, possuíam condições de arcar com as despesas para o plantio e 

a produção do açúcar. O que vale a pena ser destacado, com questão aos atritos que surgiam 

entre Senhores e os partidistas de suas terras se deu muitas das vezes com base nos impostos 
                                                 
28SCHWARTZ, Stuart B. Segredos internos - Engenhos e escravos na sociedade colonial, 1550-1835,..., p.224. 
29 FERLINI, Vera Lúcia Amaral. A Civilização do açúcar,..., p.25. 
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que eram pagos. Primeiro existia uma cobrança chamada “cana obrigada” que consistia na 

vinculação da produção por parte do partidista, para a moagem em um engenho do Senhor das 

terras. Logo após a cobrança da “cana obrigada”, geralmente era cobrado um segundo 

imposto chamado “terço” ou “quarto”, que consistia no pagamento em açúcar relativo pós-

moagem. O terço era cobrado se as terras arrendadas fossem produtivas ou próximas ao 

engenho, enquanto o quarto era cobrado em caso de terras mais fracas ou distantes. 

 Essa relação de força que existiu entre os Senhores de Engenho e os partidistas, pela 

alta cobrança de tributos, foi apontado como um dos elementos que ajudou nas desavenças 

entre essas duas classes. E foi algo que aconteceu no caso de João Dique de Souza. Um de 

seus partidistas é João Henriques de Crasto que planta cana em suas terras. Possui 23 

escravos, quantidade suficiente para uma quantidade de 40 tarefas de cana30. De acordo com 

Dines, no decorrer do processo de João Dique de Souza, iriam aparecer às rusgas que ele 

possuía, entre os quais o dito João Henriques.  Os problemas entre o Senhor de Engenho 

e o partidista haviam começado há tempos, quando o primeiro mandou matar quatro vacas do 

segundo, por questão destas terem invadido suas terras e comeram sua lavoura além de 

estragar tantas outras31. 

 Essas relações não possuíam elementos tranquilos. Eram baseadas na força e na 

submissão. Ser senhor de engenho era uma maneira de se manter na elite, mesmo que 

precisasse extorquir daqueles que faziam uso de seu engenho e de sua terra. Para os 

lavradores, restava o trabalho pesado na terra, para os partidistas o trabalho pesado e as taxas 

ingratas, até que finalmente tivesse capital suficiente para eles mesmos se tornarem senhores 

de seus próprios engenhos, repetindo o ciclo. 

 

3.4 – Escravos e produção na região 

 

 Antonil deixou bem marcado na historiografia a afirmação de que os escravos: 

 

São as mãos e pés do senhor de engenho, porque sem eles no Brasil não é 

possível fazer, conservar ou aumentar fazenda, nem ter engenho corrente. E 

do modo com que se há com eles, depende tê-los bons ou maus para o 

                                                 
30 FERLINI, Vera Lúcia Amaral. A Civilização do açúcar,..., p.33. 
31 DINES, Alberto. Vínculos do Fogo,..., p.717. 
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serviço. Por isso, é necessário comprar cada ano algumas peças e reparti-

las para partidos, roças, serrarias e barcas32.  

 

 No documento sobre a notícia do bispado do Rio de Janeiro, referente ao ano de 1687 

aparece o seguinte dado sobre São Gonçalo, nos permite por meio de alguns dados, ter um 

entendimento da importância dos escravos para a região do recôncavo no final do século 

XVII: 

 

Nas Freguezias do Recôncavo he a primeira de S. Gonçalo, da qual he 

Padroeiro S. Mag° e aprezenta vigário, a quem faz côngrua com seu 

coadjutor, e de prezente é vigr° o Pe Antônio da Rocha Freire. Tem 250 

fogos em os quais há 800 pessoas brancas de Comunhão e 700 escravos.33 

 

 A referência que temos é de que na região da freguesia de são Gonçalo existiu uma 

proporção bastante próxima de 1/1 entre brancos e negros. Obviamente existiram pessoas na 

região que não possuíam negros ou que grande parte destes estavam nas mãos dos grandes 

proprietários de terras que aparecem no documento. Pouco mais de duas décadas depois, 

ainda que não nos seja permitido ter uma ideia do censo da região, nem de maneira estimada, 

sabemos que a proporção de escravos cresceu, principalmente pelo momento que foi de 

valorização da cana e do início do contato com as Minas. 

 Todavia, por meio dos dados existentes nos inventários dos processos inquisitoriais, 

temos uma breve ideia dessa comunidade escrava na região do recôncavo. Apenas 

considerando os dados dos Senhores de Engenho que foram presos nos cárceres da Inquisição, 

e que, tiveram seus bens levantados, se apresenta um total de 130 escravos, se levarmos em 

consideração também outras pessoas que aparecem no processo de João Dique de Souza e que 

possuem escravos, quando esses dados foram possíveis de serem levantados, esse total sobe 

para 275 escravos. 

O réu João Dique de Souza afirmava ter 90 escravos ”fabricantes do dito engenho”, 

sem entrar em detalhes sobre idade, ofício ou valor, apenas a quantidade e a ocupação de 

todos de modo geral. Apenas um caso acaba por ser destacado pelo réu ao citar um jovem 

escravo chamado Tomé de vinte e dois anos de idade que ele define como trombeta: [...] “e 

                                                 
32 ANTONIL, André João. Cultura e opulência do Brasil. São Paulo/Brasília,..., p.89. 
33Notícias do Bispado do Rio de Janeiro, no anno de 1687. Sem autor identificado. Notação: VP: 38. Cópia 
transcrita – Arquivo da Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro. 
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além dos ditos negros tinha uma trombeta por nome Thome, solteiro de vinte e dois anos que 

quando o prenderam a elle declarante o comprou o governador Antonio de Albuquerque 

Coelho34 por seisssentos mil réis”. A definição encontrada para trombeta no dicionário de 

época de Rafael Bluteau nos aponta apenas trombeta como o instrumento musical, sem definir 

o uso dessa palavra para outras atividades, nos restando apenas considerar que o jovem 

músico foi vendido por 600.000 réis35.  

Como vemos na descrição de Bluteau, apesar deste ser um instrumento musical, ele 

também tem funções bélicas, o que poderia indicar que ele também poderia ser voltado para 

funções dos ofícios, marcando dentro do engenho as mudanças de turnos, troca de escravos, à 

hora das paradas para limpar os mecanismos, entre outras funções. De acordo com o Clóvis 

Moura, autor do dicionário da escravidão negra brasileira, a existência de escravos músicos 

não era algo tão incomum. O autor cita que em 1610 um navegante francês, descrevendo a 

recepção que obteve de um importante senhor local na região do interior da Bahia, viu o que 

talvez pudesse ser a primeira orquestra de negros escravos no Brasil36. Entre os instrumentos 

tocados mais comuns estavam as charamelas37, as caixas e as trompas ou trombetas. Além das 

funções que o jovem Tomé pudesse possuir dentro do engenho, a existência de negros 

músicos era uma forma de manutenção do status social, estes serviam como divertimento da 

fazenda, como também para de outras localidades, tocando em Irmandades religiosas pelas 

quais eram contratados, o que posteriormente acabaria virando uma forma de renda para os 

senhores que possuíam esses escravos de alta qualificação dentro dessa sociedade. 

Com relação ao perfil geral dessa sociedade escravista do recôncavo da Guanabara, 

podemos destacar algumas características. Agrupando os escravos por famílias e não de 

maneira individual, podemos visualizar que existem casos distintos. Se existem engenhos com 

muitos escravos, como o caso da Fazenda Colubandê com o total de escravos em suas terras 

(agregando os escravos do dono da terra e o de seus partidistas), de 112 escravos, e o da 

Fazenda Vera Cruz de João Dique de Souza, com um total de escravos 113, que se 

comportariam como Senhores de muitos escravos, sua contra parta faziam parte de uma 

                                                 
34Nascido Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho (Lisboa, 1655 — Angola, 1725) foi governador do Rio 
de Janeiro no início do século XVIII. Além disso foi comendador de Santa Maria de Cea na Ordem de Cristo e 
de Santo Ildefonso de Val de Telhas na Ordem de Avis, alcaide-mor de Sines, donatário de Couto, de Ouil e de 
Santo Antônio de Alcântara, no Maranhão. MARTINS, Paulo Miguel. Percorrendo o Oriente. A vida de António 
de Albuquerque Coelho (1682-1745), Livros Horizonte, 1998. 
35 Segundo o dicionário de Rafael Bluteau trombeta significa: Instrumento de assopro, bellico, musico, metallico, 
& retorcido. Os toques da trombeta são botasella, marcha, tocar a degollar, &c. 
http://www.brasiliana.usp.br/en/dicionario/1/trombeta acessado em: 23/04/2012. 
36 MOURA, Clóvis. Dicionário da escravidão negra no Brasil, São Paulo: Edusp, 2004, p.61. 
37 A charamela é um instrumento de sopro visualmente parecido com uma flauta doce.  
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camada mais modesta em questão a escravos. Alguns cristãos-novos da região, envolvidos 

com o cultivo da cana não chegam a possuir 10 escravos e outros dois cristãos-novos que se 

envolvem com a Inquisição, declaram que possuíam apenas 21 e 23 escravos, caso de João 

Mendes da Silva e de Diogo Bernal da Fonseca, respectivamente. 

Casos extremos também ocorrem, João Corrêa Ximenes, declara ter vários escravos, 

ainda que em seu inventário cite apenas 14. Outro Senhor de engenho, João Rodrigues Calaça, 

não cita se quer um escravo em suas posses. 

Gorenstein38 quando falou sobre os escravos na região do recôncavo destacou que 

nessa área existia um número representativo de engenhos e que por isso, o número de 

escravos também deveria ser considerável. Dentre os Senhores de Engenho que a autora 

destaca, apareceu grande parte dos envolvidos nas denúncias contra João Dique de Souza. De 

uma maneira geral, esses eram os homens que mais possuíam escravos na região. Se os dados 

sobre possuidores de escravos para a freguesia de São Gonçalo for aberta a outros cristãos-

novos – partidistas e lavradores, os dados não ganharam mais destaque, apenas iram noticiar 

que essa região, apesar de ter uma produção considerável de açúcar, girava em uma posse 

média de escravos. 

  

Quadro 11: Relação dos escravos declarados pelos cristãos-novos 

  

Nome Ofício 
N° de 

escravos 
$ Especiais $/réis Obs. 

João Dique 

de Souza 

Senhor 

de 

Engenho 

90 
Sem valor 

declarado 

1 escravo 

músico 

600.0

00 
 

Simão 

Rodrigues 

Senhor 

de 

Engenho 

57 
22 cotados em 

1 conto de réis 
- -  

Domingos 

Rodrigues 

Ramires 

Senhor 

de 

Engenho 

23 2.900.000 -   

Joseph Senhor 3 340.000 - -  

                                                 
38 GORENSTEIN, Lina. Heréticos e Impuros,..., p.63. 
 



122 
 

Ramires de 

Engenho 

João 

Rodrigues 

Calaça 

Senhor 

de 

Engenho 

- - - -  

João Corrêa 

Ximenes 

Senhor 

de 

Engenho 

Vários, 

mas 

apenas 

14 tem 

valor. 

328.000 - -  

João Mendes 

da Silva 

Advogad

o 
21 2.095.000 - -  

João Thomas 

Brum 
Lavrador 6 595.000 - -  

Diogo 

Bernal da 

Fonseca 

Lavrador 23 2.610.000 - -  

Luiz Dique Lavrador 3 210.000   

Lavoura 

de 

mandioca 

João 

Henriques de 

Crasto 

Lavrador 23 4.930.000   

Nas terras 

de João 

Dique 

João 

Rodrigues de 

Andrade 

Lavrador 12 1.260.000    

Fonte: NOVINSKY, Anita. Inquisição – Inventários de Bens Confiscados a cristãos-novos. Fontes 
para a história de Portugal e do Brasil. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1976. 
  

 

Sobre a produção e uso das terras, temos poucos dados e informações. O que os 

documentos inquisitoriais nos permitiram visualizar foi parcial. Existia uma produção, ainda 

que pequena, de outros gêneros na região. Temos o relato apenas do filho de João Dique de 

Souza, Luís Dique. Este possuiu uma roça nas terras de D. Úrsula de Marins, vizinha da 
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fazenda do pai deste. Luís plantava mandioca em suas terras e, dada o tamanho da produção 

que é declarada, provavelmente era voltada apenas para o uso interno na freguesia ou um 

pequeno comércio externo com freguesias limítrofes. 

 Com base nos dados encontrados, uma vez que não foi descrito de maneira explicita a 

quantidade da produção na grande maioria dos casos, podemos apenas conjecturar em qual 

nível andava a produção açucareira na região do recôncavo da Guanabara entre os cristãos-

novos. 

 O trabalho nas terras do engenho que giravam em torno da produção do açúcar, como 

já foi mencionado, se chamava tarefa e era correspondente a quantidade de cana moída em um 

turno de 24 horas, o que equivaleriam a 40 carros de cana. Segundo Ferlini, também 

mencionada anteriormente, uma quantidade relativa a 20 escravos davam conta de um total de 

40 tarefas de cana, no caso de João Dique de Souza e do seu engenho Vera Cruz, que possuía 

um total de 90 escravos, ele podia dar conta de um total de 160 tarefas de cana, o que 

significaria um total de 160 de trabalho, 45% dos dias do ano no engenho trabalhando 

ininterruptamente na moagem da cana. Com os escravos que pertenciam aos partidistas que 

atuavam em suas terras, é provável fato que o trabalho nas moendas do engenho Vera Cruz 

atuassem ainda mais. 

 O caso da fazenda Colubandê da família Vale, que possuía um total de 112 escravos, 

excluindo os que pertenciam aos seus partidistas, se alcançou um total superior a 220 tarefas 

de açúcar, o que seria algo bem próximo a 60% do ano (220 de 365 dias) de trabalho contínuo 

apenas no processo e moagem. Dentre todos os inventários que foram analisados apenas nos 

inventários dos membros da família Vale. Simão Rois de Andrade declararia que: 

 

[...] quando foi preso já estava tirada a safra do açúcar e estavam já 

liquidas sessenta caixas as mais pequenas de trinta arrobas e as outras a 

trinta quatro com pouca diferença porém algumas delas eram de açúcar 

mascavo e ainda estava para se tirar algum açúcar que poderia deitar em 

oito ou doze caixas de mesmo peso.39 

  

 Outro membro da família, Domingos Roiz Ramires diz que após o falecimento de seu 

pai administrou um pequeno partido nas terras da família. Interessante para termos uma ideia 

da produção dos partidos e também com relação a seu aparato técnico. Domingos diz em seu 

                                                 
39 NOVINSKY, Anita. Inquisição – Inventários de Bens Confiscados a cristãos-novos. Fontes para a história de 
Portugal e do Brasil,...,p.240.  
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inventário que em seu partido existiam “seis caixas de açúcar branco e duas de mascavo de 

trinta e quatro e trinta e cinco arrobas cada uma das quais” 40. Outra questão interessante 

sobre a declaração existente no inventário de Simão é sobre as formas de açúcar. O réu 

declara que contava com cerca de 200 formas de açúcar.  

É válido considerarmos esse total como a quantidade suficiente de formas para a 

produção de açúcar para o volume que é produzido segundo foi declarado. Um número 

inferior atrasaria a produção enquanto um número superior significaria mão de obra 

insuficiente ou ainda, produção abaixo do esperado. Considerando que essa fazenda recebia 

além da sua própria cana a que era produzida pelos partidistas de suas terras, essa quantidade 

acaba por ser de referência para entendermos a dinâmica da produção do açúcar nas terras do 

recôncavo da Guanabara, ainda que seja apenas a criação de um perfil para os cristãos-novos. 

 

 3.5 – Considerações sobre o perfil da sociedade cristã-nova do recôncavo da 

Guanabara 

 

 A criação de um perfil para essa sociedade repleta de cristãos-novos e que, em sua 

grande maioria, foi atormentada pela presença da Inquisição conferindo suas atividades e 

confiscando seus bens se faz necessária por conta de alguns motivos. O primeiro é que muito 

pouco foi falado sobre essa camada na região do recôncavo da Guanabara. Estudos correntes 

devem ser feitos para entendermos como funcionava a totalidade dessa sociedade. Não apenas 

dentro de um extrato – como é o caso dos cristãos-novos, mas também, entendendo como 

estes se relacionavam com os cristãos-velhos em diversas camadas de relações possíveis. 

 Observando o perfil traçado, chega-se a conclusão de que esses Senhores de Engenho 

possuíam muito menos da nobreza que acreditavam possuir. Pertenciam muito mais a uma 

nobreza mecânica, ou como afirma Nizza apenas intermediária, do que até mesmo por 

merecimento por cultivar a terra e proteger dos inimigos da coroa. Se no aspecto relativo aos 

lavradores o número de escravos parece condizer com o modelo cultural, relativo aos 

partidistas e aos Senhores de Engenho, poucos se salvam de uma situação pior. A grande 

maioria parece contar com um número inferior de escravos para um tipo de trabalho no 

engenho que pudesse ser considerado como grande produção, alcançando apenas com boa 

vontade um caráter médio. Nesses termos, apenas os engenhos de João Dique de Souza, o da 

                                                 
40NOVINSKY, Anita. Inquisição – Inventários de Bens Confiscados a cristãos-novos. Fontes para a história de 
Portugal e do Brasil,...,p.99. 
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Família Vale e o de Santíssima Trindade pertencente a João Correia Ximenes (uma vez que 

declarou ter vários escravos e como sabemos, possuía mais de uma fazenda e ocupava o posto 

de Tabelião da Cidade do Rio de Janeiro) tinham condições de ter uma maior produção, 

ficando os outros Senhores de Engenho separados em uma esfera produtiva inferior. 

 Com relação ao número de escravos, esta só vem para reafirmar a questão anterior. 

Não se pode ser um grande Senhor de Engenho sem possuir um número considerável de 

escravos para alimentar e agilizar os mecanismos da dinâmica funcional do engenho. Poucos 

escravos, geralmente girando na média de 15 escravos para aqueles que possuem menos 

acabavam por retardar a produção em um nível geral na região. 

 A escala de influência que aparece entre lavradores, partidistas e Senhores de Engenho 

com relação ao poder e influência que estes exerciam uns sobre os outros pode ser notado na 

existência de Senhores de Engenho bastante modestos, como é o caso de João Rodrigues 

Calaça, que nem mesmo relatou a posse de escravos, mas que provavelmente possuía o 

engenho em suas terras, arrendando suas terras e as aparelhagens para partidistas fazerem a 

moagem da cana em suas terras. Era até mesmo preferível ser um senhor de mínimos escravos 

do ser alguém que praticasse exclusivamente um ofício mecânico como um lavrador ou um 

partidista. Se a situação permanecia tensa entre as classes, isso só pode ser percebido no ato 

das denúncias contra os réus da inquisição, antes disso aparentemente tudo permanecia em um 

equilíbrio difuso. 

 Ainda na questão dos ofícios, era importante saber quem possuía ou não alguma 

atividade de fundo mecânico. Provável que para manter um status de isento de atividade 

mecânica para se destacar dentro da comunidade, durante o processo inquisitorial dos filhos 

de João Dique de Souza, Diogo e Fernando, ambos declaram serem filhos do Senhor de 

Engenho, mas que não possuíam ofício41. Em uma sociedade que tinha em grande conta o 

status do que se era e não necessariamente pelo que se possuía e não ter um ofício significava 

estar livre da mácula de trabalhar com as mãos, considerado pela sociedade e pelo 

pensamento da época como algo inferior. 

 Esses elementos de diferença acabavam por criar pequenas brechas nessa sociedade. 

Com o tempo essas brechas se tornavam maiores a ponto de criarem cada vez mais choques 

entre as diferentes camadas dessa sociedade. Naturalmente, já existia divergências entre 

cristãos-velhos e novos, mas com o passar do tempo e a opulência de um frente as desgraças 

dos outros, perda dos bens por conta da invasão francesa, perseguição da família por parte da 

                                                 
41 Processos número 10170 de Diogo Duarte de Souza e 10243 de Fernando Dique de Souza. 
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Inquisição, perda dos bens por meio do confisco inquisitorial, perda da liberdade, entre outros 

elementos, acabavam por tornar essas brechas em verdadeiros abismos entre os cristãos-

novos, em meio ao medo de que fossem perseguidos. 

 As diferenças entre cristãos-novos e velhos existiam, mas entre os próprios cristãos-

novos elas poderiam ser mais intensas. Estatuto social à parte, todos queriam ficar fora do 

foco de observação de familiares e inquisidores. As diferenças demonstradas no recorte de um 

perfil dentro da sociedade cristã-nova revelam os limites existentes entre membros de uma 

mesma camada: de um lado Senhores de engenho com muitos escravos, terras 

supervalorizadas, grande produção de cana-de-açúcar; enquanto do outro, Senhores arrasados 

pelo ataque de franceses durante a invasão, sem produção, sem escravos e contraindo dívidas 

para se reerguerem. Assim como de lavradores de mandioca e partidistas de cana envolvidos 

com o pagamento intenso de tributos aos Senhores e homens que ocupavam outros ofícios 

como a medicina e o comércio, atuando como arrendatários de terras. Todos esses homens e 

suas diferenças tornaram a região da Freguesia de São Gonçalo do Amarante, um verdadeiro 

caldeirão para a coexistência de cristãos-novos, atraindo ainda mais a atenção para a presença 

da Inquisição. 
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Capítulo 4: O caminho para o fim – Defesa, execução e a Corte cristã-nova. 

 

 4.1 – As contraditas e as coartadas: A Tentativa da defesa do 

impossível 

 

 A contradita e coartada que aparecem na documentação do processo inquisitorial de 

João Dique de Souza são os modelos próprios de defesa do réu que é considerado negativo 

pelos Inquisidores. Lipner destacariaque é dessa maneira que esse tipo de réu “pretende se 

livrar de suas culpas, provando que a testemunha que contra ele depusera é suspeita por ser 

seu inimigo”.1 

 João Dique de Souza teve três diligências completas para se apurar suas denúncias de 

inimizades e ódios, como aparecem no processo. Todos os homens são listados pela sua 

qualidade primordial – todos eram cristãos-velhos, alguns senhores de engenho, ou religiosos, 

militares ou ainda, lavradores, mas todos estes com um alegado grande nível de aproximação 

com o réu, se “fiando” por amigos de longa data. 

 Esse modelo de técnica de defesa foi duramente criticado pelo Padre Antônio Vieira 

em sua obra “Notícias Reconditas do modo de proceder da Inquisição com os seus presos” 2. 

Lipiner destacaria em sua obra, no item das contraditas uma passagem do famoso padre que 

acabaria por também se relacionar com a Inquisição por sua postura opositora. 

 

São dizer que provará que Fulano é seu inimigo por que lhe desonrou a 

filha, falou com sua irmã, ou que o afrontou, ou outras causas semelhantes, 

que renovam ódio e infâmia. 3 

 

Outra característica destacada é a dificuldade que se cria para se alcançar qualquer 

tentativa de inocência, onde “para se livrar de três denúncias é necessário se contraditar 

trezentos” 4· . Outra colocação que colabora para a questão das contraditas é a feita por Luiz 

Mott no livro Ensaios sobre a intolerância, onde ele escreve que “aos olhos do povo, não 

                                                 
1 LIPINER, Elias. Santa Inquisição: terror e linguagem. Rio de Janeiro: Editora Documentário, 1977, p.48. 
2 VIEIRA, Pe. Antônio.  Obras Escolhidas IV, Obras Varias II. Lisboa: Editora Sá da Costa, 1951, p.35. 
3 LIPINER, Elias. Santa Inquisição: terror e linguagem,..., p.48. 
4 LIPINER, Elias. Santa Inquisição: terror e linguagem,..., p.48. 
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havia meio termo: passou de cristão-velho era judeu” 5. Martha Páscoa também destacaria que 

para a contradita funcionar era necessário que o réu ao fazer a lista de inimigos teria que 

acertar todos os que o haviam denunciado. 

 

As contraditas eram a única forma que o réu realmente tinha de se defender, 

de uma maneira que hoje poderemos considerar sui generis. Se o réu 

quisesse usar de contraditas, teria que fazer uma lista das pessoas que lhe 

queriam mal - assim se justificaria, se ele fosse inocente, que elas o tivessem 

denunciado; teria que explicar porque é que tinha inimizade com essas 

pessoas e nomear testemunhas que o pudessem comprovar. Estaria ilibado, 

se conseguisse acertar em todos os denunciantes. Mais uma vez, a justiça 

inquisitorial faz-se através de adivinhas.6 

  

 Os primeiros artigos das contraditas de João Dique de Souza tem por objetivo provar 

que todos os denunciantes e, suas respectivas famílias possuíam algum tipo de inimizade ou 

ódio para com o réu denunciado. Cada um dos oito artigos, acrescidos de um adicional tinham 

como foco elucidar questões que se relacionam diretamente ao convívio dessa comunidade, 

não aparecendo em nenhuma das contraditas a questão das práticas do criptojudaísmo. 

 Logo no início das contraditas de 30 de março de 1713, no primeiro artigo a ser 

investigado, já aparecem as primeiras inimizades: Diogo Bernal da Fonseca e sua mulher 

Maria de Andrade, os membros da família Vale, Manoel do Vale, Simão Rodrigues, 

Domingos Rodrigues Ramires e Joseph Ramirez, todos eram filhos da Senhora de Engenho 

Ana do Vale. Os membros supracitados já haviam sido presos pelo Tribunal do Santo Ofício. 

 

1. Provara que são seus inimigos Diogo Bernal da Fonseca, sua mulher 

Maria de Andrade, Manoel do Valle e seus irmãos Simão Roiz e Domingos 

Roiz Ramyres e Joseph Ramyres e Anna do Valle may dos ditos 

contraditados e a razão he por que estando elle Reo nesta Cidade de Lisboa 

sucedeo serem todos os contradittadosprezos tendo os filhos do Reo visto 

noticia disserao que os contradittados sendo judeus andavaoaly entre elles, 

                                                 
5 MOTT, Luiz. Filhos de Abraão & de Sodoma: Cristãos-novos homossexuais nos tempos da Inquisição, In,: 
GORENSTEIN, Lina & CARNEIRO, Maria Luiza Tucci (Org.). Ensaios sobre a intolerância: Inquisição, 
Marranismo e Anti-semitismo. São Paulo: Editora FFLCH/Usp. 2002, p.68. 
6 PÁSCOA, Martha. Os processos de Jerônimo e Inês Nunes – Algumas pistas para o estudo dos processos 
inquisitoriais de cristãos-novos. In.: RAMOS, Luís A. de Oliveira; RIBEIRO, Jorge Martins; POLÔNIA, 
AméliaEstudos em homenagem a João Francisco Marques. (Vol 2). Porto: Faculdade de Letras do Porto, 2002, 
p.9. 
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e contra todos disseraoalguas palavras por razão de as quaes os 

contradittadosdisserao, que [...] elles filhos do Reo haviao de vir 

ameassando os nesta forma, que os haviao de culpar.7 

 

 Nos artigos 2 e 4 das contraditas aparecem outros nomes, como os de João Soares 

Pereira e sua mulher, Izabel Gomes e João Gomes também aparecem, agora no segundo 

artigo. Alardeados por João Dique de Souza como parente dos que foram anteriormente 

contraditados pelo réu. Estes todos faziam parte de um mesmo núcleo familiar, bastante 

próximos seja em convívio, uma vez que as fazendas eram limítrofes, como também em laços 

de sangue ou de casamento. Outra família que aparece contradita pelo réu é a dos Henriques 

de Crasto. João Henrique é declarado inimigo, assim como sua esposa Maria Henriques, a 

filha destes, chamada Leonor Henriques e o marido desta, João Roiz de Andrade. 

 

2. Provara que pela mesma razão e pela mesma cauza são seus inimigos 

João Soares Pereira e sua mulher Izabel Gomes, e João da Fonseca por que 

todos estes são cunhados e parentes dos assimacotradittados, e todos viviao 

juntos em hua fazenda, e todos foraoprezospello Santo Offício no mesmo 

tempo, e contra todos fallaraoinimiza[mente?] os filhos do Reo. 

 

4. Provara que também são seus inimigos João Henriques de Crasto e seu 

cunhado João Roiz de Andrade, e sua mulher Maria Henriques e sua filha 

por nome Leonor Henriques e a razão he por que tendo o Reo em boa 

opinião, [...] o dito João de Crasto por Lavrador para a sua fazenda estando 

nella sabia o Reo que ellesajutavam bastantes cabedaes em moedas, ouro e 

prata e incorrendo deseremprezos se lhe não achou nem dinheiro, nem ouro 

pela qual razão elle Reo entrou em prezunção evidente de que ellesviviao 

mal pois se tinhaoacautellado compartem os seus cabedaes em seguro; a 

isto disse o Reo aos mesmos familiares, que os tinhao prezo.8 

 

 De acordo com a listagem de João Dique de Souza, outros indivíduos da família Vale 

também eram seus inimigos. Foram relacionados ainda Antonio do Vale, sua mulher Helena, 

irmã da já citada Ana do Vale e o filho deste, ao qual o réu não lembrava o nome por estar a 

                                                 
7ANTT – Arquivo Nacional da Torre do Tombo número 10139 – processo de João Dique de Souza. Sessão de 
contraditas. 
8 ANTT – Arquivo Nacional da Torre do Tombo número 10139 – processo de João Dique de Souza. Sessão de 
contraditas. 
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algum tempo nas terras do Reino, o motivo seria um favor que João Dique de Souza negou a 

Antonio do Vale, quando não trouxe para o reino uma quantidade de moedas de ouro, o 

destino ou o objetivo dessas moedas não ficam claros, mas possivelmente fosse para pagar 

algum tipo de serviço para familiares dos Vale que já se encontravam dentro dos cárceres da 

inquisição lisboeta, como acaba por transparecer no nono artigo das contraditas. 

 

9. Provara que outrosim são seus inimigos Antonio Do Valle e sua mulher 

Elena do Valle e seu filho, a que não sabe nome e a razão he por que 

estando o Reo para vir para este Reyno foi o dito Antonio do Valle ter com 

elle, e pedir lhe que esse trazer lhe hua quantidade de moedas, que o Reo 

não quis aceitar dizendo lhe que não fora mercador, nem havia de andar em 

Lisboa procurando o dono das moedas, que elle tinha mestres de Navios a 

quem podia entregar. 

 

 Novas denúncias por parte do réu se espalham. O décimo artigo da defesa de João 

Dique de Souza fala sobre a tentativa de fuga de um jovem não identificado, mas que estava 

sendo perseguido por soldados, disse o réu que este havia sido condenado aos cárceres da 

Inquisição e que, chegando as terras de João Dique de Souza, seus filhos não o deixaram 

entrar, o que acarretou a prisão do jovem e aumentando ainda mais o ódio dos pais do mesmo 

para com o senhor do engenho Vera Cruz. 

 O termo como “gente de tal nação” aparece. João Dique de Souza realmente não 

queria demonstrar ter qualquer tipo de relação com essa comunidade que é reconhecida como 

cristã-nova, ainda mais em um momento como esse, onde a Inquisição anda a passos largos 

nas terras do Recôncavo, caçando todos aqueles que tivessem participação, seja religiosa ou 

acobertando fugitivos. Despejar essas pessoas culpadas era uma das formas de se prevenir de 

problemas futuros. 

 Além da família Vale e Crasto apareceria a família do Senhor de Engenho João 

Rodrigues Calaça do Engenho de Itaúna. Além do patriarca da família, também seriam 

listados Madalena Peres, sua esposa e os filhos. Estes constariam, igualmente, como possíveis 

inimigos. João Dique de Souza afirmou que não “favoreceu” – possivelmente com 

empréstimos financeiros – quando Calaça solicitou auxílio ao serem soltos pelos franceses, 

mas se encontrava completamente arrasado pelos saques que foram cometidos em seu 

engenho. 
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 Ao fim das primeiras questões a serem contraditadas, aparece novamente o sobrenome 

da família Vale. Agora seria a vez de Francisco de Campos, cunhado de Ana do Vale, para ser 

interrogado. Outro seria um certo “fulano” Vizeu, provavelmente o médico João Nunes 

Viseu9, que segundo a declaração de João Dique de Souza, eram todos aparentados ou ligados 

por casamentos a família Vale.  

Estes precisando de dinheiro por conta de dívidas antigas ou novas por conta da 

invasão francesa foram solicitar ao réu, e como os filhos deste não o quiseram dar, se 

tornaram todos “mal afectos”. João Dique de Souza negou auxílio a vários membros da 

sociedade cristã-nova, talvez para não ter qualquer relação com estes, uma vez que a 

Inquisição rondava a região, o que acabou aumentando ainda mais os problemas do réu com 

esta sociedade ao redor. 

 Um elemento interessante para as contraditas do caso de João Dique de Souza é o 

seguinte: De uma maneira objetiva, elas deveriam se concentrar nas culpas restritas ao crime 

de criptojudaísmo, mas neste caso elas quebram o modelo aplicado. Ora, se as dúvidas ao 

princípio do processo de João Dique de Souza eram relativas ao crime de um judaísmo feito 

em segredo, dentro do ambiente familiar e que ia de encontro a tudo aquilo queera pregado 

pela Igreja Católica, como ficava a instituição do Tribunal do Santo Ofício quando as 

denúncias que começavam a aparecer eram motivadas por um outro interesse, no caso, 

vingança? Quando pessoas da comunidade ficaram afetadas contra João Dique de Souza, 

quando este não os ajudou em um momento de dificuldade? 

As denúncias incidiam sobre um crime de foco religioso. Estas derivavam de um 

problema existente entre a sociedade cristã-nova e a cristã-velha; por fim, capta a atenção dos 

familiares inquisitoriais e da própria inquisição. Ser denunciado por um problema real – como 

o criptojudaísmo – era fácil de ser aceito.  Mas João Dique de Souza tinha certeza de não tê-lo 

cometido. Essa é a origem da sua relutância em combater e, por isso mesmo, ser apontado 

como negativo. O que pode ser comprovado pela diferença entre as denúncias e as 

contraditas, que não batiam. 

 Mas esse era apenas a leitura dos artigos de defesa que foram declarados por João 

Dique de Souza e anexados ao processo. Logo a frente começariam a aparecer os primeiros 

coartados, ou seja, as testemunhas e suas impressões sobre os artigos que foram descritos pelo 

réu. 

                                                 
9 ANTT – Arquivo Nacional da Torre do Tombo número 1195 – processo de João Nunes Viseu. 
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Os primeiros artigos das contraditas e a adição são itens que se tem intenção de 

desmentir o réu, mesmo sendo de uma possibilidade remota. Após o primeiro momento da 

definição dos artigos escolhidos e relacionados às pessoas que auxiliariam na defesa do réu, é 

iniciado o momento das coarctadas, ou seja, os interrogatórios para corroborar com a defesa 

do réu. 

 

Quadro 12 - Lista das primeiras testemunhas de defesa de João Dique de Souza 

Nome Ofício Observações 

Antônio Capareiro Padre Ordem de São Francisco 

Miguel Ayres Maldonado 
Senhor de Engenho e 

Militar 

Cavaleiro da Ordem de 

Cristo e Coronel de 

Ordenança 

Luiz Cabral de Távora Militar 

Capitão de Ordenança, 

irmão do sobredito 

Miguel Ayres Maldonado. 

Francisco Cabral de Távora Padre 

Sacerdote do Hábito de 

São Pedro, irmão dos 

sobreditos Miguel e Luiz 

Cabral. 

Estevão Gandolfi Bispo 
Vice Reitor do Colégio da 

Companhia de Jesus. 

Padres Superiores da Aldeia 

de São Lourenço 
Padre  

João de Araújo Caldeira Militar Capitão Mor 

João Vieira Coelho Negociante  

Domingos Dias Padre 

Reitor do Colégio de 

Pernambuco e que assistia 

no Colégio do Rio de 

Janeiro. 

Fonte: ANTT – Arquivo Nacional da Torre do Tombo número 10139 – processo de João Dique de 
Souza. Sessão de contraditas. 
 

  Existem algumas mudanças no primeiro item das contraditas para o segundo. 

De acordo com o documento original, algumas pessoas que iriam participar da defesa de João 
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Dique de Souza foram alteradas quando o comissário Lourenço de Valladares Vieira começa 

efetivamente a tomar os interrogatórios na diligência. Como exemplo, a primeira pessoa a ser 

interrogada foi um homem chamado Bernardo Pessoa, que morava no engenho Vera Cruz de 

João Dique de Souza, a pelo menos quatro anos, trabalhando nas terras do réu. 

 As questões que forem relacionadas aos artigos de defesa e que, por acaso, não forem 

do conhecimento do interrogado, são deixadas “em branco” com a anotação “dice nada” e, 

automaticamente passa-se para a próxima. Em 13 de Julho de 1713, na fazenda do Capitão 

Pedro Fernandes Amado, onde foram feitas os interrogatórios da diligência de João Dique de 

Souza, Bernardo Pessoa se apresentou e respondeu a cinco questões, relativos aos artigos 2, 3, 

4, 9 e 10 das contraditas. 

 Entre as declarações de Bernardo, aparece uma defesa partindo da negativa de 

qualquer envolvimento de João Dique de Souza. Dizia o interrogado que o réu não se tratava, 

nem que tinha amizade com as pessoas que estavam sendo contraditadas, assim como também 

ouvia falar bem do réu na região, sem entender a causa da inimizade que possuía na região. 

Reconhece também o fato do aparecimento do rapaz que fugia dos soldados e que havia 

buscado abrigo na fazenda de João Dique de Souza, mas continua a afirmar que os filhos do 

réu “o botarão fora”, ainda que não conseguisse afirmar que fosse essa a causa dos rancores 

que existiam. 

 Uma característica interessante que surge no interrogatório de Bernardo Pessoa é a 

primeira aparição de uma referência a palavra “gordo”, Bernardo diz em determinado 

momento que “não lembra tem noticia que na fazenda que prenderam a família dos gordos 

senão tratava o R. João Dique com ella cuja razão não sabe, nem do por que de sua 

desunião”10. Alberto Dines destacou que os ditos Gordos da região da Freguesia de São 

Gonçalo são descendentes diretos dos Aboab da Fonseca. Um deles seria Duarte Ramires, 

conhecido também como Benyamin Benveniste, descendente direto da família Vale.11 

 Dois dias depois seria a vez de outro morador no Engenho Vera Cruz, que em 1713 já 

havia saído das mãos do réu João Dique de Souza para os cuidados do Capitão Félix de 

Gusmão. Agora era a vez de Phelipe Neri, que se declarava cristão-velho e ter trinta e dois 

anos de idade. O interrogado diz que reconhece as pessoas presas no Santo Ofício, as 

nomeando prontamente, da mesma forma, também afirma conviver com o réu João Dique de 

Souza a pelo menos doze anos em sua casa, como seu amparado. 

                                                 
10 ANTT – Arquivo Nacional da Torre do Tombo número 10139 – processo de João Dique de Souza. sessão de 
contraditas, interrogatório de Bernardo Pessoa. 
11 DINES, Alberto. Vínculos do Fogo. São Paulo: Companhia das Letras, 1992, p.386. 
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 A declaração de Neri confere com a de Bernardo, nada que fosse muito difícil de 

ocorrer, uma vez que ainda moravam na mesma fazenda, possivelmente trabalhando próximos 

e tendo tempo suficiente para conversarem sobre o que ocorreu na fazenda do Capitão Pedro 

Fernandes Amado nesses dois dias de diferença. Mas Neri coloca novos detalhes, agora com 

relação a fuga que se deu por conta da invasão dos franceses, de forma que todos os 

contraditados se recolheram na fazenda de João Dique de Souza, mas uma vez que o réu e os 

contraditados não se tratarão ou comunicaram para conseguirem abrigo, teve início a 

inimizade entre esses grupos. 

 Dias depois das declarações acima seriam tomadas as mesmas do português Manoel 

Martins, que era lavrador de mandioca nas terras de João Dique de Souza. Manoel declara 

conhecer João Dique de Souza a mais ou menos quarenta anos, mas desconhecer qualquer 

dívida ou diferença que seu antigo conhecido pudesse ter com a comunidade local - destacada 

por Manuel Martins como “pessoas dos christãos-novos”12.  

Entre todos, apenas João Henriques de Crasto, que possuía um partido nas terras de 

João Dique de Souza, que por conta de que o réu não o havia deixado João Henriques pastar 

suas vacas nas terras do Engenho Vera Cruz, acabou matando algumas das vacas deste. João 

Dique de Souza e João Henriques ficaram “diferentes, mas por algum tempo as logo 

retornaram a tractar e a comunicar como amigos”, ainda que existissem denúncias 

posteriormente de João Henriques de Crasto para João Dique de Souza. 

Outro que também falou foi o sacerdote do hábito de São Pedro Francisco Cabral de 

Távora. Era irmão de nomes importantes na região como o Capitão de OrdenançaLuiz Cabral 

de Távora e do Senhor de Engenho, Coronel e Cavaleiro da Ordem de Cristo Miguel Ayres 

Maldonado. O Padre Francisco se declarava cristão-velho, gozava de boa relação dentro da 

comunidade, como foi declarado durante sua apresentação para o interrogatório. Considerava-

se amigo de João Dique de Souza, a mais ou menos 30 anos. Reconhecia que nunca soube de 

problemas entre o réu e das “pessoas de nação dos christãos-novos”, desconhecendo dívidas, 

diferenças ou ódios.  

O Padre Francisco destacou que Diogo Bernal enviou uma carta para Diogo Duarte de 

Souza, filho do réu, para lhe “favorecer em lhe dar algua couza de conta de sua divida de hua 

caldeira, e outra couza”. Esse pedido foi negado pelo filho de João Dique de Souza, dizendo 

que “Não queria nada com tal gente”. Dentro dessa negação de envolvimento com qualquer 

pessoa que fosse considerada cristã-nova, continua o Padre Francisco, os ditos “Diogo Bernal, 
                                                 
12 ANTT – Arquivo Nacional da Torre do Tombo número 10139 – processo de João Dique de Souza. sessão de 
contraditas, interrogatório de Manoel Martins. 
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Manoel do Valle, e os mais daquella família contra o dito João Dique e seu filho”, mais 

inimizades, mas ainda assim, nada aparecendo como algum crime de judaísmo13. 

 Dois dias depois seria a vez do irmão do Padre Francisco, o já citado Miguel Aires 

Maldonado, que faz uso de toda a sua pompa, destacando toda a importância que possuía na 

região:  

 

E sendo no dia vinte do mês de julho da dita era asima declarada, e na dita 

Capella de Manoel Vaz de Carvalho, Senhor de Engenho da Goaxandiva 

Freguesia de S. Gonçalo mandou vir perante sy ao Tenente Coronel Miguel 

Arias Maldonado Cavalleiro professo da ordem de Cristo Senhor de 

Engenho e morador nelle desta Freguesia de S. Gonçallo, natural desta 

parte que sendo prese. Lhe foi dado o juramento dos Santos Evangelhos em 

que pos a mão sob cargo do qual lhe foi mandado dizer verdade e ter 

segredo o que tudo prometteo cumprir e dice ser christão velho, e de idade 

que dice ser de sincoenta e nove annos.14 

 

 Afirmava que conhecia João Dique de Souza a mais ou menos trinta anos e se 

tratavam por serem vizinhos. Atestou que existiam sim algumas diferenças entre o réu e 

“alguas pessoas das de nação”, destacando Manoel do Vale, Diogo Bernal, Simão Roiz, 

Duarte Roiz Ramires e mais das famílias dos gordos.Assim como em outras declarações, os 

problemas de João Dique de Souza e “das pessoas de nação cristã-nova” são sempre 

deflagrados por motivações pessoais e não por participação em questões de fé. O Coronel 

Miguel Aires Maldonado afirma que essa questão envolve uma negação por parte de João 

Dique de Souza em negar auxílio, mais uma vez, a pessoas que se encontravam em problemas 

com a Inquisição, se tornando “queixosos” e, dessa forma, testemunhando contra ele réu. 

 O Capitão-Mor João Araújo Caldeira também seria arrolado nos testemunhos de 

defesa de João Dique de Souza: 

 

Ao 2° dice que conhece alguas pessoas do Rio de Janeiro presas no Santo 

Offício que nomeou entre ellas a João Dique Senhor de Engenho nesta 

Freguesia de S. Gonçallo donde era morador, e natural dessas partes de 

                                                 
13 ANTT – Arquivo Nacional da Torre do Tombo número 10139 – processo de João Dique de Souza. sessão de 
contraditas, interrogatório do Padre Francisco Cabral de Távora. 
14 ANTT – Arquivo Nacional da Torre do Tombo número 10139 – processo de João Dique de Souza. sessão de 
contraditas, interrogatório de Miguel Aires Maldonado. 
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Lisboa, e que o conhecimento do sobredito he por ser seu vizinho e amigo há 

tempo de trinta e tantos annos por mais ou menos.15 

 

 Envolveu em suas declarações elementos contra os mesmos homens: Manoel do Vale, 

Diogo Bernal, Simão Rodrigues e Duarte Rodrigues Ramires e “os mais das famílias dos 

gordos”. 

 João Vieyra Coelho era negociante, porém não foi declarado durante o processo em 

que tipo de negociações este se envolvia. Bastante provável que sua amizade com João Dique 

de Souza tenha surgido por meio de negócios com as minas, uma vez que se conheciam a 

mais de duas décadas – o réu também mantinha algumas relações comerciais com as minas, 

como visto durante a análise de seu inventário. 

 A declaração do negociante com relação as inimizades contra João Dique de Souza é 

com certeza uma das maiores. Surgem detalhes, como o empréstimo de itens como uma 

caldeira, a orientação de negação por parte de João Dique de Souza para seus filhos, 

empréstimo de dinheiro (quantia aproximada de cem mil réis) e por fim, denúncias ao fisco de 

forma que as culpas recaíram novamente sobre Manoel do Vale: 

 

Ao 3° dice que o que sabe he que estando João Dique em Lisboa, mandara 

dizer a esta terra a seus filhos que não tivessem amizade com a família dos 

gordos, não que não sabe a razão que tem para o dito João Dique mandar 

dizer isto a seus filhos. E a razão de saber elle testemunha isto he pelo ouvir. 

E dice mais elle testemunha que estando presos Diogo Bernal, e os mais da 

dita família dos gordos mandara o dito Diogo Bernal pedir um favor a 

Diogo Duarte filho do dito João Dique, o qual favor elle testemunha não 

sabe, e não lhe fazendo o dito Diogo Duarte ficou Diogo Bernal contra elle 

e se pay João Dique amieçando-os, e dizendo que se elleshião presos, 

também lhe haviao [...] para elles ditos Diogo Duarte e seu pai. O que tudo 

sabe elle testemunha por lhe contar o Padre Manoel Correa de Araujo, e 

não por outra [...] algua. E dice mais que tendosse Diogo Duarte [...] lido 

de huma caldeira que lhe tinha emprestado Manoel do Valle, e socedendo a 

prizão do dito Manoel do Valle, e dos seus parentes, mandou este dizer a 

Diogo Duarte filho do dito João Dique que deixasse ficar a Caldeira, e 

pagandosse de hum pouco da divida que lhe era devedor lhe mandasse as 

                                                 
15 ANTT – Arquivo Nacional da Torre do Tombo número 10139 – processo de João Dique de Souza. sessão de 
contraditas, interrogatório do Capitão-Mor João Araújo Caldeira. 
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sobras da valia da dita caldeira para que as ocultasse do fisco, e não 

querendo o dito Diogo Duarte, usar disto, antes [...] trarão fez logo entregar 

da dita caldeira ao Fisco na[...] depois ficar mal Manoel do Valle com 

Diogo Duarte, e seu Pay João Dique o que tudo sabe elle testemunha por 

lhe contar o mesmo Diogo Duarte, e por lhe pedir cem mil réis emprestados 

para satisfazer a Manoel do Valle  e divida, e cuja conta intentava o rebate 

da Caldeira. E que nãosabe mais differenças ou dividas que o dito João 

Dique tivesse com pessoa alguma de nação. E por mais não dizer lhe forão 

lidos o 2° e 13 artigos das contraditas do R. a que esta nomeado 

portestemunha, e ao 3° das contraditas do R. por não haver testemunha 

nomeada que sendo por elle ouvido e entendidos.16 

 

 No mesmo dia, 31 de julho, foi tomado o interrogatório do Frade Caetano do Pilar que 

era “Religioso de Nossa Senhora do Carmo e conventual no seu convento desta Cidade 

natural da cidade de Lisboa” 17. O jovem frade, contava então com trinta e três anos de idade, 

afirmava que visitava João Dique de Souza com frequência e que tinham amizade, desde que 

estiveram juntos em uma viagem que fizeram ao retornar de Lisboa, ocorrida três anos antes, 

por volta de 1710. 

 Assim como os outros declarantes, o Frade não sabia dizer se havia ódios ou 

inimizades anteriormente, mas que seus filhos Fernando Dique e Diogo Duarte de Souza, já 

haviam reclamado dos membros da família Vale. As reclamações sobre os indivíduos da 

família Vale sempre retornam. Parece ser ponto comum entre a comunidade cristã-velha que 

tal família é o ponto de “desequilíbrio” dessa localidade. 

 Frade Caetano do Pilar destacaria algo sobre a relação entre os filhos de João Dique de 

Souza e os membros da família Vale: 

 

[...] e que so a seus filhos Diogo Duarte e Fernão Dique de Souza ouvira 

por duas vezes queixaremse dos Valles e da mais família dos gordos por 

elles estando presos os ameaçava dizendo que elles também eram christãos 

novos e que também haviam de ir, mas que não veio a razão por que os ditos 

gordos se queixavao contra elles, e so lhe lembra dizerem os mesmos filhos 

de João Dique que a razão dos tais gordos se queixarem contra elles foi por 

                                                 
16 ANTT – Arquivo Nacional da Torre do Tombo número 10139 – processo de João Dique de Souza. Sessão de 
contraditas, interrogatório do negociante João Vieyra Coelho. 
17 ANTT – Arquivo Nacional da Torre do Tombo número 10139 – processo de João Dique de Souza. Sessão de 
contraditas, identificação do Frade Caetano do Pilar. 
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não quererem recolher em sua fazenda e caza hum rapaz filho de hum dos 

ditos gordos na ocazião que os prenderão.18 

 

 Mais um interrogatório no mesmo dia, o terceiro e último foi do Frade Antônio 

Gregorio, sacerdote leigo de Santo Antônio, assistente no convento do Rio de Janeiro, mas 

natural do Arcebispado de Braga, em Portugal. O Frade Antônio conhecia João Dique de 

Souza da época que perambulava pela região esmolando, e segundo sua declaração, sempre 

conseguia abrigo na fazenda do réu. Entretanto o declarante pouco auxiliou apenas 

colaborando com a ideia de que o réu não tinha envolvimento com as atividades dos cristãos-

novos, não tendo nem ódio, nem inimizade. 

 A última declaração da segunda sessão das contraditas a favor do réu João Dique de 

Souza seria feita em 9 de Agosto de 1713 pelo Sargento-Mor Martim Corrêa de Sá. Contando 

com 32 anos de idade, o Sargento afirma conhecer João Dique de Souza a pelo menos 15 ou 

16 anos, quando vieram juntos embarcados de Lisboa. 

 Martim Corrêa de Sá não dá muitos detalhes, apenas afirma que seu último contato 

com o réu foi no ano de 1710 quando viajaram juntos mais uma vez para Lisboa, na nau 

Nossa Senhora dos Prazeres, que foi comandada pelo Conde do Rio, e ao lado do 

desembargador Miguel de Siqueyra. Apesar de não colaborar diretamente com a inocência de 

João Dique de Souza, o Sargento-Mor o cercaria de pessoas pertencentes ao alto nível dessa 

sociedade. Outra característica interessante é o fechamento dessa segunda sessão, onde o 

comissário do Santo Ofício da Inquisição Lourenço de Valladares Vieira faz uma breve 

análise de como a sociedade do recôncavo enxergava o réu: 

 

Do R. João Dique não tenho conhecimento de vista so de ouvida o muy 

sempre, ser tido e reputado por bom homem e inclinado as boas acções a 

preceito de nossa Santa Fé posto que com opinião e reputação de homem de 

nação dos christãos novos.19 

 

Ainda existiu uma terceira sessão das contraditas. Foram chamados para interrogatório 

o advogado Ignácio Cardoso, que era filho do Senhor de Engenho Agostinho de Paredes, 

Diogo Cardoso que não teve seu ofício declarado pelo Comissário, mas que era o Doutor 

                                                 
18 ANTT – Arquivo Nacional da Torre do Tombo número 10139 – processo de João Dique de Souza. Sessão de 
contraditas, interrogatório do Frade Caetano do Pilar. 
19 ANTT – Arquivo Nacional da Torre do Tombo número 10139 – processo de João Dique de Souza. Sessão de 
contraditas, análise do Comissário Lourenço de Valladares Vieira. 
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Diogo Cardoso, médico, filho de Baltazar Rodrigues Coutinho, que era Senhor de Engenho no 

Rio de Janeiro e João Henriques de Crasto, que era lavrador de cana. 

Uma característica que unia esses últimos homens interrogados, era a de que todos já 

haviam se envolvido com a Inquisição, sendo todos reconciliados com a Igreja, receberam 

como pena o confisco de seus bens. Abjuraram em forma durante o auto-de-fé e tiveram que 

cumprir penitências espirituais. Ignácio ainda receberia a pena de cárcere e hábito perpétuo, 

enquanto Diogo cumpriria “cárcere a arbítrio”20. Já João Henriques de Castro teria as maiores 

penas: teve não só o confisco de seus bens, como também abjurou em forma, foi relacionado 

ao cárcere e ao hábito perpétuo, a instrução na fé católica e também as penitências 

espirituais21.Todos os três nutriam desavenças com João Dique de Souza. Ignácio e Diogo 

haviam denunciado o Senhor de Engenho durante o recolhimento das denúncias, enquanto 

João Henriques de Crasto – que possuía um partido de terras na fazenda Vera Cruz do réu, 

havia perdido o filho em querela com o mesmo – João Dique de Souza. 

Ignácio afirma que João Dique de Souza possuía sim diferença com os cristãos-novos, 

ainda que ele mesmo fosse parte de cristão-novo. Ignácio é o único a afirmar que João Dique 

de Souza não é cristão-novo como os anteriores haviam dito. Relata que a diferença que tinha 

era em especial com Diogo Bernal da Fonseca, com relação a dividas de empréstimos que o 

réu não quis fazer a Diogo, que assim, o denunciou. 

Diogo Cardoso Coutinho, médico na região da Freguesia de São Gonçalo fez seu 

depoimento logo depois. Afirmou que conhecia João Dique de Souza a mais ou menos oito 

anos, e que afirmava que tinha ouvido que o réu possuía diferenças com algumas pessoas na 

região, sem mencionar nomes. Também havia declarado que o Cabo Gaspar da Costa Athaide 

havia convidado o réu para subir. Esse ato provavelmente faz referência a sair desua cela, no 

fundo do navio.  

Outro que citou esse convite do Cabo Gaspar acabou por ser o último a depor por João 

Dique de Souza: o lavrador João Henriques de Castro.Ele havia sido lavrador em suas terras e 

se conheciam a mais de quarenta anos, ainda que não soubesse afirmar a qualidade de sangue 

do réu. Dines faz referência a essa passagem extraída do processo de João Dique de Souza. 

 

Durante a viagem, o almirante convida Dique a subir aos seus aposentos. 

Deveria exultar o potentado, mas alega que não pode, estava molestado, 

                                                 
20 ANTT – Arquivo Nacional da Torre do Tombo número 5477 – processo de Inácio Cardoso de Azeredo e 
ANTT – Arquivo Nacional da Torre do Tombo número 10168 – processo de Diogo Cardoso Coutinho. 
21 ANTT – Arquivo Nacional da Torre do Tombo número 950 – processo de João Henriques de Castro. 



141 
 

Deve sentir-se humilhado em sentar-se à mesa do anfitrião vestido como a 

tal baeta dos presos: Não tinha cara para aparecer. A recusa irrita os 

demais presos porque os impede de solicitar igual favor. 

 

Se é tão prestigiado pelo insigne militar, João Dique rapidamente livrar-se-

á da penosa situação. O incidente revela que, nos setenta dias de viagem, os 

presos ficam mal alojados, sem licença para subir ao convés onde podem 

ser vistos, falar e quebrar o sigilo. João dique prefere enfurnar-se pelo resto 

da jornada ao vexame de frequentar os nobres aposentos como um relles 

preso. João Dique empaca sempre em seu orgulho.22 

 

As denúncias sempre acabam retornando ao mesmo ponto, como continuará a ser visto 

durante a análise da fonte. Todo o caso segue o ritmo da vingança, ou, como é dito no próprio 

processo, ódios e inimizades provocados pela não participação de João Dique de Souza em 

prestar socorro imediato para todos aqueles que acabaram por serem presos pela Inquisição, 

sendo as denúncias contra ele de práticas de criptojudaísmo, nada mais do que uma maneira 

de chamar a atenção dos agentes inquisitoriais. 

 A teia da atividade era tão forte, que uma vez denunciado pelo crime “certo” para a 

atuação dos seus agentes, a Inquisição não soltava mais o réu. Todo o processo de contraditas 

inocentaria as atitudes de João Dique de Souza, uma vez que ela é atestada pelos “homens 

bons” da região, Capitães, Coronéis, Cavaleiros da Ordem de Cristo, assim como vários 

religiosos de diferentes ordens e, acima de tudo todos estes eram Cristãos-velhos. 

 Mas isso não bastou, uma vez enredado, o réu se envolvia cada vez mais, se afundando 

dentro da burocracia e na jurisprudência inquisitorial. O próximo passo seria o auto-de-fé, do 

qual João Dique de Souza não escaparia com vida. 

 

4.2 – O auto-de-fé – teatro e convencimento. 

 

“Para um acusado sem provas,  

o tormento era uma salvação possível.” 

Benassar. 

 

                                                 
22 DINES, Alberto. Vínculos do Fogo,..., p.737-738. 
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 Em levantamentos junto ao banco de dados do Diretório Geral de Arquivos 

Portugueses23 e do Portal Português de Arquivos24, foram encontrados 656 registros de 

homens e mulheres que desafiavam a lógica inquisitorial sendo condenados a fogueira da 

Inquisição. Se por um lado alimentaram a ideia de que eram pessoas irreconciliáveis para a 

Igreja, por outro, mantiveram – ainda que ao custo de suas vidas - uma posição de não 

consonância com a Igreja Católica. 

Não é possível precisar nem o número de processos inquisitoriais, estes passam 

facilmente de 40.00025. Quanto aos Autos de fé, existiam autos que eram feitos de maneira 

particular e os autos públicos, o que dificulta a contagem desse momento que marca o 

imaginário cristão com uma carga pesada de “culpa e perdão”. A questão que surge por meio 

desses primeiros dados, de que o relaxamento ao braço secular não foi um evento tão raro. 

Um em cada sessenta processados acabava por parar nas chamas. Se outro cálculo simples for 

feito, utilizando esses 656 casos de pessoas condenadas a justiça secular, durante os 285 anos 

da Inquisição portuguesa (1536-1821), chega-se ao valor estimado de duas pessoas mortas ao 

ano. Um valor mais do que eficiente para marcar o imaginário da população lusitana. 

De acordo com Luiz Nazário, existiam quatro tipos básicos de autos de fé. O primeiro 

se chamava autilho, uma cerimônia particular da Igreja, que poderia ser feita a portas abertas 

ou fechadas. Era geralmente usado quando o caso era banal e não precisava de maiores 

aparatos como também, casos que pudessem ser constrangedores para a Igreja. Outro modelo 

de auto-de-fé era o singular, onde se celebravam apenas um condenado, como foi o caso do 

catalão Benito Ferrer na obra de Bartolomé Benassar26. 

O terceiro modelo de Auto-de-fé particular, que, como o autilho, poderia ser feito a 

portas abertas ou fechadas. Esse foi o modelo mais comum de auto, sendo efetuadas várias 

vezes ao ano, em especial durante o período da quaresma. Esse auto tinha como característica 

serem apenas ligados a sentenças de absolvição, para culpas que fossem consideradas 

menores.  

O quarto e último tipo de auto-de-fé era o público. Este compreendia o momento dos 

grandes casos e crimes; nas palavras de Nazário, “todo o aparato da Igreja e do Estado 

reunia-se”27. No caso português, ambos – Igreja e Estado – se encontravam no Terreiro de S. 

Miguel, em Coimbra, na Praça Grande, para Évora e, no Terreiro do Paço ou na Ribeira, até o 

                                                 
23 digiarq.dgarq.gov.pt 
24 www.portal.arquivos.pt 
25 NOVINSKY, Anita. Inquisição: prisioneiros do Brasil,..., p.25. 
26 NAZÁRIO, Luís. Autos-de-fé como espetáculos de massa. São Paulo: Editora Humanitas, 2005, p.98 e 99. 
27 NAZÁRIO, Luís. Autos-de-fé como espetáculos de massa,...,p.99. 
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ano de 1693, para só depois ser deslocado para o Rossio, no caso de Lisboa. No auto-de-fé 

público de 14 de outubro de 1714, ao lado de tantos homens e mulheres que eram 

“reconciliados”28 ao seio da Santa Madre Igreja, um homem passava em um diferente cortejo 

perante a multidão: encaminhado para seu fim. 

 Para Elias Lipiner, o auto-de-fé era um evento grandioso: 

 

Proclamação solene, em praça pública, das sentenças condenatórias pelo 

Tribunal da Inquisição. A realização dessa cerimônia impressionante era 

anunciada com antecedência e precedida de preparativos extremamente 

dispendiosos, para sua maior solenidade. No dia aprazado afluíam para o 

local, sob a promessa de benefícios espirituais, espectadores de todas as 

camadas sociais, inclusive os príncipes.29 

 

 A anunciação da cerimônia, os valores gastos com a mesma em seus preparativos, seu 

caráter imponente, assim como a presença de várias camadas sociais e a de membros 

influentes dessa sociedade, acabava por demonstrar um caráter pedagógico do Auto-de-fé 

público. Tornava-se bem claro a lição que era demonstrada pela Igreja Católica, de que 

qualquer que fosse o desvio, seria julgado com um alto nível de rigor. E o teatro inquisitorial 

não parava por aí. As pessoas possuíam lugares definidos de acordo com sua “qualidade”. 

Sermões eram feitos contra as heresias, os penitentes saiam de maneira previamente 

estabelecida para a audição de suas penas, todos de joelhos, para ouvirem suas abjurações. 

 Mas tudo o que acontecia durante essa etapa do auto-de-fé era apenas a primeira parte, 

onde uma camada – aquela que abjurava – se reconciliava com o Grêmio da Igreja30. 

Finalizado esse primeiro momento, dava-se início a um segundo que era o da punição aos 

criminosos que estavam destinados a justiça secular – encaminhados a pena capital, 

condenados a morte. De acordo com Bethencourt, os relaxados eram encaminhados a mesma 

plataforma que os demais sentenciados, mas sem a vela na mão – símbolo da aceitação e 

                                                 
28 Segue em anexo a lista de pessoas que participaram do auto-de-fé de 14/10/1714. 
29 LIPINER, Elias. Santa Inquisição: terror e linguagem,..., p.30 
30 Reconciliados eram todos aqueles que haviam confessado suas culpas, obtendo o perdão dos Inquisidores, 
sendo readmitidos na Igreja. Cabia a estes cumprirem as penitencias recebidas. Geralmente estes reconciliados 
retornavam a sua vida na mendicância, uma vez que todos os seus bens, mesmo quando ficavam por um curto 
período presos, eram confiscados pela inquisição. LIPINER, Elias. Santa Inquisição: terror e linguagem. Rio de 
Janeiro: Editora Documentário, 1977, p.117. 
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reconciliação com a fé na Igreja Católica, e deviam recusar a cruz – no caso de serem fiéis aos 

seus antigos credos ou afirmarem mais uma vez sua inocência perante os Inquisidores31. 

 Logo depois era feito o encaminhamento para a Justiça secular daqueles que foram 

condenados a pena capital. Apenas os negativos, ou seja, os réus que negavam totalmente suas 

culpas, declarando-se inocentes apesar de ser tido como culpado pelos Inquisidores mediante 

as provas que foram apresentadas, eram entregues a Justiça secular para serem queimados em 

praça pública. 

 Novamente Bethencourt daria maiores detalhes sobre o momento da entrega do réu 

condenado a justiça secular32. A própria execução dos réus por parte das autoridades civis 

segue uma lógica clara, uma vez que os Inquisidores, como clérigos, não podem condenar 

ninguém à morte, comportamento esse que é proibido pelo direito canônico. O relaxamento 

era exatamente a aceitação de que a partir daquele momento, apenas as leis do corpo civil do 

Estado, atuavam contra aquele caso. O réu condenado a justiça secular se torna igualmente 

um inimigo do Estado. 

 Mais detalhes continuam a ser dados. Até mesmo o lugar onde esses homens eram 

“relaxados” se encontrava em um lugar diferente daqueles que abjuravam. Enquanto os que 

retornavam ao seio da Igreja ouviam o sermão no Rossio. A partir da liberação dos que foram 

perdoados, existia um momento de espera para a leitura das “sentenças dos excomungados”. 

Esse era o instante do perdão final perante os Inquisidores, até esse momento havia a 

possibilidade de ser aceito pela Igreja, uma vez que o perdão não fosse solicitado, aqueles que 

foram condenados eram queimados no “lado oriental da Ribeira, junto ao rio e aos bairros 

populares”33. 

 Um elemento interessante dentro do momento do auto-de-fé, tanto dos que apenas 

abjuraram em forma, como daqueles que foram condenados a justiça secular é a coexistência 

de dois elementos antagônicos, mas que nesse momento, atuam de maneira orquestrada para o 

convencimento dos réus: Culpa e salvação; ambas comungavam do mesmo momento. O 

momento do toque do alcaide dos cárceres no peito do condenado era um dos símbolos dos 

que seguem para a salvação ou a punição. Bethencourt continua a descrever a cena onde a 

partir do abandono formal por parte da Igreja: 

 

                                                 
31 BETHENCOURT, Francisco. História das Inquisições – Portugal, Espanha e Itália,..., p.248. 
32 BETHENCOURT, Francisco. História das Inquisições – Portugal, Espanha e Itália,..., p.254. 
33 BETHENCOURT, Francisco. História das Inquisições – Portugal, Espanha e Itália,...,p.254 
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Estes [réus] eram conduzidos em seguida para uma sala construída fora do 

palco do auto-de-fé, onde o tribunal civil se reunia para formalizar a 

sentença de execução da pena capital, perguntando aos condenados em que 

religião queriam morrer. Normalmente esse desfile era acompanhado de 

soldados, com a participação das confrarias e dos membros das ordens 

religiosas, que asseguravam a assistência às vítimas, [...]; em Lisboa, a 

confraria de São Jorge.34 

 

 A assistência às vitimas era parte importante do processo inquisitorial. Os autos de fé 

eram sempre executados aos domingos e, no caso de existirem réus que fossem relaxados ao 

braço secular, a partir da sexta-feira um corpo de sacerdotes atuava junto ao réu relaxado. A 

permanência do réu como negativo gerava uma imagem da vitória do demônio sobre a 

cristandade. Não havia um símbolo maior da derrota da fé católica para com uma alma do que 

um homem condenado a morte na fogueira. 

 Bethencourt destacaria sobre a atuação dos religiosos junto ao condenado: 

 

Daí os esforços desenvolvidos para conduzir o condenado ao 

arrependimento: vários religiosos eram convocados para assistir 

sucessivamente o preso dia e noite, desde a comunicação da sentença (três 

dias antes do auto-de-fé) até o momento da execução.35 

 

 Nazário faria outra colaboração com relação aos últimos momentos do réu e da 

participação dos religiosos: 

 

Para provar seu poder, os inquisidores procuravam por todos os meios 

obter dos condenados a conversão terminal, “opção” irresistível na 

perspectiva de dores físicas ainda mais intensas.36 

 

Esses sacerdotes, no caso português eram especificamente de jesuítas. Empregavam 

inúmeras maneiras pelas quais buscavam convencer o réu até o último instante do contrário, 

de morrer como bom católico, a partir da aceitação do crime que fora imputado pela Igreja. 

João Dique de Souza até o final de seu processo, mesmo sabendo que ele será encaminhado a 

                                                 
34 BETHENCOURT, Francisco. História das Inquisições – Portugal, Espanha e Itália,...,p.254-5. 
35 BETHENCOURT, Francisco. História das Inquisições – Portugal, Espanha e Itália,..., p.255. 
36 NAZÁRIO, Luís. Autos-de-fé como espetáculos de massa,...,p.167. 
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fogueira e de que manter sua convicção só agravará sua pena, declara a todo instante aos 

sacerdotes que o acompanham de que: 

 

Pellas quais culpas sendo o Reo prezo nos cárceres do Santo Officio, e na 

Mezadelle com muita charidadeadmoes[tando] quisesse confessar para 

descargo de sua consciência salvação de sua alma, e se podem […] com elle 

ter misericordia; Respondeu que não tinha culpas que confessar, porque 

sempre fora bom christão.37 

 

 Quanto mais João Dique de Souza negava, mais era agravada a sua situação. O 

arrependimento a todo instante era pedido, fosse pelos jesuítas nos dias anteriores ao evento, 

sendo visto como uma influência direta do divino sobre o réu, como também era durante o 

transporte, ainda que de maneiras diversas.Durante o transporte do réu o povo se manifestava 

de maneiras diversas. Entre pedidos de “Aqui D´el Rei!”38 como entre xingamentos e 

apedrejamentos, eram incentivados, como forma da população participar desse cortejo 

funesto, como também de forçar a um pedido de perdão por parte do réu.  

A queimadeira, local para onde o réu João Dique de Souza seria encaminhado, 

acabava sendo alvo de uma verdadeira corrida travada para se conseguir uma boa posição 

para se assistir ao momento crítico do auto-de-fé. Se para o réu seria o fim de sua luta, para o 

Estado e a Igreja, ocorria o ambíguo momento de sua vitória, mostrando a todos a dimensão 

do poder de ambos – ainda que houvesse perdido uma alma39. Aquelas pessoas que se 

encontravam no auto para serem reconciliadas, eram tratadas como criminosos perdoados pela 

graça d’Ele, enquanto os que iam para a fogueira, por crimes contra Ele – Deus, pela 

profanação do equilíbrio da fé. Havia chegado enfim o momento da Igreja mostrar a todos 

como se agia nesses casos. 

A sentença havia sido ditada ao preso: “estava mandado relaxar a justiça secular, com 

animo endurecido, e no mais penas em direito contra semelhantes estabelecidas, e como 

herege apostata de nossa Santa Fe Catholica convicto, negativo e pertinaz o condenado e 

relaxado à justiça secular”40. O condenado seria encaminhado para o queimador41. Este não 

                                                 
37 ANTT – Arquivo Nacional da Torre do Tombo número 10.139 – processo de João Dique de Souza, últimas 
páginas. 
38 Locução de clamor por socorro. Extraído de: LIPINER, Elias. Santa Inquisição: terror e linguagem. Rio de 
Janeiro: Editora Documentário, 1977, p.26. 
39NAZÁRIO, Luís. Autos-de-fé como espetáculos de massa,...,p.161. 
40 ANTT – Arquivo Nacional da Torre do Tombo número 10.139 – processo de João Dique de Souza – Auto de 
mãos atadas. 
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passava de uma construção simples: um palco quadrado de madeiras cruzadas com um banco 

sobre elas e um poste ao qual o réu seria amarrado. Nesse poste que o réu era garroteado, 

como é provável que tenha ocorrido com João Dique de Souza, que apesar de não reconhecer 

qualquer tipo de erro em sua conduta, solicita que “a quem pedem com muita instancia se 

haja com ele benigna e piedozamente e não proceda apenas de morte nem effusão de 

sangue”42.  

Os garroteados ou garrotados, segundo Lipiner, “os condenados à morte na fogueira da 

Inquisição que, declarando sua vontade de morrer na lei de Cristo, eram por isso 

estrangulados mediante aplicação do garrote, antes de serem queimados”43. Lipiner continua 

que essa “graça” não era dada aos pertinazes44, título que define que João Dique de Souza não 

teve mesmo o seu pedido de que se haja com benevolência não tenha sido efetuada, maneira 

pela qual, João Dique de Souza teria morrido queimando em vida, uma vez que dentro do seu 

processo ele não assume que em algum momento da vida teve crença na Lei de Moisés, 

preferindo ao final, morrer na fé de Cristo. 

Das denúncias para as contraditas, da sentença a execução do auto-de-fé, nada está 

devidamente de acordo dentro do processo Inquisitorial. As denúncias se nortearam por 

crimes de criptojudaísmo, que, durante as contraditas se tornaram inimizades e ódios, por 

conta do réu não ter auxiliado conhecidos cristãos-novos envolvidos com a Inquisição. 

A queima era o momento de exibição do tormento que devia ser aguardado pelos 

hereges, ainda que significasse a derrota da Igreja frente à presença do inimigo da fé, era 

ainda mais forte a influência que exercia sobre as massas. Camilo Castelo Branco citaria na 

introdução da obra de Antônio Serrão de Castro o seguinte: 

 

As labaredas, em vez de convergirem para o padecente, divergiam as suas 

serpes, a agonia tinha umas delongas que tornam inclassificável o grau de 

tormento a que pode chegar à carne humana. O lume ia ascendendo dos 

                                                                                                                                                         
41 O Queimador também foi chamado de Quemadero e de Brasero. Era um cadafalso de cantaria, onde os 
cristãos-novos eram metidos sendo assim, lançados ao fogo. LIPINER, Elias. Santa Inquisição: terror e 
linguagem,..., p.116. 
42 ANTT – Arquivo Nacional da Torre do Tombo número 10.139 – processo de João Dique de Souza. 
43LIPINER, Elias. Santa Inquisição: terror e linguagem,..., p.75. 
44 Pertinazes: Assim designavam-se, na linguagem da Inquisição, os cristãos-novos condenados à morte, que 
declaravam seu desejo de morrer na lei de Moisés. Eram por isso queimado vivos. Terminada a cerimônia do 
auto-de-fé, eram os padecentes levados para a Relação e, à presença dos magistrados seculares, lhes 
perguntavam a todos em que lei queria morrer. Os que persistiam em seu judaísmo acabavam sendo queimados 
em vida; e os que se declaravam arrependidos, querendo mrrer na lei de Cristo, eram sentenciados a morrer 
afogados com garrote, queimando-se em seguida seu corpo. LIPINER, Elias. Santa Inquisição: terror e 
linguagem. Rio de Janeiro: Editora Documentário, 1977, p.112. 
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intestinos abdominais em ebulição até ao peito; o ar ardente, crispando nas 

costelas carbonizadas, já não penetrava nos pulmões cujas células 

rechinavam como torresmos; o coração e os tecidos gordurosos da caixa 

torácica escorriam então como pus denegrido sobre as ulcerações do ventre, 

escarnadas, escalavradas pelas flechas de fogo.45 

 

 Saraiva também fará uma descrição impressionante sobre a celebração máxima da 

Inquisição contra aqueles que combatiam suas ideias. 

 

Na Ribeira de Lisboa, que é frequentemente ventosa, a brisa inclinava a 

chama, e a vitima encontrava-se a uma altura tal que o lume não lhe subia 

acima da cintura. A chama não o afogava, mas grelhava-o, durante hora e 

meia, duas horas, antes que ele morresse. Os seus gritos – “Misericórdia, 

por amor de Deus” – provocavam o júbilo da assistência.46 

   

A heresia de João Dique de Souza é uma heresia construída, primeiramente pelas 

denúncias que, mesmo sendo desmascaradas durante as contraditas, acabam enredando de 

maneira definitiva o réu, como se nunca tivesse chance de se livrar. Em segundo, por negar 

sua culpa completamente, o réu acaba tendo jogado sobre seus ombros toda a 

responsabilidade da não aceitação da salvação – da misericórdia da mesa do Santo Ofício para 

com sua alma.  

Seu orgulho não aceitou ser nem mesmo reconciliado, para tal, teria que assumir 

culpas que acreditava não possuir e preferiu levar seu orgulho e o conjunto de elementos que 

compunham sua honra para a fogueira do auto de Lisboa. João Dique de Souza foi vítima três 

vezes: das denúncias que recebeu de dentro da Corte onde viveu; das chamas da Inquisição e 

por fim, de seu próprio orgulho. 

 Mas o que se passou no interior dessa sociedade repleta de cristãos-velhos e novos na 

região do Rio de Janeiro, mais especificamente, na região da Freguesia de São Gonçalo? 

Foram várias denúncias por um crime, o de criptojudaísmo, que configurava uma traição aos 

preceitos do que era considerado sagrado pela Igreja Católica. O réu, a todo instante, se 

defendia e negava sua pretensa condição de pecador, tornando cada vez mais delicada a 

manutenção da integridade de sua vida, enquanto do outro lado, durante as contraditas – o 

                                                 
45 Cf. BRANCO, Camilo Castelo. Prefácio Biográfico. In: CASTRO, Antônio Serrão de. Os ratos da Inquisição. 
Lisboa: Contexto, 1981, p.45. 
46SARAIVA, Antônio José. Inquisição e cristãos-novos. Porto: Inova, 1969, p.704. 
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modelo de defesa para aqueles que serão relaxados ao braço secular, todos os cristãos-velhos 

dão conta de que os hábitos de João Dique de Souza são condizentes com o que ele mesmo 

declara e, que todas as denúncias se dão por conta de inimizades por problemas em diferentes 

questões, o que pode vir a significar uma tentativa de quebrar a lógica estrutural dessa Corte. 

 Para entender essa sociedade de Corte cristã-nova na região da Freguesia de São 

Gonçalo é preciso entender como a rede de famílias se conectava e quem eram essas pessoas e 

como elas se relacionavam com a estrutura social e política da região, seus negócios e seus 

ofícios, seu crédito e dividas, ou seja, montar o perfil dessa sociedade. Só buscando entender a 

mentalidade dessa pequena Corte cristã-nova é que se tornará possível compreender os 

elementos que eram capazes de criar o movimento natural dessa sociedade que não era nada 

estática, mas sim, repleta de movimento, de pedidos de auxílio, de negativas, de encenações, 

de denúncias, ódios e inimizades, tão características de um pensamento presente em uma 

sociedade de Antigo Regime. 

 

4.3 – Resistências e mediações culturais – o barroco em João Dique de 

Souza 

 

 Difícil definir em que esfera da atual historiografia se insere a questão da interpretação 

do comportamento de homens como João Dique de Souza: História cultural, história das 

mentalidades ou micro-história. Todas essas são possibilidades que permitem um tipo de 

recorte sobre a fonte e o ser humano que ali está inserido. Pretendo analisar a referida questão 

partindo de um método micro-histórico, para poder abrir essa lente de observação de maneira 

gradativa de forma a se entender o recorte cultural e social dentro da sociedade fluminense, 

existente nas bandas de além. 

 Utilizando o termo “homem barroco” do pesquisador pernambucano Evaldo Cabral de 

Mello – este é uma versão lusitana do homem da restauração, que aparece na obra de Oliveira 

França47 - quero permitir mais uma forma de interpretação para casos como o de João Dique 

de Souza, que não podem ser definidos de maneira primária; no caso deste, apenas como réu 

da inquisição, cristão-novo, Senhor de Engenho, ou culpado. Estes devem ser observados de 

maneira mais ampla e não como culpados, mas homens que foram inseridos nessa esfera – de 

culpados pela fé e assim permaneceram. 

                                                 
47 MELLO, Evaldo Cabral de. Um imenso Portugal: história e historiografia,..., p.338. 
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Mello afirma que esse homem barroco português é o fidalgo, na colônia ele seria o que 

“possui ares de fidalgo”, como seria destacado por Schwartz, “[...]onde uma pessoa de 

origem das mais modestas dá-se ares de grande fidalgo”48, acabando por reproduzir um tipo 

de pensamento e comportamento que existiam na metrópole, mas que em terra brasilis, devia 

ser adaptado para que fosse possível de ser mantido. Dines destacaria a arrogância , quando 

fala do distanciamento de João Dique de Souza para com os membros da família Vale, mas 

talvez fosse algo mais do que esse simples sentimento de superioridade: 

 

Tem até capelão este oratório, no grande engenho Vera Cruz, em 

Guaxindiba,Freguesia de São Gonçalo. A legítima de João Dique, enquanto 

viva, era ligada por compadrio, devoções e parentesco aos suspeitíssimos 

Vale (chamados de Gordos), mas o marido mantem-se distante, ares de 

arrogante fidalgo.49 

 

 Eram rurais, mas enquanto Portugal definhava, a colônia se mostrava convidativa. Os 

homens que optavam pela segunda se desdobravam, João Dique de Souza foi Senhor de 

Engenho, provável que tenha começado como lavrador nas terras da Família Vale, de onde 

originou seu casamento com Isabel e aparentada dos Gordos, sendo seu dote investido no que 

se tornaria o Engenho Vera Cruz, mas também teve relações de comércio com as Minas, 

levando principalmente roupas. Eram religiosos, ainda que seu sangue pudesse ter alguma 

mancha cristã-nova, por conta de que parte de seus antepassados serem da região de Évora50, 

era criado como cristão-velho. 

Reproduziu gestos de seu pai e de outros familiares, como forma de afirmar e atestar 

sua religiosidade, de forma a expurgar qualquer mancha “nova”, enviou todas as filhas para o 

convento de Odivelas, pagando dotes para a entrada das mesmas. Provável que esse 

comportamento tenha sido para se livrar de casamentos endogâmicos com famílias 

comprovadamente cristãs-novas, ou ainda pior, praticantes de heresias. 

 A colônia também exigia trabalho: debelar os índios, administrar negros no engenho, 

arrotear sesmarias, fundar canaviais e erguer engenhos de açúcar51. Manuel de Moraes, 

estudado por Vainfas, deu um grande exemplo sobre o que o próprio autor chama de 

                                                 
48 SCHWARTZ, Stuart B. Segredos internos - Engenhos e escravos na sociedade colonial, 1550-1835,..., p.209. 
49 DINES, Alberto. Vínculos do Fogo,...,p.373. 
50 ANTT – Arquivo Nacional da Torre do Tombo número 10.139 – processo de João Dique de Souza. 
Documento sobre a capela da família. 
51 MELLO, Evaldo Cabral de. Um imenso Portugal: história e historiografia,..., p.340. 
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“mediação cultural” –Manuel falava diversos idiomas, entre eles, o português, o latim e o 

tupi, demonstrando em que tipo de sociedade esse homem se dividia52– João Dique de Souza 

também se encaixa nesse tipo de pensamento.  Apesar de não possuir grande instrução, era 

amigo de homens importantes, circulava por diferentes ambientes seja no Brasil, seja na Corte 

em Portugal, por diversas esferas sociais em ambas as localidades: 

 

[..]goza de respeito do bispo, é amigo dos militares como o cabo-de-

esquadra Gaspar da Costa Ataíde, o Maquinês, que acaba de perder a 

guerra mas é nobre. Dique tem sangue depurado pelo Vaticano, filhas em 

Odivelas, avantajada fortuna.53 

 

 Assim como também temos boas referências entre a comunidade cristã-velha – sendo 

considerado e listado entre os bons homens, como da mesma forma que antes também possuía 

entre a dos cristãos-novos. Tempos agitados merecem posturas novas. Uma prova que existia 

boa relação, ainda que com distanciamento, é a de que todas as denúncias foram traçadas a 

partir da negação de auxílio a partir da chegada inquisitorial. Nenhuma queixa contra João 

Dique de Souza se dá a tempo superior ao dá chegada da Inquisição e o início de suas 

atividades, de forma que podemos traçar nele um perfil de homem adaptado a sua realidade, 

um homem barroco colonial. 

 É dentro desse contexto temporal que homens como João Dique de Souza são 

formados de maneira tão rígida que acabariam por se colocar em condições arriscadas para 

defenderem seus pontos de vista, ou ainda, a maneira pela qual acreditam se encaminhar seu 

comportamento. Uma passagemdurante a viagem destacou o comportamento de João Dique 

de Souza: 

 

O poderoso pai, que deveria ter um processo rapidíssimo, continua preso. 

Arrogante, estribado nos atestados, confiam mais na quantidade das 

denúncias do que na veemência do réu. O processo arrasta-se mais do que 

devia. Dique encalacrou-se nos trunfos, acontece.54 

 

                                                 
52 VAINFAS, Ronaldo. Traidor. Um jesuíta a serviço do Brasil holandês processado pela Inquisição. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2008, p.334. 
53 DINES, Alberto. Vínculos do Fogo,..., p.724-5. 
54 DINES, Alberto. Vínculos do Fogo,..., p.749-51. 
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 O terceiro e último é o momento derradeiro, já com as mãos atadas, onde nega 

qualquer culpa, afirmando novamente ser cristão. Ainda que fosse inocente, e é sempre válido 

atestar que várias testemunhas nas inquirições ordenadas por D. Estevão Gandolfi em São 

Gonçalo atestam justamente essa questão da inocência de João Dique de Souza, mas de nada 

ajudaria. O Tribunal da Inquisição partia do principio da culpa, de modo que era necessário 

primeiramente assumir, para que pudesse ser libertado. Onde não existe culpa, mas sim 

pertinácia, se encontra culpa – ao menos na visão dos Inquisidores. 

 Mas para além do processo inquisitorial, é necessário se entender como funcionavam 

os contatos que o réu tinha com as pessoas que o denunciaram. Sabe-se que uma das maiores 

punições era o confisco dos bens, onde o réu e sua família eram praticamente destituídos de 

tudo em um prazo muito curto, caindo na mendicância. Se João Dique de Souza foi 

denunciado por práticas que acabavam por não serem encaixadas durante o processo e 

desmentidas posteriormente nas contraditas, algo dentro desse molde social estava errado, 

algum elemento se encontrava em pressão e precisou de alguma maneira sofrer algum tipo de 

represália e, como fica claro na sessão de contraditas, talvez uma das poucas onde consigamos 

“ouvir as vozes” dos interlocutores, uma vez que não existe forma pré-moldada para se 

defender alguém, só resta que o conjunto da denúncia ocorra por ódio ou inimizade. 

 O equilíbrio dessa comunidade assim como os níveis de interdependência que existem 

devem ser analisados no conjunto. João Dique de Souza era ligado a família Vale pelo 

casamento, mas não só, quando veio de Portugal foi na fazenda deles que permaneceu 

trabalhando. Seu sogro – que também era seu padrinho de batismo, era um dos membros mais 

antigos dessa família. Mas outras redes se formaram com o passar do tempo e de imigrante e 

lavrador, o réu passaria a um dos mais promissores Senhores de Engenho na região da 

Freguesia de São Gonçalo. Com o passar do tempo, optaria por manter distancia da família 

que o ajudou, justamente pelos hábitos destes, mas o mais grave seria a falta de auxílio  no 

momento crítico da chegada da Inquisição. 

 

4.4 – A sociedade cristã-nova nas Bandas de Além. 

 

 Uma das características que acabam de surgir diante dessa pesquisa foi sobre a 

existência de uma sociedade fluminense que foi formada por dois grupos que viviam em um 

estado delicado de equilíbrio. De um lado temos a sociedade que compreende os cristãos-

velhos, considerados como os “homens bons”, acima de qualquer suspeita e, do outro lado, 
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temos o grupo dos cristãos-novos. Ainda que poucos atritos fossem declarados ou percebidos 

na documentação, um grupo conhecia bem o outro. 

 Os cristãos-novos com a composição de suas redes de casamentos acabariam por 

formar um grupo com uma dinâmica própria e particular. Seja na questão da ascensão social, 

ou no empréstimo de crédito ou ainda na proteção de interesses ligados com suas práticas 

religiosas – o segredo na manutenção do criptojudaísmo estava claro a formação de uma 

sociedade de Corte para a defesa dos interesses dos cristãos-novos. 

 Para tal empresa, era necessária a formação de uma rede clientelar forte. E estas 

funcionavam para além da mera possibilidade de ascensão social. Era um mecanismo de 

alargamento das relações, estreitamento de laços frente as vicissitudes propostas e a 

manutenção daquele modelo de ordem social em que os cristãos-novos estavam inseridos. E 

nessa sociedade, os cristãos-novos compunham o “lado fraco” dessa sociedade. Eram estes 

que acabavam sendo perseguidos pela Inquisição, tendo seus bens de raiz e móveis, suas 

terras, escravos e engenhos e, até mesmo em alguns casos, a própria vida, retirados por ordem 

da Igreja. Tornava-se cada vez mais importante a criação de modos de atuação para manter ao 

máximo possível a integridade dessa camada social. 

 Uma das maneiras de resistir à atividade inquisitorial sem comprometer a estrutura 

dessa sociedade é pesquisada por Calaça e se constitui na colaboração com os agentes 

inquisitoriais. Uma vez que um membro da família se envolve com a Inquisição, este 

denunciaria toda a família como uma maneira de colaboração com os Inquisidores, solicitando 

o perdão e o desejo de retornar ao seio da fé católica55. A prática da denúncia entre membros 

familiares era algo tão comum que Herson irá destacar um caso curioso. No processo do 

médico cristão-novo Diogo Cardoso Coutinho ocorre uma denúncia em massa, o médico 

agora réu da Inquisição iria denunciar 314 nomes de pessoas “envolvidas” com práticas 

judaicas, dessa maneira, acertando todos os nomes de seus denunciantes. Acabaria ficando 

vários anos preso nos cárceres, mas pela colaboração prestada, seria posteriormente 

reconciliado ao seio da fé católica. Herson ainda continua: 

 

É quase certo que os primos e outros membros da família combinaram entre 

si que iriam se denunciar mutuamente para salvar suas vidas e apaziguar a 

Santa Inquisição, tão cobiçada por ter culpados e poder com isso justificar 

                                                 
55CALAÇA, Carlos Eduardo. Cristãos-novos do Rio de Janeiro na Universidade de Coimbra, In:VAINFAS, 
Ronaldo; LAGE, Lana; FEITLER, Bruno. A Inquisição em Xeque – Temas, Controvérsias, Estudos de caso,.. , 
p.194. 
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sua existência. As “práticas judaicas” que tiveram não diferem umas das 

outras, as palavras dos réus são escritas pelo escrevente que repetia ao pé 

da letra as mesmas expressões, sempre as mesmas palavras.56 

  

Isso não quer dizer de maneira alguma que estes fossem realmente criptojudeus ou que 

o “retorno a fé” fosse sincero de qualquer modo, mas que apenas era uma forma válida de 

evitar que o processo inquisitorial fosse demasiadamente longo. Um processo muito 

demorado significava um custo maior das despesas inquisitoriais assim como a possível ira 

dos Inquisidores e assim, o relaxamento ao braço secular. Denunciar os parentes vivos e até 

mesmo os mortos era sinal de colaboração e de ter uma pena mais branda. 

 Todas essas relações que ocorrem, desde os casamentos entre famílias buscando uma 

melhor coexistência até chegarmos nesses métodos de defesa/denúncia acabam por compor o 

que seria trabalhado por Norbert Elias como uma sociedade de Corte57. Roger Chartier no 

prefácio da edição brasileira do livro de Elias diz que a Corte não é meramente um lugar onde 

possa existir uma vida “ostentatória”, ritualizada ou inscrita num fausto monárquico, para 

Chartier a Corte é algo além: 

 

Uma formação social na qual são definidas de maneira específica as 

relações existentes entre os sujeitos sociais e, em que dependências 

recíprocas que ligam os indivíduos uns aos outros engendram códigos e 

comportamentos originais.58 

 

 Chartier continua afirmando que esta é inteiramente organizada e que deve ser 

entendida a partir de seu centro. A Corte é a parte central que organiza o todo, desde o 

conjunto de relações sociais aos seus vínculos como de subordinação e respeito. 

 Elias usa ainda conceitos que serão empregados para a compreensão do 

funcionamento dessa Corte. São três: Figuração, em que vai explicar a formação social desse 

modelo de sociedade de Corte e o porquê de sua gênese, depois passa para a questão da 

Interdependência que se dá para a manutenção das formas de existência e interação entre seus 

membros e por fim o Equilíbrio das Tensões como um conjunto de políticas internas que 

seriam capazes de atuar de maneira punitiva, atenuante ou de auxílio no interior dessa 

pequena Corte. 
                                                 
56 HERSON, Bella. Cristãos-novos e seus descendentes na medicina brasileira (1500-1850),..., p.134. 
57 ELIAS, Norbert. A sociedade de corte. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2001. 
58 ELIAS, Norbert. A sociedade de corte. Rio de Janeiro,..., p.8. 
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 As primeiras questões que devem ser respondidas para uma localização, ou melhor, da 

possibilidade ideal de visualização dessa Corte cristã-nova é como essa se espalhava e se 

enredava através dos matrimônios e outras ligações parentais. Posteriormente a questão da 

manutenção e conquista do espaço social na da influência no poder local por meio dos cargos 

e ofícios, tudo isso para que se faça possível a compreensão da área onde ocorre essa 

dinâmica interpessoal dessa pequena Corte, que ao que tudo indica, se concentra ao redor da 

história da família Vale, conhecido como Gordos já na época dos processos, em inícios do 

século XVIII. 

 A história da família Vale na Fazenda Colubandê, em homenagem a Nossa Senhora de 

Monte´Serrat, região da Freguesia de São Gonçalo pode ser recriada até início do século XVII 

ainda em posse da antiga proprietária, Catarina Siqueira. Esta a vendeu a Duarte Ramires 

Leão, homem que era muito conhecido, até mesmo por possuir um nome judaico, Binyamin 

Benveniste, assim como seu filho Gregório Mendes de Leão, que era comerciante em 

Amsterdã e também possuía um nome judaico, Nicolas Hermans - e professava a Lei de 

Moisés - fato conhecido no Rio de Janeiro59. 

 Quando se iniciou a caçada aos cristãos-novos, Duarte Ramires Leão foge. Seu destino 

não é claro, mas pela localização do filho e também pelo fato de que a atuação inquisitorial na 

região de Flandres era praticamente nula, é bem provável que este se dirigiu para lá. A 

fazenda ficou aos cuidados de sua filha Isabel Gomes da Costa e de seu esposo João do Vale 

da Silveira, começava aí o segundo momento dos cristãos-novos na Freguesia de São 

Gonçalo, agora adotando o sobrenome Vale. 

 Alberto Dines faria algumas referências aos Gordos da região da Freguesia de São 

Gonçalo: 

 

Na outra banda da baía, pelos lados de São Gonçalo, a cinco léguas do Rio, 

abarraca-se a grande tribo dos Gordos, como os chamam. As banhas lhes 

advêm, imagino, não da fartura à mesa, mas do aconchego na cama entre 

primos. Balofos, mas espertíssimos. Compõem-se das famílias Vale de 

Mesquita, Paz, Mendes da Paz, Vale da Silveira, Rodrigues de Andrade, 

Bernal da Fonseca, Ramires, Guterrez e Soares Pereira. Descendem do 

patriarca Duarte Ramires de Leão, aliás,Benyamin Benveniste como o 

chamam em Amsterdam, cujos filhos foram amigos de Miguel Cardoso. 

                                                 
59 GORENSTEIN, Lina. Os cristãos novos e a formação das sociedades secretas no Brasil Colônia. 
<http://www.rumoatolerancia.fflch.usp.br/node/2203>. Acessado em 18/03/2012. 
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Donos de Columbandê, um portento de grande. Deveriam conservá-lo como 

monumento à história dos enganos e desenganos que por aqui tanto 

grassam. 

 

Descendem da ilustre Casa de Aboab, uma das trinta famílias foragidas de 

Castela e que d. João a permitiu que se acomodassem no Porto. Batizado em 

pé, quando d. Manuel forçou os judeus a entregarem-se a Cristo, alguns 

escaparam para a Holanda e, de lá, outros seduziram-se pelos encantos 

brasilienses. Tenho noticias de um deles, oriundo desta terra, Gregório 

Mendes, sobrinho de Israel Mendes, a primeira Xtã Nova que aqui teve 

enredos com o Santo Ofício.60 

 

 A metodologia destinadaa entender essa sociedade se deu primeiramente com a busca 

pelas ligações que existam entre essas famílias cristãs-novas, que acabaram por compor essa 

Corte cristã-nova. Posteriormente se debruçará sobre os ofícios que esses homens ocupam, 

entendendo qual a abrangência de cada uma dessas atividades, alguns possuindo mais de um 

ofício, entre eles aparecem com certa constância os de Senhores de Engenho, Advogados, 

Médicos, Lavradores, entre outros com um menor nível de ocorrência e, finalmente a questão 

presente nos inventários de cada um destes, seus créditos e dividas, o quanto estes acabam por 

movimentar economicamente dentro dessa sociedade em sua eterna busca por equilíbrio. 

 No processo, em todo o seu corpo, apareceram nomes de diferentes famílias acusando 

e indicando culpas contra João Dique de Souza. Nome como os Vale, os Rodrigues Cardoso, 

os Andrade, os Crato-Henriques, os Mendes da Silva, os Calaça, os Paredes e os Corrêa 

Ximenes. Todos estão lá denunciando. Mas que famílias são essas e como elas se relacionam 

na região? O que possuem de bens de raiz e o que declaram de renda? Todos esses 

questionamentos são importantes de serem levados em consideração para que assim, se 

consiga fazer uma aproximação das relações que existem entre as famílias e o que significaria 

a manutenção da estabilidade dessa pequena Corte.  

As famílias são o elemento de conexão dessa sociedade. É por meio de uma extensa 

trilha de casamentos entre membros da própria família e de outras próxima que iriam passar a 

integrar esse corpo endogâmico, que se torna possível reconhecer os espaços que esses 

cristãos-novos ocupavam. Mas para tanto, mais do que falar sobre a questão familiar, é 

preciso reconhecer as famílias que fizeram parte do problema que envolveu João Dique de 

                                                 
60 DINES, Alberto. Vínculos do Fogo,..., p.387. 
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Souza. Ainda que estas famílias sejam apenas um fragmento da totalidade de uma sociedade 

existente no recôncavo da Guanabara, é uma ferramenta importante para se compreender o 

tipo de movimentação desses indivíduos. 

 

4.5 – As Famílias 

 

 A família conhecida como Vale se tornará influente na região de São Gonçalo quando 

os antigos membros da família partiriam do Brasil em fuga, por conta da chegada da 

Inquisição. O Pai e o irmão de Isabel, respectivamente Duarte Ramires de Leão e Gregório 

Mendes eram cristãos-novos, que ainda eram praticantes da lei mosaica possuindo ainda 

nomes judaicos: Binyamim Benveniste e Nicolas Hermans.  Restou dessa família apenas um 

membro: Isabel Gomes da Costa que se casaria com Manuel do Vale da Silveira.  

 O casal teve dez filhos. Manuel se tornaria Senhor de engenho nas terras da esposa, 

chamado de “Golambandé da Invocação de Nossa Senhora”. Com o passar do tempo, 

membros dessa família se espalhariam para outras áreas, outros engenhos nas áreas de São 

João de Meriti e Jacutinga, além de partidos de cana em Irajá, Iguaçu e vários em São 

Gonçalo.Outra família que apareceu no processo de João Dique de Souza foi a família 

Paredes. Por meio das figuras de Leonor Gomes Paredes e de Brites de Paredes. A primeira 

era esposa de José Corrêa Ximenes, que dividia suas funções entre Senhor de Engenho e 

Tabelião do 4° Ofício da Cidade do Rio de Janeiro. Já Brites de Paredes era cunhada de 

Leonor, casada com João Corrêa Ximenes, também Senhor de Engenho e tabelião no mesmo 

cartório que seu irmão. 

 Os Paredes também foram Senhores de Engenho na região de Irajá, o Engenho da 

Cruz, que pertencia a Agostinho de Paredes. Outros ofícios apareciam dentro dos quadros 

dessa família, como é o caso dos filhos de Rodrigo Mendes de Paredes, Agostinho e Manuel 

de Paredes da Costa, advogados formados pela Universidade de Coimbra. A família Paredes, 

segundo Gorenstein61, foi um dos grandes elos de conexão entre as redes-familiares dos 

cristãos-novos: Vale, Azeredo-Coutinho, Cardoso, Costa, Corrêa Ximenes, entre outras. Os 

bens dessa família, em especial a questão das envolvidas no processo de João Dique de Souza, 

se misturam automaticamente com os bens de raiz da família Correa Ximenes pelo motivo 

dos casamentos diretos. Nesse momento surge mais uma característica dos processos 

                                                 
61 GORENSTEIN, Lina. A inquisição contra as mulheres, Rio de Janeiro, séculos XVII e XVIII,..., p.82. 
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inquisitoriais. Mulheres só aparecem com o inventário, se forem viúvas. Do contrário, todos 

os bens aparecem listados no processo de seu marido. 

 A família Correa Ximenes marcou sua atividade no Rio de Janeiro ainda em meados 

do século XVII, quando em 3 de abril de 1654 se casaram José Correa Ximenes e Maria de 

Marins. Desse casamento foram gerados 5 filhos: João Correa Ximenes e José Correa 

Ximenes, que seriam Senhores de Engenho e tabeliães na Cidade, Antonio, Tomás e Isabel 

Correa Ximenes. Os irmãos João e José se casariam com duas irmãs, Brites de Paredes e 

Guiomar de Azeredo Paredes, filhas de Agostinho de Paredes, Senhor do Engenho da Cruz, 

em Irajá. Ampliaram sua influência com o casamento entre as duas famílias. Aumentaram e 

expandiram seu patrimônio fundando outros engenhos em Irajá, São João de Meriti e São 

Gonçalo, o Engenho de Santíssima Trindade. 

 O plantio de açúcar era o principal item do desenvolvimento na região do Rio de 

Janeiro, dessa forma era também, a maior geradora de impostos para o Reino. Nem por isso o 

Santo Ofício se absteve de “atacar” as rendas e posses dos Correa Ximenes que, sem demora, 

acabaram por serem presos e pilhados pela Inquisição. Essa família formada por 

castelhanos e portugueses se estabeleceu no Rio de Janeiro no final da década de 1670. Essas 

famílias eram compostas por mercadores, Senhores de Engenho e também por médicos, como 

é o caso de Francisco de Siqueira Machado62. O dito médico era dono de um partido de terras 

nas terras da família Vale e, sua irmã, Leonor Mendes da Paz também era ligada a essa 

família, pois era casada com um membro dessa família. 

 A família Gomes da Silva proveio do homem de negócios José Gomes da Silva, que 

no ano de 1676 se casaria com Maria de Barros, pertencente a família dos Crato Henriques. 

De acordo com Gorenstein63, o referido José Gomes da Silva ainda se tornaria contratador e 

Senhor de Engenho. Suas filhas se casariam com membros de diferentes famílias, alargando 

ainda mais as relações entre as “Cortes” familiares de cristãos-novos. Uma se casaria com um 

membro da família Lucena Montarroyo, influente na região da Freguesia de Jacarepaguá, 

outra se casaria com um membro da família Azeredo Coutinho e uma terceira ainda se ligaria 

com a família Mendes Paredes. 

 Todas as famílias acabariam por se envolverem de alguma maneira, formando uma 

rede de interesses. De acordo com Emanuel Ladurie, essa relação acabava por formar uma 

                                                 
62 ANTT – Arquivo Nacional da Torre do Tombo número 1.892 – processo de Francisco de Siqueira Machado. 
63 GORENSTEIN, Lina. A inquisição contra as mulheres, Rio de Janeiro, séculos XVII e XVIII,..., p.444. 
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rede hierárquica “imantada pelo sagrado” 64. Mas o que seria esse sagrado? As relações 

existentes entre esses indivíduos. Ainda de acordo com Ladurie, existiria então uma relação 

de combate, a eterna oposição entre sagrado e profano, que formaria na sua própria sequência 

um contraste entre puro e impuro. 

 João Dique de Souza passaria da condição de igual, de par, para a condição de profano 

perante aquele grupo, passando para uma condição de impuro. Suas atitudes para com os 

outros membros acabam rompendo a unidade de um dia, como pode ser visto nas contraditas, 

em que surgem defesas a seu favor, relacionando as acusações a questão de inimizade, ódio e 

por que não, inveja? De acordo com Hesron, essa inveja era natural em alguns casos, como o 

Doutor Manuel Mendes Monforte: 

 

A presença de Dr. Manuel Mendes Monforte incomodava alguém: ou era a 

inveja de seu sucesso nos negócios, ou a herança que recebeu, ou 

simplesmente caiu vitima da caça dos familiares e comissários que tinham 

de mostrar ao Santo Ofício a sua razão de existir no Brasil – e existiram 

sempre.65 

 

 A maneira possível para se alcançar informações sobre a situação financeira de João 

Dique de Souza é a análise de seu inventário inquisitorial. Ali existem informações bastante 

relevantes com relação dos rendimentos até as posses do réu. Esses dados podem ser 

utilizados, quando confrontados com o inventário de outros homens e mulheres envolvidos 

nas denúncias e na defesa de João Dique de Souza, para que seja criado um parâmetro de 

comparação. Qual a situação que o réu se encontrava frente a todos que o denunciaram? Qual 

a relação que existia dentro da sociedade local entre esses indivíduos? Se estes eram homens 

com crédito ou divida e se existia a questão do auxílio mútuo.  

 Mas as questões relativas às denúncias vão muito além de uma visão estritamente 

economicista ou política. Casa de cristão-novo tem telhado de vidro e João Dique de Souza 

fez o seu parecer bem delicado. Já havia destacado a ameaça de José Corrêa Ximenes para 

outros membros da comunidade cristã-nova no caso de não obter ajuda. Por que o mesmo não 

poderia ocorrer a João Dique de Souza? Ser denunciado por vingança? Ser bem visto pela 

                                                 
64 LADURIE, Emmanuel. Saint-Simon ou o sistema da Corte. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 
2004, p.133. 
65 HERSON, Bella. Cristãos-novos e seus descendentes na medicina brasileira (1500-1850),..., p.146. (O grifo é 
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comunidade cristã-velha e pelo bispo do Rio de Janeiro não garantia que seria bem quisto pela 

cristã-nova. 

 O Senhor de Engenho das terras da fazenda Vera Cruz quebrava o equilíbrio daquela 

comunidade. Primeiro pelo distanciamento que optou por construir, se afastou da família 

Vale, a qual pertencia sua falecida esposa e não buscava aumentar a rede de relações com a 

sociedade local, quando inseria as filhas em um convento do outro lado do Atlântico. 

 Como seria detalhado por Dines, alguns fatos de João Dique de Souza seriam 

conhecidos, espalhados, lembrados, remoídos e vingados66. O réu negaria ajuda a Alexandre 

Soares Pereira, que fugia da Inquisição e buscava abrigo em sua fazenda, sendo este enxotado 

pelos filhos. Apesar de não entrar em detalhes, no processo de seu filho Fernando Dique 

aparece outra solicitação aberta por João Dique de Souza, agora junto a Corte é de uma 

devassa contra os cristãos-novos, ainda que isso só pudesse agravar o problema 67. 

 João Dique de Souza ainda iria negar auxílio ao Senhor de Engenho das terras de 

Itaúna, João Rodrigues Calaça, quando este pediria socorro por conta da invasão dos 

franceses. A negação do auxílio só aumentou a lista de inimizades deste com os cristãos-

novos. 

 Possivelmente o elemento final para aumentar a discórdia de toda a comunidade contra 

João Dique de Souza tenha sido o tiro que ele mandou dar contra o filho de um de seus 

partidistas, o jovem Manuel Henriques, filho de João Henriques de Crasto. O jovem ainda 

agonizou durante quinze dias entre a vida e a morte. João Dique de Souza já tinha atentado 

contra esse seu partidista, quando mandou matar quatro de suas vacas que haviam invadido 

suas terras. 

 Finalmente, uma das maneiras que se tornaria possível entender essa comunidade 

ocorreria por meio de uma análise da documentação inquisitorial desses Senhores de Engenho 

da região de São Gonçalo para que possa ser traçado um perfil destes. Recortando os 

Senhores de Engenho cristãos-novos e velhos, dando exclusividade aos primeiros, mas os 

relacionando a outros membros da comunidade, como médicos, advogados, lavradores, 

partidistas, que estejam envolvidos no imbróglio dessa comunidade cristã-nova para definir se 

por fim, João Dique de Souza acabou sendo denunciado junto a Inquisição por questões 

religiosas ou por questões junto a comunidade da época e a conduta adotada com este para se 

destacar e não atrair os olhares da Igreja, mesmo que acabasse sendo denunciado pelo ódio 

dos outros. 
                                                 
66 DINES, Alberto. Vínculos do Fogo,..., p.593. 
67 Arquivo Nacional da Torre do Tombo - Processo número 10243 de Fernando Dique de Souza. 
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 A tentativa de lutar contra todas as acusações acabou por se tornar inútil. João Dique 

de Souza tem todas as suas denúncias feitas em momentos onde este se encontra a sós com o 

acusador – sem a existência de nenhuma outra testemunha – ouacompanhado por pessoas que 

já haviam falecido, ou seja,  que não poderiam refutar o acusador ou incriminar o réu. Ele 

optou pelo caminho mais complicado: o de que suas qualidades o isentariam de todas as 

acusações vãs e levianas. Acabou queimando na fogueira da Inquisição, na Ribeira, próximo 

ao Tejo, da mesma maneira que entrou nos cárceres - inocente. Se ele acreditava que sairia 

absoluto, readmitido sem qualquer culpa pela Igreja, foi punido crendo piamente que não 

havia cometido crime algum. 

 Seu comportamento denuncia um modelo de pensar da época e vai mais além. Serviu 

como uma forma de buscar a compreensão de toda uma sociedade que se encontrava ao 

entorno do réu. Por meio do estudo desse caso, pode-se entender melhor como existiam 

pequenos espaços não preenchidos pela questão social, diferenças que nunca foram 

completamente compreendidas e aceitas.Elementos característicos e únicos de um momento 

histórico onde não só o Brasil estava em formação, mas também  a identidade desses homens, 

fossem cristãos-novos ou velhos. 

 João Dique de Souza não foi mártir de causa alguma, se não da sua própria. 

Enxergava-se acima dos outros, seja pelo comportamento ou por sua criação, fosse pelo 

distanciamento com os cristãos-novos ou por aproximação dos cristãos-velhos. Acreditava 

que a retidão de seus movimentos nesse tabuleiro de xadrez seria a estratégia perfeita para sair 

ileso. Porém, peça por peça, foi perdendo terreno contra um adversário que fazia questão de 

usar as regras ao seu bel prazer com a finalidade de que só restasse um exemplo para a 

sociedade circundante: o de que, contra a Inquisição, não se importava o que era, afinal, antes 

de tudo, você era culpado. 
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Considerações finais. 

 

 As tramas da processualística inquisitorial são diversas: são milhares de processos; 

homens e mulheres punidos em igual proporção; enfim, novas maneiras de enxergar seu 

resultado também são diversas. Referentes, muitas vezes, a uma documentação fragmentária, 

acabam por existir incontáveis lacunas para podermos amarrar melhor, seja o processado, no 

caso, João Dique de Souza, seja toda a região ao redor. Os homens e mulheres emitem apenas 

ecos do passado, tão distantes que se encontram de todos nós, e ao mesmo tempo, tão 

carentes. Procuram uma maneira de serem salvos do esquecimento. 

 Mas o que de tão relevante tem o processo de João Dique de Souza frente a tantos 

outros? Seu caso se insere em um momento onde ele foi único. Ele ia de encontro a toda a 

comunidade que existia na região. Uma peculiaridade desse personagem são os recortes 

feitos, seja geograficamente como temporalmente. João Dique de Souza foi único: o único 

morador na Freguesia de São Gonçalo do Amarante, e também no início do século XVIII a 

receber a pena de ser entregue a justiça secular para a punição máxima do Tribunal do Santo 

Ofício da Inquisição. Queimar na fogueira significava a purificação dos erros, um “Teatro do 

Inferno”, para o convencimento da massa. 

 A história de João Dique de Souza é impar. Sua larga documentação nos permite 

conhecer mais do que de outros personagens que também foram processados pela inquisição, 

mas que, por possuírem uma curta documentação, não nos permitem vislumbrar tantas frestas 

do passado da região em que ocorrem. O processo de João Dique de Souza é repleto de 

Denúncias, Instâncias com o Promotor e Contraditas. Declarações de inimizade, ódios e 

rancores. E é justamente aí que existe uma farta contribuição. Tantas declarações de 

inimizade, de como era o comportamento dessa Corte que convivia dentro de diferentes 

regiões, nos possibilitam uma interpretação de como era o convívio entre cristãos-velhos e 

novos. Auxilia-nos na quebra do paradigma de que muitos foram caçados ou denunciados por 

cristãos-velhos, interessados nas terras dos cristãos-novos, que os Inquisidores vinham como 

águias sedentas pelos lucros e pelas terras desses Senhores de Engenho ou dos lavradores.  

Ao menos no caso de João Dique de Souza, tudo começou pelo não entendimento 

dessa mesma Corte, uma vez que o elo dessa sociedade fora quebrado, João Dique de Souza 

passava a ser um inimigo, por não concordar em receber culpas que julgava não merecer, e 

deveria ser denunciado. Arcaria completamente com o risco de não pertencer mais a corte dos 

cristãos-novos e de negar para os inquisidores todas as culpas que lhe foram atribuídas. 
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O que vemos depois são laços sendo desfeitos. Famílias brigando, entregando 

membros, sejam estes agnados ou cognados – de sangue ou não, para aliviar suas penas 

enquanto outro tentava resistir a todo tipo de denúncia, seja pela sua devoção – algo que 

nunca poderá ser medido plenamente, ou pela sua honra para com outros. No fim, nada disso 

importou. Como pecador, sua alma já se encontrava em débito com o Criador e, por 

conseguinte, com a Igreja Católica. O fim se encontrava mais próximo a cada dia. 

Resta-nos um breve raio-x do comportamento de cristãos-novos acossados, 

pressionados e sufocados pela presença da Inquisição Portuguesa que, seja para sugar os bens 

dessa camada da sociedade que surgia cada vez mais forte e influente na região ou, como 

alguns ainda insistem em crer, tomar conta da evolução espiritual, mas que no fundo, a 

denúncia de alguma pessoa para a Inquisição, poderia ser motivada por uma retaliação a um 

comportamento de um membro, ou sua família, da comunidade assolada pelos inquisidores, 

que não eram vistos como um modelo ideal, que apresenta-se riscos ao grupo ou que ainda 

pudesse ser ela a partir as denúncias, como uma tentativa de colaboração com a Inquisição, 

para se livrar de maiores problemas. 

A ideia da atuação da presença inquisitorial apenas interessada nos bens dos cristãos-

novos sempre acaba por parecer como um modelo simplista de uma análise historiográfica já 

não mais tão utilizada.Esta parece não responder de uma maneira satisfatória aos problemas que 

existiam dentro dessa sociedade. O que o processo de João Dique de Souza e sua grande lista 

de idas e vindas, por meio de contraditas nos diz, é que mesmo dentro de uma comunidade 

cristã-nova, existem diferentes níveis de relacionamento regidos pelo nível parental, pelo 

ofício ocupado, a aproximação e tratos como “amigo” que se mistura com outras esferas 

(amizade entre cristãos-novos e velhos, definição como pessoa que se fiava com honra) e a 

atuação dentro da comunidade (inserção de parentes dentro de ordens religiosas) ou ainda em 

irmandades. 

João Dique de Souza apesar de ser considerado cristão-novo, possivelmente é apenas 

parte de cristão-novo. Uma vez que tinha o costado paterno como cristão-velho, ainda que sob 

suspeita pela vinda de Évora de alguns parentes, enquanto que sua parte materna fosse 

comprovadamente cristã-nova. Com relação a essa questão nunca iremos poder dar total 

certeza. Por mais que fosse, fez questão de morrer enfrentando a inquisição afirmando ser 

cristão-velho e católico batizado e crismado. Praticante e doador de benfeitorias a Igreja, a 

comunidade e as Irmandades que participou.  
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João Dique de Souza foi um homem de seu tempo, e como qual, procurou as melhores 

opções possíveis para alcançar seus objetivos. Veio para a colônia fugindo de uma Lisboa 

empobrecida, buscou novos laços abandonando os antigos, se envolveu em diferentes esferas, 

a do casamento endogâmico entre cristãos-novos, a das amizades com cristãos-velhos que o 

defenderiam em seu processo, ainda que sem sucesso. Tão simples de compreender o porquê 

de ter sido denunciado pelos membros da comunidade cristã-nova – pelo distanciamento que 

ele mesmo provocaria, como nos alerta Alberto Dines em sua obra, Vínculos do Fogo, na 

outra ponta da história, também é simples buscar o entendimento do por que negar uma 

possível origem carregada de culpa, por uma mais honrosa e livre de qualquer pecado.  

Entre uma e outra, interesses de homens e instituições, rancores entre antigos amigos, 

ódios dentro de famílias, amizades e inimizades, além de um reflexo de como as sociedades 

de cristãos, novos e velhos se comportavam frente a presença da Inquisição. Todos os 

elementos possíveis para uma boa História, ainda que sem final feliz. 
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Anexo 1: A Cronologia de João Dique – Histórico e Processo. 

 

1647 

 

 Nascimento de João Dique de Souza, em Lisboa, filho de Diogo Duarte de Souza, 

cristão-velho e de Catarina Dique, cristã-nova. 

1672 

 

 Aos 25 anos, já se encontra no Brasil, onde viria a se casar com Dona Izabel Dique, 

filha de Antônio Rodrigues da Veiga e de Maria da Veiga, tinha por prima em segundo grau 

Ana do Vale, na época casada com Duarte Roiz. Antônio Rodrigues da Veiga, aparece com o 

sobrenome Roiz no processo de Genealogia de Dique, sendo ele na verdade, padrinho de 

batismo de João Dique. 

  

1711 

 

Março 

 

 No dia 31 começam os problemas de João Dique com a Inquisição, quando no mesmo 

dia, Izabel de Mesquita presta seu testemunho falando por Dona Izabel Dique, esposa de João 

e que já era defunta e, também por seu filho mais velho, Antônio Dique. 

 

Abril 

 

 No dia 9, novo testemunho de Izabel de Mesquita dando margem contra a família 

Dique, volta a testemunhar contra Dona Izabel Dique, contra Antônio e pela primeira vez 

contra o Senhor de Engenho João Dique de Souza. 

 

 No fim do mês, dia 30, é a vez de Maria Coutinho, esposa do advogado Miguel de 

Castro Lara dar seu testemunho por João Dique. 

 

Maio 
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 No dia 6 de maio, Anna do Valle, viúva de Duarte Roiz, testemunha por João Dique, 

entretanto é declarada por “presunção de fautoria”, quando a mesma pretende encobrir 

culpados ou suspeitos, o que talvez tenha sido em consideração por Dique ter sido esposo de 

sua prima em segundo grau, Dona Izabel. 

 

 Ao dia 15 é a vez de ser chamado a testemunhar João Thomas Brum, que possuía um 

partido de cana na região, além de ser cunhado de Maria Coutinho, que já havia testemunhado 

contra João Dique em 30 de Abril. 

 

Junho 

 

 No dia 3 do dito mês, é a vez de Elena do Valle, esposa de Antônio do Valle de 

Mesquita, testemunhar contra João Dique, aparentemente, diferente de sua irmã, ela não 

encobre os “crimes” do marido de sua prima. 

 

Julho 

 

 Aos 20 dias de Julho foi declarada a prisão de João Dique de Souza “onde quer que 

fora achado”. 

 

Agosto 

 

 No dia 11 é a vez de Catarina Gomes, que apesar da diferença do sobrenome é irmã de 

Ana e Helena, esposa de Antônio Soares de Oliveira, a testemunhar por João Dique. 

 

1712 

 

Outubro 

 

 Em 10 de Outubro de 1712, mais de um ano após o último testemunho contra João 

Dique, ele acaba por ser preso pela Inquisição e levado para os Cárceres Secretos da 

Inquisição de Lisboa. Tem início seu processo inquisitorial. 
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 “Os Inquisidores Apostolicos contra a heretica pravidade, & 

apostasia nesta Cidade de Lisboa, & seu destricto, &c. Mandamos a 

qualquer Familiar, ou Official do Sãto Officio, que no Rio de Janeiro 

ou onde quer que fora achado João Dique cristão novo senhor de 

engenho casado com Dona Izabel morador no Rio de Janeiro.” 

 

 

Novembro 

 

 No dia 26 de Novembro de 1712 João Dique começa a declarar os itens pertinentes a 

seu inventário perante os Inquisidores.  

 

Dezembro 

 

 Aos 20 dias de Dezembro de 1712, tempo maior para o início dessa sessão, que fica 

por volta de 1 mês após a prisão, o Inquisidor Manoel da Cunha Pinheiro da início a sessão In 

Genere de João Dique. Essa parte se ocupa dos questionamentos sobre as ditas culpas que o 

réu possa vir a ter praticado, como no caso da alimentação, dos jejuns, se cria em Cristo como 

o único Deus verdadeiro e se o réu tinha em algum momento se apartado da Santa Igreja 

Católica. 

 

1713 

 

Janeiro. 

 

 No dia 2 de Janeiro de 1713 é iniciada a terceira sessão – In Specie que seria presidida 

pelo mesmo Inquisidor da sessão anterior, Manoel da Cunha Pinheiro. Essa etapa do processo 

inquisitorial, irá se prender a questão dos depoimentos das testemunhas de acusação. 

Persistindo a negação de todas as culpas, era encomendado ao Promotor a preparação do 

libelo acusatório. 

 

Abril 
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Denúncia 

 

 O Inquisidor João Souza Castello Branco chama perante si Maria Coutinho para ouvir 

o início de suas denúncias contra João Dique, onde se destaca ela ter dito que ouviu que o Réo 

João Dique era cristão-novo. 

 

1714 

 

Outubro 

 

 Em 14 de Outubro, pouco mais de dois anos dentro dos Cárceres da Inquisição, João 

Dique cumpriria sua sentença, sendo declarado “convicto no crime de Heresia e apostazia” 

erelaxado ao braço secular, seria morto queimado na fogueira, incorrendo em excomunhão 

maior e tendo seus bens confiscados. 

 Seria considerado convicto, negativo e pertinaz, declarando em seus momentos finais 

junto aos inquisidores, “que não tinha culpas que confessar, porque sempre fora bom 

christão”, tendo seu único pedido que “se haja com ele benigna e piedozamente e não 

proceda apenas de morte nem effusão de sangue”. 
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Anexo 2: Genealogia da família Dique e Vale 

• Família de João Dique de Souza270 

                                                 
270

 Diferente do que consta no livro de Anita Novinsky sobre os culpados, João Dique declara ter outros filhos e que alguns destes já eram falecidos, enquanto são residentes 
em Odivellas. Ainda nesse sobre a questão religiosa de sua família, vemos que grande parte de sua mentalidade como cristão-velho se encontra aí. Inúmeros familiares – 
aparentemente dando início por sua tia D. Serafina Dique, por não constar nenhum tipo de casamento, depois um grande número de primos pertencentes a diferentes ordens; 
Dominicanos, Gracianos, Cruzio e Nossa Senhora do Carmo, tendo ainda dois primos que não são possíveis de identificar seu encaminhamento religioso, prima e irmã freiras em 
Odivellas, assim como duas sobrinhas, filhas bastardas de seu irmão Affonso e algumas de suas filhas, inclusive Ventura Dique, filha bastarda com Antônia de Gouvea, que aparece 

João
Dique de
Souza

Izabel
Dique

Fernando
Dique de
Souza

Ventura Izabel Dique,
freira em Odivellas da

ordem de São Bernardo

Diogo
Duarte

de Souza

Antonio
Dique

Maria do Pilar
Dique, freira
em Odivellas

Francisco
Dique

Catharina
Dique, freira
em Odivellas

Francisca
Dique, freira
em Odivellas

Juliana Ramirez
Dique, freira no

mosteiro de Odivellas

Luis
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Isabel
da

Rocha
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Rodrigues
da Veiga
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da

Veiga

Afonso Vaz
da Veiga
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Duarte

de Souza
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Vaz

D. Maria
de Souza

João
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D. Anna
de Palma

Martin
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D. Francisca
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D. Marianna
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Magalhães

Frade
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Manuel Dique

Frade
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Frade Cruzio
Don Martinho

Dique

Manoel (?)
Figueiredo de

Mendonza

Manoel
Figueiredo de

Mendonza
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Dique de Nossa
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Frade Luís
de Mendonza

(?)

D. Antônia
Dique freira
em Odivellas

Guilherme
Bolarte

João
Bolarte

? Frey Hyeronimo
Bolarte

religiozo (?)

Affonso
Dique

D. Francisca
Dique freira
em Odivellas

?

D. Francisca
Dique freira
em Odivellas

D. Catherina
Dique freira
em Odivellas

Marianna
Dique

João
Dique

Antônia
de

Gouvea

Isabel
da

Rocha

Lucinda

Mariana
Dique

Josefa

Catarina
Dique

Clara

Esperança
Dique

Mariana
Dique

Inês
da

Rocha
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• Família Valle271 
 

                                                                                                                                                                                                                                                    
como “Antônia de Abreu” no processo de Ventura Dique (TT. Proc. 4800). Curioso o fato da não declaração do filho Luís Dique (TT. Proc. 4958) , filho bastardo de João Dique com 
Isabel da Rocha. Foi denúnciado por 3 de seus filhos: Diogo Duarte de Souza, Fernando Dique de Souza e Ventura Izabel Dique. 
271A família Valle, também conhecida como “Gordos”, como presente na obra de Alberto Dines, Vínculos de Fogo, são apontados como judaízantes possivelmente por essa 
característica será uma a família com o maior número de denúncias na região. Hellena do Valle (também aparece como Elena), esposa de Antônio do Valle de Mesquita foi 
denunciada por 43 pessoas (1712 - 1718); a outra Ellena, filha de Leonor Guterrez, mesmo ainda menor de idade teria 26 denúncias (1711 – 1725); voltando a Leonor Guterrez, ela 
teve 63 denúncias (1709-1711); Ana do Valle, irmã de Helena e esposa de Duarte Roiz, denúnciada por 105 pessoas (1709 e 1713); vale ainda citar o caso de Izabel Gomes da Costa, 
esposa do Médico João Nunes Vizeu, denunciada por 67 pessoas (1710 – 1711). Nesse grupo familiar, João Dique foi denúnciado por Catarina Gomes, Leonor Gomes, as irmãs 
Anna e Helena do Valle, e a filha desta última Izabel de Mesquita. 
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Anexo 3: Genealogia presente no processo de João Dique de Souza 

 

 Aos 9 dias do mês de dezembro de mil setecentos e doze annos em Lisboa nos Estaus, 

e caza primeira das audiências da Santa Inquisição estando ali na de tarde o Inquisidor 

Manoel da Cunha Pinheiro mandou vir perante sy a João Dique prezo contendo nestes autos 

sendo prezente lhe foi dado juramento dos Santos Evangelhos em que pos sua mão sobcargo 

do geral lhe foi mandado dizer verdade e ter segredo, o que pude prometteo cumprir. 

 Perguntado se tinha em suas culpas, como neste meza lhe foi mandado casquer 

confessar a descargo de sua consciência, salvação de sua alma, bom despacho de sua cauza. 

 Disse sim cuidava e que não tinha culpas que confessar pello que lhe forão feitas as 

perguntas seguintes de sua genealogia a que respondeo. 

 

Disse. 

 

 Disse que elle [...] se chama João Dique, que dis ser christão velho natural desta 

cidade e morador na do Rio de Janeiro de sessenta e sete annos de idade. 

 E que seus Pays [...] de fundos e se chamavam Diogo Duarte de Souza e Dona 

Catherina Dique que viviam de sua fazenda, e são christãos velhos, naturais e moradores nesta 

cidade e onde falecerão. 

 E que seus avós Paternos são também defuntos e lhe parece se chamavão Affonso Vaz 

e Dona Maria de Souza, naturais e moradores que forão nesta cidade, onde falecerão. 

 E que seus avós Maternos são também defuntos, e se chamavão João Dique, e Dona 

Anna de Palma, que viviam de sua fazenda na [...] de Anvers em Flandres e naturais que forão 

nesta cidade, onde fallecerão. 

 E que perguntado se deste sey Pay não teve tio algum. 

 E que perguntado se desta sua Mãy teve hum tio, e três tias chamados Martim Dique, 

Dona Francisca Dique, Dona Marianna Dique, Dona Serafina Dique Freira no mosteiro desta 

cidade digo de Odivellas [...] desta cidade. 

 E que o dito tio Martim Dique vivia de sua fazenda, [...] e foi cazado com D. Ventura 

de Magalhães, natural e morador desta cidade, e cujo matrimônio teve três filhos chamados 

Frade Manoel Dique frade de São Domingos onde he [...], Frade João Dique frade Graciano, 

Don Martinho Dique frade Cruzio. 
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 E que a dita sua tia Dona Francisca Dique he já defunta e foi cazada com [...] de 

Figueiredo de Mendonza ouvidor de Alemquer natural e morador desta cidade, e cujo 

matrimônio teve três filhos e huma filha chamados Manoel de Figueiredo de Mendonza que 

morreu solteiro sendo Juiz de Fora, Frade Joseph Dique religioso de Nossa Senhora do 

Carmo, Frade Luiz de Mendonza religiozo [...], e Dona Antônia Dique religioza no mosteiro 

de Odivellas. 

 E que a dita sua tia Dona Marianna Dique he já defunta e foi cazada com Guilherme 

Bolarte estrangeiro natural de Anvers em Flandres, e Ella desta cidade de Lisboa onde 

falleceu, de cujo matrimônio teve dois filhos chamados João Bolarte, cazado não sabe com 

quem morador nesta cidade, e com filhos. E Frey Hyeronimo Bolarte religiozo [...] 

 E que elle declarante tem hum irmão e hua irmã chamados Affonso Dique, e Dona 

Francisca religioza no mosteiro de Odivellas. 

 E que o dito seu irmão Affonso Dique vivia de sua fazenda, he fosse natural e morador 

desta cidade de Lisboa, e tem duas filhas bastardas não sabe com quem as houve e se 

chamavam Dona Francisca Dique religioza em Odivellas e Dona Catherina Dique solteira que 

vive e mora do Convento de Odivellas. 

 E que elle declarante, como dito [...] he viúvo de Dona Izabel Dique que tinha em 

conta de cristã velha natural e moradora da cidade do Rio de Janeiro, onde falleceu, de cujo 

matrimônio teve dez filhos chamados Antônio, Francisco, Catharina, Marianna e Juliana, que 

faleceram solteiros, Diogo Duarte de Souza, Fernão Dique e João Dique, Dona Francisca, 

Dona Maria do Pilar Dique Freiras em Odivellas e [...] são solteiros, naturais e residentes na 

cidade do Rio de Janeiro. 

 E declara que teve mais huma natural com Antônia de Gouvea molher solteira 

chamada Dona Ventura Dique religiosa no mesmo mosteiro de Odivellas. 

 E que he christão baptizado, o foi na freguesia [...] Justa cidade [...], que então era da 

dita freguesia cujo nome não sabe e forão seus padrinhos Antônio Roiz da Veiga, e Dona 

Bárbara de Caminha. 

 E que he chrismado, e o foi nesta Igreja de Santa Justa desta cidade pello Bispo de [...] 

Don Francisco Penotto Mayor então he sem hora quem fosse [...] 

 E tanto que chegou aos annos de disenção hia as Igrejas, e nestas ouvia missa de 

pregação e confessava, comungava e fazia as mais obras de chirstão pelo que foi mandado por 

parte e lhos crismou e benzeo e disse as orações do Padre Nostro, Ave Maria, Credo, Salve 

Rainha os mandamentos da Ley de Deos, e os da Santa Madre Igreja, que [...] soube. 
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 E que elle declarava-se não saber mais que ler e escrever. 

 E que elle não sabia [...] disse reyno, e nelle tem assistido nas cidades de Lisboa e Rio 

de Janeiro, onde fallava com toda a sorte de pessoas que se lhe offendião. 

 Perguntado se soube ou foi por esta cauza de sua prizão; Disse que suspeita estar prezo 

por testemunhos falsos de seus inimigos. 

 Foi lhe dito que elle estava preso por culpas cujo [...] pertence aos santos [...] a saber 

que desta meza seria mandar vir prezo pessoa a qual sem prender bastassem informação e que 

desta houve para elle Reo o fosse pello que de novo admoestado com claridade da parte de 

Chirsto Senhor Nosso abra os olhos da alma, e deichando quaysquer respeitos humanos que o 

pode impedir ou fosse suas culpas não impondo por e a sy não as [...] falso testemunho por ser 

o que lhe convém para o descargo de sua consciência, salvação de sua alma e bom despacho 

de sua cauza e por [...] veyo não tinha culpas alguas que confessar pertencentes a esta Meza 

foi outra vez admoestado em forma [...] cárcere sendo lhe primeiro lido esta decissão que 

disse estas escripta na verdade e assinou escrivão senhor inquisidor [...] Bernardes o escreveo. 

 

 (Assinatura Manoel da Cunha Pinheiro) 

 (Assinatura João Dique de Souza) 
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Anexo 4: Inventário dos bens do réu 

 

Aos vinte e seys dias do mês de novembro de mil e setecentos e doze annos em Lisboa nos 

Estaos e caza primeira das audiências da Santa Inquisição estando ahi na [...] os ditos 

Inquisidores Manoel da Cunha Pinheiro mandou vir perante sy a hum [...] que da Cidade do 

Rio de Janeiro veio prezo para os cárceres secretos desta Inquisição em os dês dias do mês de 

outubro deste prezente anno, sendo prezente lhe foi dado o juramento dos Santos Evangelhos 

em que pos sua mão sobcargo do qual lhe foi mandado dizer a verdade e ter segredo, o que 

tudo prometteo cumprir e disse chamarsse João Dique que diz ser cristão velho, Senhor de 

Engenho viúvo de D. Izabel Dique, filho de Diogo Duarte de Souza e de D. Catherina Dique 

natural desta Cidade e morador na do Rio de Janeiro de sessenta e sete annos de idade.  

 

Perguntado se cuidou em suas culpas, como nesta meza lhe foi mandado asquer confessar 

para descargo de sua consciência, salvação de sua alma, e bom despacho de sua cauza. 

 

Disse que sim cuidava, e que não tinha culpas alguas que confessar pertencentes a esta meza 

porque sempre se fiava em [...] christão velho, e que era fiel, e vivia como catholico christão, 

pelo que lhe foram feitas perguntas seguintes de seu inventário. 

 

Perguntado que [...] ou provas tinha e de que estivesse de fosse ao tempo de sua prizão de que 

valia, [...]  

 

Disse que elle declarante tinha no Rio de Janeiro um Engenho chamado Vera Cruz de 

Gochondiva, Freguesia de São Gonçalo com noventa negros fabricantes do dito engenho e um 

curral grande de gado que tudo lhe rendia nove para dez mil cruzados cada ano e importante 

ao todo cento e cincoenta mil cruzados e além dos ditos negros tinha uma trombeta por nome 

Thome, solteiro de vinte e dois anos que quando o prenderam a elle declarante o comprou o 

governador Antonio de Albuquerque Coelho por seisssentos mil réis. 

 

E que de peças de ouro não tinha coisa algua e de prata tinha um jarro e prato de agoar as 

mãos, duas galhetas, e um saleiro, uma salva e um púcaro, colheres, garfos e facas o que não 

sabe o número, que valeria cem mil réis. 
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E que tinha hum leito de pau ordinário com seu paramento e cobertor de damasco com franjas 

de ouro que tudo valerá trezentos mil réis. 

 

E que tinha uma dúzia de cadeiras de moscóvia com pregaria grossa que valiam quarenta mil 

réis. 

 

Hum espelho com molduras pretas que valia seis mil réis. 

 

E que tinha três bofetes pequenos que valiam trinta mil réis. 

 

Quatro caixões ou três do pau brasil que valiam doze mil réis cada um. 

 

E que o sobredito era o que tinha no seu engenho que todo o mais móvel que elle declarante 

tinha no Rio de Janeiro levaram os franceses e que a ele declarante lhe não deviam coisa 

alguma nem ele declarante devia também nada a pessoa alguma exceto as legítimas de seus 

três filhos chamados Diogo Duarte, Fernão e João Dique que lhe couberam por morte de sua 

mãe de cuja quantia se não lembra formalmente e poderá constar da carta de partilhas e que as 

legítimas que pertenceram a suas seis filhas que foram todas freiras no convento de Odivelas e 

outra nos muros desta cidade se ajustou com as religiosas do mesmo convento das quais tem 

quitação. 

 

E que isto era o que tinha que dizer a respeito de seu inventário, e sendo lhe lida esta 

declaração e por elle ouvida, e entendida, disse que estava escripta na verdade e assinou com 

o dito Senhor Inquisidor Fabiano Bernardes o escreveo. 

 

Manoel da Cunha Pinheiro     João Dique de Souza 

 

Declarou mais que Miguel Rebelo deu a ele declarante vinte e três camisas de pano de linho 

de carregação para ele declarante as mandar vender no Rio de Janeiro e, com efeito, se 

venderam cada uma por preço de mil quatrocentos e quarenta réis cada uma o qual dinheiro e 

importância ao todo entregou elle declarante antes de o prenderem por este Santo Offício ao 

Tenente João da Rocha irmão de José da Rocha morador nesta cidade aos [...], para que o 

desse ao dito Miguel Rebelo. E o mesmo João da Rocha disse a elle declarante que elle fazem 
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capital ficava no Rio e remetia por outro capital na frota que ultimamente veio para esta Corte 

a dita quantia ao dito Miguel Rebello, de que ele declarante lhe não fez [...], se não por via do 

mesmo João  da Rocha, e não fez segunda via, [,,,] o prenderam para esta Inquisição, e 

também mandava outra [...] do dito Miguel Rebelo, cujo nome lhe não lembrava, hum 

[bricador?] de rendas para a cabeça, que ella lhe havia pedido, e valia vinte mil réis, e com 

effeito entregou [...] João da Rocha [...]. E que o dito não disse mais para [...] declaração a 

respeito de seu inventário, e al não disse, e assim como o dito Sr. Inquisidor Fabiano 

Bernardes o escreveo. 

 

João Dique. 

 

Que ao desembargador Joseph de Siqueira devia vinte moedas de ouro que lhe emprestou de 

resto de cento e sincoenta moedas, que o mesmo lhe emprestou, elle declarante lhe deu a 

conta cento e trinta moedas de sua mão [...] para o Desembargador a qual não tem escripto 

delle declarante da dívida; por que lhe fez o dito empréstimo sobre sua palavra, e que lhe deve 

só as 20 moedas como tem declarado. 

 

Declarou mais que quando elle declarante foi para o Rio de Janeiro na ocasião em que 

embarcaram o conde do Rio, Gaspar da Costa de Ataíde lhe entregou D. Luiz de Moura uma 

casaca de pano berne, forrada de tafetá carmezim dizendo que quisesse vender lhe estas 

pessas no Rio de Janeiro e quando não se vendesse ali as mandasse para as Minas para o 

mesmo efeito e perguntando lhe em quanto estimava as ditas peças lhe respondeu a mesma 

que as vendesse pelo que quisesse e levando-as com efeito e não lhe achando boa venda nem 

no Rio de Janeiro nem as Minas as tinha em um baú entregue a Manoel de Vasconselos para 

que por sua via dando o dito baú e entregue a João da Rocha se remetesse a dita Luiza de 

Moura o qual não fêz o declarante escrito nem obrigação alguma das ditas peças as quais 

quando entraram os franceses na dita cidade levaram-na no saque que fizeram. 

 

Declarou mais que no ano de mil e setecentos e nove tomou Domingos Roiz Távora e Simão 

Lobato Quinteiro, tesoureiro do Fisco Real quatrocentos mil réis a risco a quarenta por cento 

que importavam quinhentos e sessenta mil réis e lhe deu mais umas moedas de ouro que 

ajustaram a quantia de seissentos mil réis pouco mais ou menos de que lhe passou letra para 

pagar no Rio de Janeiro a Salvador Viana e que não a pagando ficava por fiador e principal 
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pagador ele declarante e por ser culpado o dito Domingos Roiz Távora na devassa que se tirou 

de um tiro que se deu a um juiz de fora da dita cidade se ausentou para a da Bahia donde 

voltando livre não lhe apresentaram a dita letra e pediram a quantia dela a ele declarante que 

disse deviam haver a dita quantia do mesmo Domingos Roiz Távora e apresentar lhe a letra 

para a aceitar e quando tivesse alguma dúvida estava ele pronto para a satisfazer e lhe parece 

que deve fazer-se primeiro esta diligência e quando o dito Domingos Roiz Távora não a aceite 

está ele pronto para a satisfazer; e mais não disse. 
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