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RESUMO 

 

FRANCO, G. Entre o revelar e o ocultar: análise e modernização do discurso das Antunes no 

“Livro das Reconciliações e Confissões” (1591 – 1592). Tese (Doutorado em Filologia e 

Língua Portuguesa) – Faculdade Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2022. 

 

O objetivo deste trabalho é propor uma metodologia de análise para a modernização de 

documentos, alinhando a Análise Crítica do Discurso (FAIRCLOUGH, 2001, 2003) - 

doravante ACD - e a Teoria da Avaliatividade (MARTIN; WHITE, 2005) à Filologia. O 

corpus consiste nas confissões de seis mulheres da família Antunes editadas por Mota (2016) 

e registradas no Primeiro Livro das Reconciliações e Confissões (1591- 1592), doravante 

LRC. São elas: Ana Rodrigues, Beatriz Antunes, Dona Leonor, Dona Custódia, Isabel 

Antunes e Ana Alcoforado. Estes documentos foram produzidos em 1591, durante a 

passagem do Santo Ofício pela Bahia, momento em que mulheres cristãs novas foram 

perseguidas e acusadas da heresia de praticar o judaísmo. Diante dos procedimentos da 

Inquisição, a única possibilidade de salvar-se era confessando aquilo que o Santo Ofício 

desejava ouvir. Em consequência, suas vozes aparentavam ser mecânicas nos documentos, 

visto que se silenciam em um jogo de ocultar e revelar informações. As confissões foram 

redigidas em Português Médio e apresentam uma rígida estrutura documental, pois tinham 

grande valor jurídico para o Tribunal do Santo Ofício. Foram registradas sob o discurso 

indireto do notário aparentando imparcialidade, mas eram compostas pelo cruzamento de três 

vozes: notário, visitador e depoentes. O notário por meio do discurso indireto controla o 

enquadramento da perspectiva entre as vozes. Mesmo considerando estes aspectos, faz-se 

necessário buscar para além dos silêncios registrados nesses documentos. Desse modo, os 

desafios deste trabalho consistiram em identificar, dentro da rígida estrutura composicional, as 

vozes do notário, do visitador e das depoentes, bem como depreender as entrelinhas dos 

discursos das Antunes e fazê-las transparecer nas modernizações. Para uma melhor 

interpretação das vozes das Antunes foi utilizada a teoria da Análise Crítica do Discurso 

(FAIRCLOUGH, 2001, 2003), bem como a Teoria da Avaliatividade (MARTIN; WHITE, 

2005). Como suporte teórico para orientar os critérios de modernização e uniformização das 

confissões recorreu-se à Cambraia (2005), Castro e Ramos (1981), bem como à Motta e 

Monte (2019). A metodologia utilizada consiste na elaboração de mapas composicionais das 

confissões. Nos mapas composicionais sobrepõe-se o efeito de cruzamento, enquadramento 

das vozes e a estrutura composicional das confissões – analisados sob a perspectiva da ACD 

(FAIRCLOUGH, 2001, 2003) - às relações entre as vozes, aos tipos e à intensidade dos 

sentimentos expressos nos pressupostos – sistematizados com base na Teoria da 

Avaliatividade (MARTIN; WHITE, 2005). Os mapas viabilizam uma leitura sistemática e 

profunda das confissões, revelando detalhes e nuances que, por fim, transparecem nas 

modernizações por meio das escolhas na grafia, no vocabulário e no gênero discursivo. 

Assim, a leitura realizada sob a ótica das análises discursivas é aliada às edições diplomáticas 

realizadas por Mota (2016) e permite uma melhor identificação das nuances das vozes das 

depoentes que são preservadas e evidenciadas na modernização. Portanto, esta tese contribui 

com uma metodologia de análise e modernização de documentos, alinhando a Filologia a 

teorias como a Análise Crítica do Discurso (FAIRCLOUGH, 2001, 2003) e a Teoria da 

Avaliatividade (MARTIN; WHITE, 2005).  

 

Palavras-chave: Edição filológica modernizada. Análise Crítica do Discurso. Mapas 

Composicionais. Primeiro Livro das Reconciliações e Confissões (1591- 1592). Cristãs novas.  

 



 

ABSTRACT 

 

FRANCO, G. Between revealing and hiding: analysis and modernization of Antunes' 

discourse in the “Livro das Reconciliações e Confissões” (1591 – 1592). Thesis (Doctorate in 

Philology and Portuguese Language) – Faculdade Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 

The aim of this work is to propose an analysis methodology for modernizing documents, 

aligning Critical Discourse Analysis (FAIRCLOUGH, 2001, 2003) and the Theory of 

Avaliactivity (MARTIN; WHITE, 2005) to Philology. The corpus consists of confessions of 

six women from Antunes´family edited by Mota (2016) and recorded in Primeiro Livro das 

Reconciliações e Confissões (1591-1592), henceforth: Ana Rodrigues, Beatriz Antunes, Dona 

Leonor, Dona Custódia, Isabel Antunes and Ana Alcoforado. These documents were 

produced in 1591, during the passage of the Santo Ofício through Bahia, when young 

Christian women were persecuted and accused of heresy of practicing Judaism. In the face of 

the procedures of the Inquisition, the only possibility of saving oneself was by confessing 

what the Santo Ofício wanted to hear. As a result, their voices appeared to be mechanical in 

the documents, as they were silenced in a game of concealing and revealing information. The 

confessions were written in Português Médio and they showed a rigid documentary structure, 

because they had great legal value for the Tribunal de Santo Ofício. They were recorded 

under the indirect speech of the notary looking impartial, but they were composed by the 

intersection of three voices: notary, visitary and deponents. The notary through indirect 

speech controlled the framing of perspective between voices. Even considering these aspects, 

it is necessary to seek beyond the silences recorded in these documents. Thus, the challenges 

of this work consisted in identifying, within the rigid compositional structure, the voices of 

the notary, the visitor and the deponents, as well as incomposing the interlines of the Antunes 

discourses and making them show in the modernizations. For a better interpretation of the 

voices of Antunes, the theory of Critical Discourse Analysis (FAIRCLOUGH, 2001, 2003), 

hereinafter ACD, as well as the Theory of Avaliactivity (MARTIN; WHITE, 2005). Cambraia 

(2005), Castro and Ramos (1981) as well as Motta and Monte (2019) were used as theoretical 

support to guide the criteria of modernization and standardization of confessions. The 

methodology used in this work consists in elaborating compositional maps of confessions. 

The compositional maps overlap the crossing effect, framing of voices and the compositional 

structure of confessions – analised from the ACD perspective (FAIRCLOUGH, 2001, 2003) – 

to the relatioships between voices, types and intensity of feelings expressed in the 

assumptions - systematized based on the Theory of Avaliactivity (MARTIN; WHITE, 

2005).The maps enable a systematized and profound reading of confessions, and they reveal 

details and nunances that, finally, transpose in modernizations through choices in spelling, 

vocabulary and discursive genre. Thus, the reading performed from the perspective of 

Discursive Analyses is allied to the diplomatic editions made by Mota (2016) and this allows 

a better identification of the nuances of the voices of the deponents that are preserved and 

evidenced in modernization. Therefore, this thesis contributes to a methodology of document 

analysis and modernization, aligning Philology with theories such as Critical Discourse 

Analysis (FAIRCLOUGH, 2001, 2003) and The Theory of Avaliactivity (MARTIN; WHITE, 

2005). 

 

Keywords: Modernized scholarly edition. Critical Discourse Analysis. Compositional Maps. 

First Book of Reconciliations and Confessions (1591-1592). New Christians. 

 



 

RESUMEN 

 

FRANCO, G. Entre revelar y ocultar: análisis y modernización del discurso de Antunes en el 

“Livro das Reconciliações e Confissões” (1591 – 1592). Tesis (Doctorado en Filología y 

Lengua Portuguesa) – Faculdade Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2022. 

El objetivo de este trabajo es proponer una metodología de análisis para la 

modernización documental, alineando el Análisis Crítico del Discurso (FAIRCLOUGH, 

2001, 2003) – en adelante ACD - y la Teoría Evaluativa (MARTIN; WHITE, 2005) a la 

Filología. El corpus está formado por las confesiones de seis mujeres de la familia Antunes 

editadas por Mota (2016) y registradas en el Primeiro Livro das Reconciliações e Confissões 

(1591-1592), en adelante LRC. Ellas son: Ana Rodrigues, Beatriz Antunes, Doña Leonor, 

Doña Custódia, Isabel Antunes y Ana Alcoforado.Estos documentos fueron producidos en 

1591, durante el paso del Santo Oficio por Bahía, cuando las mujeres cristianas nuevas eran 

perseguidas y acusadas de la herejía de practicar el judaísmo. Ante los procedimientos de la 

Inquisición, la única posibilidad de salvarse era confesar lo que el Santo Oficio quería oír. 

Como resultado, sus voces parecen ser mecánicas en los documentos, ya que son silenciadas 

en un juego de ocultar y revelar informaciones. Las confesiones fueron escritas en Portugués 

Medio y tienen una estructura documental rígida, ya que tenían un gran valor legal para el 

Tribunal del Santo Oficio. Fueron registrados bajo el discurso indirecto del notario, 

pareciendo imparciales, pero estaban compuestos por la intersección de tres voces: notario, 

visitador y declarante. El notario a través del discurso indirecto controla el encuadre de la 

perspectiva entre las voces. Aun considerando estos aspectos, es necesario mirar más allá de 

los silencios registrados en estos documentos. Así, los desafíos de este trabajo consistieron en 

identificar, dentro de la rígida estructura compositiva, las voces del notario, el visitador y los 

declarantes, así como inferir entre líneas los discursos de las Antunes y hacerlos aparecer en 

las modernizaciones. Para una mejor interpretación de las voces de las Antunes se utilizó la 

teoría del Análisis Crítico del Discurso (FAIRCLOUGH, 2001, 2003), así como la Teoría 

Evaluativa (MARTIN; WHITE, 2005). Como soporte teórico para orientar los criterios de 

modernización y normalización de las confesiones se utilizaron Cambraia (2005), Castro y 

Ramos (1981) así como Motta y Monte (2019). La metodología utilizada consiste en la 

elaboración de mapas compositivos de las confesiones. En los mapas compositivos, el efecto 

de cruce, el encuadre de las voces y la estructura compositiva de las confesiones -analizados 

desde la perspectiva ACD (FAIRCLOUGH, 2001, 2003)- se superponen a las relaciones entre 

las voces, a los tipos y a la intensidad de los sentimientos expresados– sistematizados con 

base en la Teoría de la Valoración (MARTIN; WHITE, 2005). Los mapas posibilitan una 

lectura sistemática y profunda de las confesiones, revelando detalles y matices que, 

finalmente, aparecen en las modernizaciones a través de las elecciones en ortografía, 

vocabulario y género discursivo. Así, la lectura realizada desde la perspectiva del análisis 

discursivo se alía a las ediciones diplomáticas realizadas por Mota (2016) y permite una mejor 

identificación de los matices de las voces de los declarantes que se conservan y evidencian en 

la modernización. Por tanto, esta tesis contribuye con una metodología de análisis y 

modernización de documentos, alineando la Filología con teorías como el Análisis Crítico del 

Discurso (FAIRCLOUGH, 2001, 2003) y la Teoría Evaluativa (MARTIN; WHITE, 2005). 

 

Palabras clave: Edición filológica modernizada. Análisis crítico del discurso. Mapas 

compositivos. Primeiro Livro das Reconciliações e Confissões (1591-1592). Cristianas 

nuevas. 
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INTRODUÇÃO 

O ruído precisa soar. E de fato: se a historiografia em tantos 

momentos se calou, os documentos, de seu lado, encerraram vozes 

cristalinas, ainda que enclausuradas em uma documentação opaca 

(PAIXÃO DE SOUSA; MONTE 2018, p.6). 

A história acumula guerras, crueldades e injustiças em nome de uma narrativa religiosa 

que justifica o sofrimento, a tortura – física e psicológica – e assassinatos em massa. Neste 

contexto, um sistema jurídico portador de um discurso que sistematicamente 

institucionalizava a violência e sacrificava pessoas foi utilizado pelo Tribunal do Santo 

Ofício, durante a Inquisição Portuguesa. Sua atuação viabilizou-se por apoiar-se numa sólida 

estrutura organizacional, envolvendo procedimentos específicos como visitações periódicas a 

todos os recantos da América Portuguesa e ainda uma rede de funcionários permanentes, 

encarregados de registrarem e acolherem denúncias, delatarem suspeitos, realizarem 

diligências e prisões.  

Por onde passava, o Santo Ofício deixava um rastro de terror que foi registrado em 

uma documentação absolutamente rica para pensar as sociedades assoladas por sua 

perseguição racial, religiosa e moral. 

A primeira visitação do Santo Ofício ao Brasil, cujo destino era Salvador, ocorreu em 

1591. Foi autorizada pelo vice-rei e inquisidor geral Alberto d‟ Áustria. Houve uma segunda 

visitação, também ocorrida na Bahia, capitaneada pelo inquisidor Marcos Teixeira, entre 1618 

e 1620 (MOTA, 2016, p. 30). A terceira visitação aconteceu entre os anos de 1627 e 1628 nas 

Capitanias do Sul. Por fim, houve uma quarta visitação, em 1763-1769, realizada pelo 

visitador Pires de Veiga, na capitania do Grão Pará (PEREIRA, 2006, p.39)
1
.  

                                                         

1
 Segundo Pereira (2011, p.39) existem indícios que apontam para a realização de uma primeira visitação às 

capitanias do Sul, em 1605. Além disso, é possível que outras tenham sido realizadas, mas até o presente 

momento não foram comprovadas por meio de documentação.   
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A passagem da Inquisição pela Bahia gerou extensos volumes de processos, denúncias 

e confissões envolvendo suspeitos e réus, a partir dos quais se revelaram múltiplos aspectos 

de uma história que pode ser social, política, das mentalidades, da vida privada e econômica.  

Entre os volumes produzidos durante a primeira visitação do Santo Ofício à Bahia, em 

1591, destaca-se o Primeiro Livro das Reconciliações e Confissões (1591- 1592), doravante 

LRC. Neste livro foram registrados diversos tipos de confissões de heresias que 

posteriormente seriam jugadas pelo Santo Ofício. Dentre elas, destaca-se o judaísmo. 

Segundo Soares (2018, p. 125), as demais heresias eram tratadas residualmente pelo Tribunal, 

mas o crime de judaísmo era considerado gravíssimo. Dentre os hereges, a presença das 

cristãs novas (judias convertidas ao catolicismo) ou criptojudias (aquelas que praticam rituais 

judaicos após a conversão, seja com intenção religiosa ou apenas por tradição familiar) ganha 

evidência nas mesas dos Inquisidores. 

As mulheres cristãs novas fizeram-se notar pela sociedade da época e, principalmente, 

pelas instâncias disciplinadoras da Igreja e da administração colonial porque ameaçavam a 

ordem vigente quando utilizavam os ambientes privados das residências, das famílias e das 

consciências para exercer forte influência religiosa: “[...] os inquisidores sabiam que eram [as 

mulheres] responsáveis pela religião judaica” (NOVINSK, 2015, p.111).  

A perseguição às cristãs novas é pesquisada por Angelo Adriano Faria de Assis (2004, 

p.166-167), que menciona a família Antunes como umas das mais denunciadas perante o 

Tribunal do Santo Ofício.  

Testemunhas oculares e vítimas do terror que a Inquisição instalou na primeira metade 

do século XVI no Reino, os Antunes lançaram-se em uma perigosa e longa viagem pelo 

Atlântico, dispostos a enfrentar uma terra com todas as desventuras dos primórdios da 

colonização. No recôncavo Baiano conseguiram prosperar com a economia açucareira, 

tornando-se uma família poderosa. Além disso, encontraram a liberdade necessária para 

exercer sua religião. Contudo, o Santo Ofício lançou os olhares sobre sua riqueza e sobre sua 

liberdade, aniquilando ambos.  

De acordo com Assis (2004), apenas a matriarca Ana Rodrigues somaria vinte e três 

denúncias, tornando-se a terceira pessoa mais delatada da primeira visitação e a mais 

denunciada entre as mulheres: 
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Do grupo de delatores do clã, faziam parte os vizinhos, as pessoas que 

frequentavam a residência, os familiares, os antigos desafetos, os 

desconhecidos e os curiosos que ouviam as histórias sobre a velha 

senhora e corriam para contá-las ao visitador, procurando mostrar boa 

vontade e colaboração com o Tribunal. Na grande maioria das vezes, 

as denúncias partiam de cristãos velhos, chocados com os seguidos 

desrespeitos à fé cristã praticados pelos Antunes. A herética família 

seria ainda acusada por alguns de seus próprios membros, ressabiados 

pelos atos cometidos pelos membros supostamente judaizantes do clã 

e preocupados com que as possíveis culpas desta parcela familiar 

gerassem dúvidas sobre a sinceridade cristã dos demais elementos 

(ASSIS, 2004, p.167). 

A família incomodava a sociedade não apenas por suas heresias e pelo fato de serem 

responsáveis por inúmeras atividades criptojudaicas, mas também porque era chefiada por 

Ana Rodrigues, uma mulher com grande prestígio social que fazia frente aos senhores de 

engenho do Recôncavo Baiano. Após o falecimento de Heitor, a família tornou-se matriarcal, 

com Ana Rodrigues no comando, fato incomum dentre as famílias cristãs novas e cristãs 

velhas (CRUZ, 2015, p.12).  

Diante disso, as mulheres foram acusadas de usar o lar como espaço de insubmissão 

silenciosa. Portanto, pensar sobre os motivos que as conduziram até a mesa dos inquisidores 

para se confessarem nos permite analisar a história da humanidade e compreender a linha 

tênue ente a justiça com suas leis e os interesses daqueles que detêm o poder (SOARES, 

2018).  

A busca de uma “verdade” própria do Santo Ofício levou à produção dessas fontes 

documentais, que em vários casos são deturpadas mediante a pressão psicológica e física a 

que por vezes os réus eram submetidos nas sessões de tortura. A Inquisição tentava filtrar as 

falas e atos dos incriminados para ajustá-los aos seus estereótipos e considerá-los hereges em 

função dos códigos moralizantes, do ideário e das prerrogativas da instituição (SOARES, 

2018). De acordo com Soares (2018, p.86): “Em cada um dos atos em que réus eram ouvidos, 

eles deveriam fazer um juramento de dizer a verdade, ainda que essa verdade os 

prejudicasse”.  

 As confissões foram registradas sob o discurso indireto do notário e são compostas 

pelo cruzamento de três vozes: do visitador Heitor Furtado de Mendonça, do notário Manoel 

Francisco e de cada uma das depoentes da família Antunes.  
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Todas as depoentes da família Antunes falam sobre o mesmo assunto e confessam – 

quase sempre – os mesmos pecados que são emoldurados em uma estrutura discursiva rígida e 

intencionalmente elaborada para favorecer a culpa e a condenação. Assim, nota-se em seus 

discursos uma tensão entre o revelar e o ocultar das heresias que se articulam por meio de 

diferentes maneiras de confessar. Para Resende e Ramalho (2005), os discursos são 

perspectivas de mundo, associadas às relações estabelecidas pelas pessoas, às posições que 

ocupam nele e às relações que estabelecem com outras pessoas. Desse modo, um mesmo 

aspecto do mundo pode ser representado por diferentes perspectivas e discursos.  

 As depoentes tendem a confessar aquilo que o Santo Ofício desejava ouvir e, em 

consequência, suas vozes articulam-se em um jogo de ocultar e revelar informações. Assim, 

este trabalho apreende as entrelinhas dos discursos das Antunes, isto é, ultrapassa as barreiras 

do silenciamento, dentro de uma estrutura composicional rígida como a confissão do LRC. 

Para uma melhor interpretação das vozes das Antunes registradas nas confissões do 

LRC e editadas por Mota (2016), selecionei a Teoria da Análise Crítica do Discurso 

(FAIRCLOUGH, 2001, 2003) com o objetivo de compreender o contexto de produção, bem 

como analisar a estrutura composicional, os usos do gênero confissão e a interdiscursividade 

entre as vozes.  

Recorri à Teoria da Avaliatividade (MARTIN; WHITE, 2005) com a finalidade de 

sistematizar as análises e identificar como são articulados os discursos das depoentes nas 

entrelinhas, utilizando seus elementos linguísticos para traçar os posicionamentos e estratégias 

adotados pelo visitador, notário e depoentes.  

Além disso, nesta tese modernizei para o português contemporâneo a edição das 

confissões das Antunes. A leitura realizada sob a ótica das análises discursivas é aliada às 

edições semidiplomáticas realizadas por Mota (2016) permitindo uma melhor identificação 

das vozes das depoentes que são preservadas e evidenciadas na modernização por meio das 

escolhas na grafia, no vocabulário, na gramática e na estrutura do gênero discursivo. Portanto, 

o objetivo deste trabalho é contribuir com a metodologia de leitura e modernização de 

documentos alinhando a Análise Crítica do Discurso (FAIRCLOUGH, 2001, 2003) e a Teoria 

da Avaliatividade (MARTIN; WHITE, 2005) à Filologia. 

O corpus desta pesquisa possui base na fonte documental presente na tese de doutorado 

de Ana Claudia de Ataide Almeida Mota (2016), pois a autora editou as confissões do 

Primeiro Livro das Reconciliações e Confissões (1591 - 1592) do Santo Ofício. Dentre as 



24 

 

confissões editadas por Mota (2016) foram selecionadas aquelas correspondentes às mulheres 

da família Antunes: Ana Rodrigues (ANTT, 1592, n°87, fol.142v a 145r), Beatriz Antunes 

(ANTT, 1592, n° 84, fol.139v a 141r), Dona Leonor (ANTT, 1592, n°88, fol.145r a 147v), 

Custódia de Faria (ANTT, 1592, n° 83, fol. 138r a 139v), Isabel Antunes (ANTT, 1592, n° 89, 

fol.147v a 148r) e Ana Alcoforado (ANTT, 1592, n°121, 178r a 180r). 

Embora existam análises das confissões da família Antunes, como aquelas presentes na 

tese de Almeida Mota (2016), Soares (2018) e Assis (2004), os documentos são interpretados 

sob a perspectiva da Filologia, do Direito e da História e ainda não há registro de trabalhos 

que realizassem uma abordagem linguística e modernização de documentos com uma leitura 

ancorada especificamente na teoria da Análise Crítica do Discurso (FAIRCLOUGH, 2001). 

Trata-se de um método de análise em três dimensões sobrepostas: na primeira, explora-se 

prática social; na segunda, e mais abrangente, a prática discursiva; na terceira, analisa-se o 

texto. Com a finalidade de sistematizar as análises da terceira dimensão que se referem aos 

textos das confissões foi utilizada também a teoria do Sistema de Avaliatividade (MARTIN; 

WHITE, 2005).  

As três dimensões do discurso orientam a estrutura e a metodologia desta tese. As 

teorias da Análise Crítica do Discurso (FAIRCLOUGH, 2001) e do Sistema de Avaliatividade 

(MARTIN; WHITE, 2005) são apresentadas no primeiro capítulo, intitulado “Fundamentação 

Teórica”. 

O segundo capítulo, intitulado “Caça às bruxas na América Portuguesa”, tem enfoque 

nas análises e pesquisas sobre as práticas sociais (FAIRCLOUGH, 2001) do período da 

primeira visitação do Santo Ofício à Bahia, pois discorre-se sobre as relações sociais de poder 

e de dominação estabelecidas com a finalidade de compreender o modo de construção da 

ideologia e sua sustentação como processo hegemônico. Num primeiro momento, identifica-

se um problema na prática social: a perseguição às mulheres cristãs novas durante a primeira 

visitação do Santo Ofício ao Brasil. Na sequência, identificam-se as redes em que este 

problema está envolvido: a perseguição ideológica começou há séculos, sua principal 

motivação era a luta pelo poder e, além da dominação, uma de suas principais finalidades era 

o confisco de bens para impedir a ascensão social dos judeus e seus descendentes. Assim, 

revela-se o funcionamento dos sofisticados mecanismos ideológicos do Tribunal do Santo 

Ofício, bem como os motivos que o levaram a perseguir mulheres cristãs novas no Brasil.  
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Após os procedimentos de contextualização, recorre-se à prática discursiva que é 

analisada no terceiro capítulo, intitulado “A verdade construída era a verdade necessária”, 

cuja finalidade é destrinchar os discursos e mecanismos ideológicos que embasam a redação 

das confissões do LRC, bem como outros textos produzidos, distribuídos e veiculados a elas. 

O capítulo explora as contradições apontadas por Feitler (2014) sobre os procedimentos 

inquisitoriais, isto é, a coexistência de elementos autoritários com elementos democráticos. A 

necessidade de produzir um processo coerente coexiste com inconsistências legais que se 

revelavam no julgamento de testemunhos, confissões e delações.  

Para compreender o modo de produção das confissões, é preciso analisar a 

institucionalidade das fontes inquisitoriais, bem como a identidade e a mentalidade desse 

coletivo, representado por seus notários e inquisidores. Por isso, também se analisa a posição 

e a função desempenhada pelos participantes nas relações que regulam essa ordem do 

discurso: as depoentes, o visitador, o notário, as autoridades religiosas, os reis e o povo. 

Assim, revelam-se os caminhos percorridos pelo discurso inquisitorial desde sua divulgação 

por meio dos Autos de Fé e os meandros dos processos após o momento da confissão. Em 

outras palavras, exploram-se os processos definidos por Fairclough (2001) como base para a 

análise da dimensão discursiva: a produção, a distribuição e o consumo das confissões.  

Além disso, reflete-se sobre os mecanismos utilizados pelo Tribunal do Santo Ofício 

para manter o catolicismo como único caminho possível de compreensão do mundo. Um de 

seus mecanismos de controle era institucionalizar a violência e o medo. Assim, realizavam um 

julgamento para construir uma falsa ideia de justiça que permitia aos hereges o direito à 

confissão, como um sinal de misericórdia. A ameaça disfarçada de misericórdia só poderia ser 

validada se fosse devidamente registrada por meio de uma confissão que, em sua composição 

estrutural e nas escolhas vocabulares e gramaticais, sustentasse a falsa ideia de neutralidade.  

Por isso, no quarto capítulo, intitulado “A confissão como instrumento de condenação” 

analisa-se a estrutura composicional e a interdiscursividade das confissões. Por meio das 

análises do modelo tridimensional de Fairclough (2001) identifica-se a estrutura 

composicional da confissão e, em consequência, localiza-se a voz das depoentes no 

emaranhado discursivo, revelando o cruzamento entre as vozes do notário, do visitador e das 

Antunes.  
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Os elementos identificados por meio das análises do quarto capítulo – como a estrutura 

composicional, as relações de engajamento, atitude e gradação - são retomados no quinto 

capítulo, intitulado “Os mapas composicionais”. Neste capítulo, explicam-se os 

procedimentos de elaboração de mapas composicionais que representam parte essencial da 

metodologia de modernização proposta nesta tese, pois organizam o texto, revelando a 

estrutura e as vozes discursivas. Além disso, apresentam-se os mapas das confissões de cada 

uma das seis depoentes analisadas.  

No sexto capítulo intitulado “Modernização das confissões” exploram-se os aspectos 

de tratamento das modernizações, como edições existentes, tipo de leitor, características, 

gênero discursivo, grafia, vocabulário e gramática. Apresentam-se reflexões e descrevem-se 

as estratégias utilizadas no processo de modernização.  Este capítulo é complementando pelas 

confissões das Antunes modernizadas para o português contemporâneo a partir da edição 

semidiplomática elaborada por Mota (2016).  

Por fim, confronta-se na instância discursiva o que foi observado na análise da prática 

social. Portanto, no sétimo capítulo, intitulado “O discurso das Antunes” apresentam-se as 

análises da dimensão textual das confissões acompanhadas dos mapas composicionais. O 

critério utilizado para apresentar as análises das depoentes foi a ordem cronológica das 

confissões para que seja possível ao leitor compreender os eventos por meio de uma linha 

temporal. Portanto, este capítulo encontra-se organizado em cinco seções, de acordo com a 

ordem em que foram realizadas as confissões. Na primeira, encontram-se as análises de 

Beatriz Antunes e Custódia de Faria. Mãe e filha confessaram no último dia de janeiro de mil 

quinhentos e noventa e dois, portanto foram as primeiras Antunes a confessarem. Na segunda 

seção, encontram-se as análises das confissões de Ana Rodrigues, Dona Leonor e Isabel 

Antunes. Confessaram no dia seguinte ao primeiro grupo, no dia primeiro de fevereiro de mil 

quinhentos e noventa e dois. Na terceira seção encontra-se a análise da confissão de Ana 

Alcoforado, a última a comparecer diante da mesa do visitador, dez dias depois da matriarca, 

em onze de fevereiro de mil quinhentos e noventa e dois. Na quarta e quinta seção apresenta-

se uma breve análise da voz do notário e do visitador, respectivamente, com o objetivo de 

complementar as análises das Antunes. 
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

O Santo Ofício obteve licença social e legal para silenciar e torturar – física e 

psicologicamente. Para identificar as redes que sustentavam a hegemonia e a ideologia desta 

instituição no contexto da América Portuguesa, é necessário analisar quais discursos as 

representavam. O processo de investigação em torno desta rede pressupõe compreender o 

contexto destes discursos, ou seja, observar como eles são produzidos, distribuídos, 

analisados, qual a posição dos participantes, quais as relações que o regulam. 

A princípio, as vozes das depoentes aparentam ser mecânicas, visto que se encontram 

atadas à rígida estrutura discursiva da confissão e foram registradas em um momento de 

opressão em que os hereges deveriam confessar exatamente aquilo que o Santo Ofício 

desejava ouvir.  Contudo, mesmo considerando esses aspectos, faz-se necessário buscar para 

além dos silêncios registrados nesses documentos.  

Neste sentido, Soares (2018) realizou o levantamento de pesquisadores que 

comentaram a possibilidade de interpretar as confissões sob perspectivas que agregam às 

áreas do Direito, da Linguística e da História. Dentre estes pesquisadores estão Diego 

Quaglioni e Anna Esposito (1991, p. 294), os autores afirmam que os discursos registrados 

nos processos inquisitoriais são mais adequados para trazer à tona as vozes dos inquisidores. 

No entanto, acreditam que estes documentos apresentam pequenos escapes que dizem das 

processadas e das estratégias por elas adotadas para tentar salvar-se. Para Ginzburg (1991, 

p.41), esses processos foram redigidos de forma dialógica e em muitos momentos tornavam-

se um monólogo. Contudo, é possível uma leitura dos pontos em que eles deixam de ser 

monológicos. De acordo com Gorestein (2005, p.27) é perfeitamente possível que um 

historiador observe estas diferenças e leia as entrelinhas do texto que deveria ser dito.  

Esta pesquisa não tem como finalidade apresentar um veredito final e exato sobre o 

que foi registrado nas confissões das Antunes. Sobre este assunto, Paixão de Sousa e Monte 

(2018, p.12) afirmam que os documentos não podem ser vistos como representativos da 

realidade colonial das mulheres, pois não se trata de dados transparentes com a pretensão de 
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descrever objetivamente o período de formação da sociedade brasileira, mas sim de registros 

de um projeto colonizador cujo sucesso dependia do disciplinamento da mulher. Segundo 

Soares (2018), existem impossibilidades ao tentar reconstruir um fato a partir dos dados 

disponíveis nas confissões. Entretanto, partindo do pressuposto que não existem textos 

neutros e que há filtros no discurso, é possível chegar a um nível de verdade. Para Resende e 

Ramalho (2005), os discursos são perspectivas de mundo, associadas às posições e às relações 

que as pessoas ocupam nele e estabelecem umas com as outras. Um mesmo aspecto do mundo 

pode ser representado por diferentes perspectivas e discursos. Portanto, argumento que existe 

um discurso possível para as depoentes, construído a partir de indícios que podem ser 

captados pela metodologia adequada.  

1.1 Considerações metodológicas  

A estima e a importância da fonte histórica que constitui o corpus exigiram uma 

metodologia ancorada e respaldada em um método coerente que permitisse o resgate dos ecos 

das vozes femininas. Por isso, selecionei a teoria da Análise Crítica do Discurso 

(FAIRCLOUGH, 2001, 2003), doravante ACD, e a Teoria da Avaliatividade (MARTIN; 

WHITE, 2005). 

A teoria da Análise Crítica do Discurso (FAIRCLOUGH, 2001, 2003) apresenta 

embasamento para analisar as relações de poder, o contexto discursivo e social e a análise 

textual, revelando as nuances e a interdiscursividade entre as vozes presente nos registros das 

confissões.  O modelo tridimensional de ACD proposto por Fairclough (2001) é um método 

de análise em três dimensões sobrepostas: na primeira, explora-se prática social; na segunda, e 

mais abrangente, a prática discursiva; na terceira, analisa-se o texto. Além disso, recorre-se à 

obra Analysing discourse (FAIRCLOUGH, 2003) que reforça e aprimora o modelo 

tridimencional, pois aprofunda a discussão sobre a análise textual, as categorias de análise e o 

método.  

Como complemento à Análise Crítica do Discurso, buscando apresentar uma análise 

sistematizada das confissões, toma-se como referência a Linguística Sistêmico Funcional 

(HALLIDAY, 1985, 1994) e utiliza-se especificamente o Sistema de Avaliatividade 
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(MARTIN; WHITE, 2005) que se organiza em três dimensões: Atitude, Engajamento e 

Gradação.    

1.1.1 Modelo tridimensional  

Para Norman Fairclough (2004, p.91), o discurso é o uso da linguagem como forma de 

prática social, um modo das pessoas agirem sobre o mundo, sobre os outros e uma forma de 

representação e de ressignificação do mundo que são concretizados em gêneros e inculcados 

em estilos. Ele possui uma relação dialética com a prática e estrutura social – a última é 

tanto uma condição quanto um efeito da primeira. Além disso, é simultaneamente moldado e 

restringido pela estrutura social no sentido mais amplo e em todos os níveis: pela classe, 

pelas relações específicas em instituições particulares, como o direito ou a educação, por 

normas e convenções de natureza discursiva e não discursiva:  

A constituição discursiva da sociedade não emana de um livre jogo de 

ideias da cabeça das pessoas, mas de uma prática social que está 

firmemente enraizada em estruturas sociais materiais, concretas, 

orientando-se por elas (FAIRCLOUGH, 2004, p. 93). 

A perspectiva de Fairclough (2004) vai ao encontro da teoria de Federici (2017), pois 

para a autora, a perseguição às bruxas e a colonização das mulheres é o resultado da 

construção de um discurso. Logo, a melhor forma de compreender esse processo é analisando 

suas camadas. Para isso, Fairclough (2001, p.101) propõe a concepção tridimensional do 

discurso:  

Figura 1 – Estrutura tridimensional do discurso 

 

 

 

 

 

 

                                  Fonte: Adaptado de Fairclough (2001) 
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As práticas sociais compõem a primeira dimensão, são modos mais ou menos 

estabilizados de produção de atividade humana que se comunicam entre si formando uma 

rede, na qual o discurso tece a regularidade dos sentidos (FAIRCLOUGH, 2001). Para 

Gonçalves-Segundo (2018, p.84), “o termo práticas pode – e deve – englobar tanto as ações 

instanciadas em coordenadas espaço-temporais localizadas, quanto sua relativa permanência e 

padronização resultante da reprodução dessas ações”. 

As questões de ideologia e hegemonia estão no cerne desta abordagem. O conceito de 

hegemonia é definido por Fairclough (2001, p.122) como um foco constante de luta sobre 

pontos de maior instabilidade entre classes e blocos para construir, manter ou romper alianças 

e relações de dominação/subordinação que assume formas econômicas, políticas e 

ideológicas. A ideologia está localizada tanto nas estruturas (domínios discursivos) quanto 

nos eventos que reproduzem e transformam a estrutura condicionadora. Surgem nas 

sociedades caracterizadas por relações de dominação com base na classe, no gênero social ou 

no grupo cultural. 

 Como complemento à definição de ideologia de Fairclough (2001) recorre-se a 

Thompson (1990, p.85), para o autor a análise da ideologia associa-se às maneiras como se 

estabelecem as relações de poder. Trata-se do modo como se movimenta o significado no 

mundo social e serve, em consequência, para reforçar aos indivíduos e grupos que ocupam 

posições de poder. Portanto, analisar a ideologia consiste em compreender as maneiras pelas 

quais o significado serve para estabelecer e sustentar as relações de dominação. Os fenômenos 

ideológicos são simbólicos significativos na medida em que servem, em circunstâncias sócio-

históricas particulares para estabelecer e sustentar as relações de dominação.    

A prática discursiva (FAIRCLOUGH, 2001, p. 115) envolve o ciclo de produção, 

distribuição e consumo dos textos. As atividades sociais específicas produzem seus efeitos a 

partir dos textos. A circulação desses textos no contexto específico obedece a regras e a 

funções específicas que veiculam discursos nas entrelinhas e na concepção da função e dos 

papéis dos envolvidos. Assim, os textos têm função mediadora perante a prática social 

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 35-36). 

Neste contexto, é importante ressaltar o conceito de interdiscursividade 

(FAIRCLOUGH, 2001, 2003), pois se trata de uma configuração de convenções discursivas 

em que a constituição de um discurso é formada pela articulação de outros. 
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A interdiscursividade organiza as práticas, está composta por elementos das ordens do 

discurso que se posicionam em uma escala do menos autônomo ao mais autônomo e 

constituem as relações interdiscursivas: gênero; tipo de atividade (estrutura composicional); 

estilo e discurso. Segundo Resende e Ramalho (2005), a análise interdiscursiva de um texto 

relaciona-se com a identificação dos discursos articulados e da maneira como são articulados. 

A identificação de um discurso em texto possui três características: a identificação de que 

partes do mundo são representadas; a identificação da perspectiva particular pela qual são 

representadas e as maneiras particulares de representação de aspectos de mundo. As maneiras 

particulares de representação de aspectos do mundo podem ser especificadas por meio de 

traços linguísticos que são observados na terceira dimensão (FAIRCLOUGH, 2001).  

A terceira dimensão proposta por Fairclough (2001) está ancorada na prática social e 

discursiva, envolvendo a investigação nos diferentes níveis da sociedade. A análise textual 

requer a compreensão da estrutura textual e como ela se constituiu, ou seja, tomou corpo e 

tornou-se um gênero discursivo reconhecido e utilizado pela sociedade. Como ponto de 

partida serão analisados quatro itens: o vocabulário, a gramática, a coesão, a estrutura 

textual (FAIRCLOUGH, 2001, p.103). 

 A gramática possui como unidade principal a oração e os seus principais elementos 

são denominados “sintagmas” ou “grupos”. As escolhas do sujeito sobre o modelo e a 

estrutura de suas orações resultam em escolhas sobre suas identidades e relações sociais, bem 

como seus conhecimentos e crenças (FAIRCLOUGH, 2001, 105). Para Fairclough (2001, p. 

141) as análises não podem limitar-se à gramática, ela deve ser utilizada apenas como uma 

ferramenta na compreensão e análise dos discursos: “tais explicações de gramática padrão 

tipicamente diminuem a complexidade do que realmente acontece nos textos”.  

    Focalizar a coesão é analisar os esquemas e aspectos particulares das estruturas dos 

textos, bem como suas variações, visto que essas são evidências para diferentes modos de 

racionalidade. A coesão relaciona-se ao processo de ligação entre as frases, uso de 

vocabulário de um campo semântico comum, repetição de palavras, uso de sinônimos 

próximos, mecanismos de referência e substituição (pronomes, artigos definidos, 

demonstrativos, elipse etc.) (FAIRCLOUGH, 2001, p.106).     
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O conteúdo e a composição das confissões tornam-se relevantes para a coerência do 

texto, ou seja, na construção do sentido e na capacidade dos sujeitos de inferir nas relações de 

sentido mesmo ausência de marcadores explícitos (FAIRCLOUGH, 2001, p.113).  

O vocabulário trata principalmente das palavras individuais, a gramática das palavras 

combinadas em orações e frases e a estrutura textual referem-se às propriedades 

organizacionais de larga escala dos textos. Para Fairclough (2003) o mais evidente dos traços 

de representação de mundo é o vocabulário, pois diferentes discursos lexicalizam o mundo de 

maneiras diferentes.  

Assim, como metodologia de análise, buscamos categorizar os recursos léxicos 

gramaticais utilizados no discurso das confissões por meio do Sistema de Avaliatividade 

(MARTIN; WHITE, 2005).  

1.1.2 Sistema de Avaliatividade 

O modelo proposto por Martin e White (2005) no Sistema de Avaliatividade oferece 

uma descrição sistemática de pressupostos. Partindo da sistematização do Sistema de 

Avaliatividade analiso como os posicionamentos das depoentes, do notário e do visitador 

realizam-se linguisticamente e como se caracteriza o estilo interpessoal e as estratégias 

retóricas adotadas na interação. Entretanto, a obra de Martin e White (2005) refere-se 

especificamente à Língua Inglesa. Portanto, como complemento foi utilizada a obra A 

linguagem da avaliação em língua portuguesa: estudos sistêmico-funcionais com base no 

sistema da avaliatividade (2010), organizada por Vian Junior, Souza e Almeida que explora 

especificamente aos aspectos avaliativos da Língua Portuguesa.  

Em primeiro lugar, analisa-se o Sistema de Engajamento, para compreender como as 

vozes relacionam-se entre si. Na sequência, utiliza-se o Sistema de Atitude com a finalidade 

de identificar as emoções que representam as vozes. Por fim, o Sistema de Gradação indica a 

intensidade com que estão expressas as emoções em cada sentença, de acordo com a voz 

discursiva.  
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1.1.3 Sistema de Engajamento  

Para Martin e White (2005) o Sistema de Engajamento busca vislumbrar a negociação 

de significado entre enunciado e enunciatário, em termos de alinhamento e desalinhamento, 

de acordo com as posições referenciadas no texto; e como a negociação interfere na relação 

que o texto constrói entre o enunciador e o enunciatário. Portanto, o sistema ocupa-se do 

modo como as vozes textuais posicionam-se, dialogam ou engajam-se em relação a outras 

vozes.  

 

 

Organograma 1 – Sistema de Engajamento 

 

 

Fonte: Adaptado de Martin e White (2005) 
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Conforme se observa no Organograma 1, o Sistema de Engajamento divide-se em um 

pano de fundo monoglóssico e heteroglóssico.  

O monoglóssico é imperativo, não permite a possibilidade de ações alternativas, não há 

possibilidade de negociação de sentidos (MARTIN; WHITE, 2005, p. 111). Dentro do âmbito 

heteroglóssico, o posicionamento dialógico do produtor textual pode ser de expansão ou de 

contração. A distinção entre expansão e contração está no grau em que um enunciado faz 

concessões. Se as faz ativamente de forma a dialogar com posições e vozes alternativas tem-

se a expansão dialógica. Contudo, se não há abertura para concessões e as proposições atuam 

para desafiar, afastar ou restringir outras vozes, tem-se a contração (MARTIN; WHITE, 2005, 

p. 102).  O recurso de expansão representa interações que abrem espaço para posições 

alternativas, como a possibilidade de rejeição, aceitação, questionamento ou negociação de 

sentidos. O produtor textual faz com que a proposição contida em sua voz seja apenas uma 

possibilidade diante de uma diversidade de posições. A expansão caracteriza-se pelos recursos 

de Ponderação
2
 e Atribuição. 

A categoria de Atribuição encontra-se representada no texto por meio de verbos de 

dizer, verbos que fazem referência a processos mentais e atributos modais. A Atribuição 

divide-se em dois tipos de recurso: o reconhecimento e o distanciamento. No Reconhecimento 

o posicionamento não é explícito, mas é feito pela voz do outro, compreende significados 

considerados neutros, aparentemente utilizados simplesmente para reportar as palavras de 

outras pessoas. O recurso de Distanciamento apresenta uma forma relativamente "impessoal" 

ou "imparcial", o autor textual expressa de forma explícita o seu distanciamento da 

proposição, referência um terceiro e não se responsabiliza. Além disso, há interação direta 

com outras vozes, pois as proposições são associadas a vozes externas ao texto (MARTIN; 

WHITE, 2005, p.115).  

A Ponderação abrange as formulações em que a voz autoral indica sua posição como 

apenas uma de uma série de posições possíveis e, em maior ou menor grau, abre espaço 

dialógico para essas possibilidades, isto é, a voz autoral pondera a existência de alternativas 

dialógicas (MARTIN; WHITE, 2005, p. 104).  

                                                         

2
 Na literatura encontra-se uma diversidade de traduções para os conceitos elencados por Martin e White 

(2005), contudo optei por utilizar as traduções de Maria Otília Guimarães Ninin e Leila Barbara (2013).  
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Os recursos para Contração incluem duas categorias de Contraposição e Proposição. 

Na Contraposição há uma rejeição, refutação ou algo é representado como não aplicável 

(MARIN; WHITE, 2005, p. 117). Como possibilidades de recurso para a categoria de 

Contraposição encontram-se a Negação e a Contra Expectativa.  

 A Negação constitui uma total rejeição de alguma proposição. Do ponto de vista 

dialógico, é um recurso utilizado para introduzir a posição alternativa positiva no diálogo e, 

portanto, reconhecê-la, de modo a rejeitá-la. A Contra Expectativa é produzida por 

significados que evocam algum enunciado anterior para rejeitá-lo, engloba as proposições que 

substituem ou suplantam outras e, assim, contraria a expectativa criada pela última, isto é, a 

contra expectativa contraria uma proposição que seria esperada em seu lugar (MARTIN; 

WHITE, 2005, p.120).  

A categoria de Proposição divide-se em três recursos: Expectativa Confirmada
3
, 

Pronunciamento e Endosso.  

 O recurso de Pronunciamento é uma intervenção autoral explícita, representa ênfase 

em possível resistência do leitor em relação ao que é exposto. O Endosso atribui a fontes 

externas a validação de sua proposição, refere-se às formulações em que proposições 

provenientes de fontes externas são interpretadas pela voz autoral como correta, válida, 

inegável ou com garantia máxima (MARTIN; WHITE, 2005, p. 126).  

1.1.4 Sistema de Atitude 

Segundo Martin (2000, p.57) quando expressamos atitude estamos fazendo 

comentários sobre o mundo e expondo nossos valores e opiniões sobre as coisas e as pessoas. 

O Sistema de Atitude mapeia como os sentimentos são elaborados no engajamento entre as 

vozes do discurso e organiza-se em três tipos de atitude: afeto (emoções); julgamento 

                                                         

3
 O recurso de Expectativa Confirmada revela a proposição representada como parte do senso comum 

entre autor/falante e leitor/ouvinte, isto é, há concordância com a proposição. O emissor e o remetente 

concordam ou têm o mesmo conhecimento sobre a proposição. Normalmente o recurso de expectativa 

confirmada está acompanhado de locuções como: claro, naturalmente, não surpreendentemente, certamente e 

com certeza (MARTIN; WHITE, 2005, p. 122). Este recurso não consta no Organograma 1, pois não é utilizado 

nas confissões.  
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(comportamento humano); e apreciação
4
 (objetos). O afeto é uma dimensão emotiva, pautada 

no sentimento e tem a função de expressar as emoções no discurso. O julgamento representa 

as avaliações dos falantes/autores em relação ao comportamento social, são avaliações 

emitidas sobre a ética e a moralidade estabelecidas pela Igreja, Estado ou outras instituições.  

 O Sistema de Atitude encontra-se representado no Organograma 2: 

 

Organograma 2 - Sistema de Atitude 

Fonte: Adaptado de Martin e White (2005) 

                                                         

4
 A Apreciação diz respeito às avaliações sobre coisas, objetos e situações no âmbito da estética e da 

forma. Como esse recurso não é utilizado nas confissões, não foi registrado no Organograma 2.  
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As atitudes funcionam em oposição, possuem polos positivos e negativos. Para 

classificar as emoções, Martin e White (2005, p.46) adotam a estratégia de mapear o terreno 

como sistema de oposições. Os autores consideram a proposta de mapeamento de sentimentos 

como uma hipótese sobre a organização dos significados, uma possibilidade para gerenciar a 

análise da avaliação no discurso. Além disso, as avaliações podem ser explícitas ou implícitas. 

As implícitas são mais difíceis de detectar, pois se realizam por meio de certo tipo de 

enriquecimento lexical envolvendo uma sutil menção a alguma coisa ou a uma linguagem 

figurada com significado não literal.  

O Afeto é um recurso semântico com a função de expressar as emoções no discurso. 

Trata-se de uma avaliação pautada nos sentimentos dos falantes/escritores indicando como se 

comportam emocionalmente em relação às pessoas, às coisas, aos objetos e aos 

acontecimentos. Há uma variação final da tipologia de afeto que organiza as emoções em três 

conjuntos: segurança/ insegurança; satisfação/ insatisfação; e felicidade/infelicidade
5
.  

Para Martin e White (2005, p.52) a categoria de Julgamento traduz a maneira pela qual 

as pessoas fazem avaliações sobre moralidade, legalidade, capacidade, normalidade sempre 

determinados pela cultura na qual vivem e pelas experiências, expectativas, pretensões e 

crenças individuais, moldadas por uma cultura particular e crenças ideológicas. Nesta 

perspectiva, o julgamento nada tem a ver com ética. Trata-se de uma institucionalização do 

sentimento, ou seja, normas de comportamento que direcionam como as pessoas devem ou 

não agir. De acordo com Martin e White (2005, p.45), o julgamento explora os sentimentos 

no âmbito do comportamento - como devemos nos comportar ou não – em relação às regras e 

aos regulamentos, formalizados ou não, que são ministrados pela Igreja e pelo Estado. 

A atitude de julgamento é dividida em dois tipos: Estima social e Sanção social 

(MARTIN, WHITE, 2005, p. 52). O julgamento de Estima Social divide-se em recursos de 

normalidade, capacidade e tenacidade. Além disso, envolve admiração e crítica sem 

implicações legais, enquanto a Sanção Social implica elogio e condenação, geralmente, com 

complicações legais. A Sanção Social possui duas subcategorias que se organizam em polos 

                                                         

5
 No sistema de Atitude elaborado por Martin e White (2005), consta o recurso de “Felicidade” e 

“Infelicidade” na categoria de “Afeto”. Contudo, como esse recurso não é utilizado nas confissões foi retirado da 

Organograma 2.    



38 

 

positivos e negativos: a propriedade que se associa com o que pode ser bom, a/moral, i/legal, 

in/justo; e a veracidade que se relaciona com a credibilidade, a mentira e a desonestidade.  

1.1.5 Sistema de Gradação 

Segundo Martin e White (2005, p.57) sentimentos podem ser intensificados, pois eles 

têm profundidade. O conceito de Gradação (MARTIN; WHITE, 2005) que pressupõe a 

existência de uma escala, ou contínuo, de intensidade virtual com valores que variam entre 

um polo constituído de termos que expressam avaliações consideradas mais intensas e outro 

polo constituído de termos que expressam avaliações socialmente consideradas como menos 

intensas. Sendo assim, utilizei o Sistema de Gradação para avaliar qual o grau ou o volume da 

intensidade das avaliações de julgamento e afeto que expressam os produtores das confissões 

em suas avaliações.  

Como se observa no Organograma 3, o Sistema de Gradação apresenta duas categorias 

que se ramificam em novos tipos de recurso: força e foco.  
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Organograma 3: Subsistema de Gradação 

 

Fonte: Adaptado de Martin e White (2005) 

O Foco oferece recursos para graduar categorias semânticas prototípicas que, em 

princípios, não são passíveis de serem graduadas porque não apresentam escalas gradativas. A 

categoria de foco possui a função de Acentuar ou Atenuar. Segundo Vian Jr. (2010, p. 202), 

em língua portuguesa, o recurso de atenuar “pode reduzir o grau de pertencimento de um item 

lexical à certa categoria experiencial e conseguem desta forma representá-lo como um 

membro menos autêntico da categoria”. Já as graduações de Acentuação, enfatizam a essência 

das categorias semânticas (VIAN JR., 2010, p. 201) 
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Para Viana Junior (2010, p.201), na língua portuguesa, esse mecanismo de Força ser 

realizado por meio de recursos diversos como repetições, nominalizações, metáforas, entre 

outros. Existem duas opções neste sistema: a Intensificação que se refere à gradação de 

processos, qualidades e indicadores de modalidade; e a Quantificação da gradação de 

entidades. 

Os recursos de Intensificação compreendem as estratégias de gradação de fusão, de 

isolamento e de repetição. 

Na Fusão o significado é incorporado ao resultado de um único item lexical.  Não é 

possível definir com precisão o valor exato do grau de intensidade atribuído a cada um dos 

itens lexicais que constituem a escala de um determinado campo semântico. Mas é possível 

distinguir três níveis gerais de intensidade: baixa, média e alta.   

 A estratégia de Isolamento indica o aumento ou a diminuição de intensidade da 

gradação, ocorre por meio de um modalizador - geralmente de intensidade ou modo - 

associado à qualidade ou processos que o falante deseja graduar. Martin e White (2005, p. 

142-143) referem-se aos advérbios e locuções adverbiais de intensidade utilizados para 

graduar qualidades, como intensificadores gramaticais por se tratar de itens pertencentes a um 

conjunto fechado e por não possuírem um referente de significado específico. Outro recurso 

de intensificação isolada de qualidade mencionado por Martin e White (2005, p.142-143) são 

os itens lexicais com conotações figurativas ou atitudinais utilizados como elemento de 

gradação, este processo é denominado “lexicalização”. Ressalta-se que nesses casos o 

significado do item intensificador não pode ser interpretado isoladamente. No campo da 

estratégia do isolamento, além de qualidades e processos, indicadores de modalidade (termos 

que indicam opinião do falante) também são passíveis de serem graduados através de recursos 

de isolamento: o grau de probabilidade de alguma coisa acontecer (é pouco provável...); a 

frequência de algo (é muito usual...); inclinação de alguém para fazer algo (muito disposta a 

ajudar...); o quão obrigado alguém é de fazer algo (é esperado que você vá...). 

 Por fim, a última estratégia do recurso de intensificação é a Repetição que indica o uso 

repetido do mesmo item lexical ou de itens lexicais pertinentes a um mesmo campo.  

Por meio desses elementos foi possível desvendar um determinado universo de 

crenças, símbolos, valores e estratégias que emergiram mediante a confissão. No discurso 

todos os sujeitos possuem a criatividade e a habilidade no uso da linguagem para selecionar e 
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combinar elementos fonéticos, sintáticos, semânticos, morfológicos, tecendo associações 

mentais que caracterizam seu discurso. Cada palavra, frase, oração ou período utilizado tem 

enorme influência na argumentação visto que estabelecem uma estratégia argumentativa 

favorável ou não.  
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2. CAÇA ÀS BRUXAS NA AMÉRICA 

PORTUGUESA 

Uma das metodologias aplicadas para a identificação de discursos que permeavam as 

confissões é a análise do desenvolvimento e do estabelecimento das relações sociais de poder 

e de dominação do Santo Ofício no Brasil. Para entender o processo que resultou na primeira 

visitação do Santo Ofício ao Brasil é preciso compreender o contexto histórico de produção 

do Primeiro Livro das Reconciliações e Confissões (1591- 1592), além de questionamentos 

que pertencem à prática social: a) Como funcionam os sofisticados mecanismos ideológicos 

do Tribunal do Santo Ofício?; b) Por que houve uma visitação do Tribunal do Santo Ofício na 

América Portuguesa?; c) Por que os judeus, especialmente as mulheres, foram alvo do Santo 

Ofício na América Portuguesa? 

As questões elencadas permitem uma reflexão sobre a organização da vida social 

dentro da prática que envolve o contexto da primeira visitação do Santo Ofício à Bahia. Para 

Chouliaraki e Fairclough (1999, p. 19), a vida social é compreendida como um sistema 

organizado nas seguintes dimensões: estruturas sociais, práticas sociais e eventos. Qualquer 

operação dessas dimensões engloba vários mecanismos de uma rede complexa. As estruturas 

sociais são entidades abstratas e rígidas, como a estrutura econômica, a classe social, a língua, 

entre outros. O que torna possível a existência, a permanência e a possível mudança dessas 

estruturas, segundo Chouliaraki e Fairclough (1999, p.21), são as práticas sociais. Trata-se de 

modos habituais vinculados ao tempo e espaço, praticados pelos agentes sujeitos que aplicam 

recursos (materiais ou simbólicos) para agir no mundo. 

Segundo Fairclough (2003, p. 23), essas práticas apresentam relativa estabilidade, 

constituem as diversas atividades sociais, políticas, econômicas, culturais e cotidianas dos 

sujeitos, como palestras, negociações, audiências ou casamentos. São as estruturas sociais 

que definem um “um conjunto de possibilidades” ou de ações que podem concretizar-se, por 

intermédio das práticas sociais, em eventos sociais (discursivos e não discursivos).  

Compreender as práticas que sustentavam o funcionamento do Santo Ofício, pressupõe 

retornar ao século XII, quando, após uma batalha sangrenta por conflitos religiosos no sul da 

França, os albigenses decidiram constituir uma igreja contra a Igreja de Roma que culminou 

com a criação do Tribunal do Santo Ofício Medieval. Segundo Soares (2018, p. 25), a 
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Inquisição Moderna, que se iniciou no século XV e estendeu-se até o século XVIII, também 

foi marcada por perseguições e diásporas. Após sua institucionalização, o tribunal tornou-se 

responsável por julgar e condenar atos de heresia e as penas aplicadas eram consumadas pela 

justiça secular (MOTA, 2016, p.24).  Segundo Delumeau (2009, p.417), antes da instalação 

do Tribunal do Santo Ofício os judeus gozavam de relativa estabilidade:  

Antes do século XI, quase não se encontra traço no Ocidente de um 

antijudaísmo popular. Em compensação, os judeus se beneficiaram na 

Europa carolíngia de uma situação privilegiada: daí a multiplicação de 

suas comunidades, geralmente dotadas de ampla autonomia. Nas 

modestas condições econômicas da Alta Idade Média, eles assumiram 

até o século XII boa parte do comércio internacional. Sua sorte 

invejável explica que conversões bastantes rumorosas ao judaísmo 

tenham então sido produzidas. Protegidos por títulos outorgados, os 

israelitas eram homens livres, falando a mesma língua que a 

população local, usando os mesmos trajes, autorizados a se deslocar a 

cavalo com armas e a prestar juramento na justiça. Estavam portanto 

praticamente integrados à sociedade local.  

A partir das cruzadas a situação da comunidade judaica foi deteriorada, com exceção 

da Espanha, onde o agravamento do antissemitismo ocorreu tardiamente: “O país que, nos 

séculos XVI e XVII, tornou-se mais intolerante em relação aos judeus, a Espanha, foi o que, 

anteriormente, melhor os acolhera” (DELUMEAU, 2009, p. 418). A convivência era 

praticamente pacífica, cristãos e judeus frequentavam os mesmos banhos públicos, cristãos 

assistiam as circuncisões e judeus os batismos, cantoras judias assalariadas eram convidadas 

para cantar em velórios cristãos. Ambos frequentavam cerimônias em mesquitas e igrejas. As 

devoções do judaísmo e do catolicismo caminhavam juntas ainda no século XV, pois “em 

1449, para conjurar uma peste que assolava Andaluzia, os judeus de Sevilla, com o acordo do 

arcebispo, organizaram uma procissão com os rolos da Torá que se seguiu imediatamente à do 

santo sacramento” (DELUMEAU, 2009, p. 419). 

Os judeus tornaram-se os financistas do rei. Eles compunham uma elite urbana e 

preferiram viver na cidade dividindo-se entre artesãos e ricos burgueses. Havia também 

comunidades de agricultores, mas eram minoria. Sua importância não era resumida às 

questões econômicas, pois tiveram grande influência na cultura espanhola. Eles traduziram 

para o castelhano e permitiram que os cristãos letrados conhecessem a ciência e a filosofia 

árabe (DELUMEAU, 2009, p. 419).  



44 

 

Este cenário converte-se em terror após a ascensão tardia de uma burguesia cristã 

católica que trouxe, em contrapartida às contribuições que os judeus fizeram, a consciência 

religiosa que resultou nas “responsabilidades” missionárias para a dominação da América.  

A Polônia manteve seu território aberto aos judeus e considerou-os como cidadãos. 

Contudo, o país também cedeu às imposições da igreja. Primeiro, o governo polonês 

favoreceu a criação e recolhimento de impostos sobre os judeus – o recolhimento foi mantido 

até 1765. Posteriormente, em 1648 os cossacos de Chmielnitzki (de confissão ortodoxa) 

revoltaram-se contra os senhores poloneses e seus intendentes judeus (DELUMEAU, 2009, p. 

420). 

De acordo com Delumeau (2009, p. 421), os ataques, massacres, perseguições e 

batismos forçados contra judeus têm evidente relação com movimentos de conjuntura 

econômica e demográfica: 

Os “pequenos pastores” que, por volta de 1320 teriam exterminado 

140 (?) comunidades israelitas no sul da França eram sobretudo 

camponeses expulsos do norte do país por uma sucessão de fomes. Os 

massacres dos anos 1348-9, particularmente na Alemanha, foram 

consequências da peste negra. A expulsão dos judeus da Espanha 

(1492) situou-se em um período de longa recessão começada com o 

Reinaldo reinado de Fernando e Isabel e que prosseguiu até 1509, 

talvez mesmo 1520. Do mesmo modo, as medidas antijudias tomada 

por Veneza em 1559-73 devem ser situadas em um período 

econômico morno (1559-75) que culminou com a guerra contra os 

turcos (1570-3) (DELUMEAU, 2009, p. 421). 

Contudo, a ação decisiva que desencadeou massivos ataques foi a primeira cruzada. A 

situação ficou ainda pior na segunda cruzada, em 1146, quando começam a acusar judeus de 

assassinar crianças cristãs e profanar hóstias (DELUMEAU, 2009, p.421).  

No ano de 1531, houve uma tentativa frustrada de implementar a Inquisição 

Portuguesa. O feito foi concretizado cinco anos depois, em 1536, quando se instalou por meio 

da bula papal Cum ad nil magis e funcionou por aproximadamente três séculos (FEITLER, 

2014, p.56). Segundo Novinsky (2015, p. 36), a perseguição religiosa aos judeus foi um dos 

principais motivos para a criação do tribunal na Espanha e seu poder foi ampliado com a 

união entre as coroas de Castela e Leão resultando em uma luta contra os judeus. O judaísmo 

colocava em questão a verdade revelada pela Igreja e assim tornava-se uma ameaça para o 

modo como se compreendia o mundo.  
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Contudo, além da divergência religiosa, os judeus incomodavam porque sua habilidade 

comercial os convertia em uma burguesia em ascensão. Após desenvolverem-se 

economicamente, desejavam conquistar poder político, ameaçando a nobreza e o clero. Além 

disso, o confisco dos bens dos condenados foi defendido pelos inquisidores com constância e 

obstinação. Os oficiais da Inquisição e a Igreja acreditavam que era um direito usufruir do 

patrimônio daqueles considerados “inimigos da fé”. Os olhos da Inquisição buscavam além 

das questões morais e religiosas, os crimes possuíam natureza espiritual, mas as penas eram 

também materiais como o confisco de bens, bloqueios econômicos ou (SOARES, 2018, 

p.124).  

O Manual da Inquisição (EYMERICO, 1525, p. 135) considera como indício de 

judaísmo: “vestir camisa ou roupa limpa aos sábados. Deixar de lado o sebo da carne que está 

se comendo. Examinar se está melada a faca com que se mata uma ave ou outro animal. Rezar 

os salmos sem Glória Patri”. No entanto, também há exemplos da variabilidade que englobava 

o “crime” de heresia, pois agiotas, contrabandistas de salitre, enxofre e pólvora também 

entraram na lista de hereges. A justificativa era “porque pode acontecer que venham a servir a 

príncipes infiéis ou hereges, para promover guerra aos católicos” (EYMERICO, 1525, p. 

143). Em 1569, por exemplo, foi considerado delito qualificado como heresia a venda de 

cavalos da Espanha para outros países:  

[...] é uma heresia crer que possa ser cristão alguém que pense que 

“um cavalo nascido na Espanha possa viver licitamente ao Norte dos 

Pirineus”. Os suspeitos deste contrabando são suspeitos de heresia e 

tratados como tais e os que ajudam, amparam e encobrem, com 

fautores de heresia (EYMERICO, 2009, p. 144). 

A perseguição aos judeus intensificou-se, alastrando-se pelo tempo e espaço e 

atingindo a América Portuguesa durante os séculos XVI e XVIII. Segundo Mota (2016, p. 29-

30), como não havia presença oficial de inquisidores no Brasil colônia, os casos de foro 

religioso deveriam ser analisados pelo Bispo. Dessa forma, os cristãos novos que vieram para 

o Brasil fugindo das perseguições implantadas em Portugal gozavam de certa tranquilidade. 

De acordo com Assis (2019, p. 273), a América Portuguesa também era um destino atraente 

pelas possibilidades de ascensão social que poderia proporcionar:  

Proibidos, pela mácula sanguínea, de galgar espaços na sociedade 

metropolitana, perseguidos pela Inquisição e vitimados pelos 

preconceitos sociais, os cristãos-novos enxergavam na transferência 
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para o Brasil a oportunidade de “enobrecimento”, galgando posições 

na economia, transformados em destacados senhores de engenho e 

comerciantes com ligações internacionais, alguns alcançando grande 

riqueza e influência, traçando ligações com os principais da terra, 

tornando-se figuras de destaque da sociedade colonial (ASSIS, 2019, 

p. 273). 

No entanto, após a instalação do Tribunal em Portugal, sua jurisdição estendeu-se às 

suas colônias. A primeira visitação do Santo Ofício ao Brasil é um dos resultados da Santa 

Inquisição e da criação do Tribunal do Santo Ofício na Espanha e, posteriormente, em 

Portugal. O crescimento da presença cristã nova na América Portuguesa, local preferidos 

pelos cristãos novos que escolhiam a diáspora como forma de vencer as perseguições no 

reino, estenderia os olhares da Inquisição sobre o Brasil, designando o Santo Ofício para 

monitorar a fé e o comportamento religioso nos trópicos (SOARES, 2018, p.124). Vale 

ressaltar que a Inquisição também monitorava a ascensão econômica dos judeus e que as 

visitações eram uma forma institucionalizada de roubar as riquezas alheias por meio do 

confisco de bens.  

2.1 Judeus, cristãos novos e criptojudaismo  

Em 1492, os Reis Fernando e Isabel da Espanha expulsaram todos os judeus do 

território real. Aqueles que não aceitavam o exílio eram forçosamente convertidos ao 

cristianismo e se deixassem a Espanha perdiam seus bens e pertences comerciais. Neste 

cenário, Portugal foi visto como um país de abrigo. Contudo, em 05 de dezembro de 1496, o 

rei de Portugal, D. Manuel, pressionado pela monarquia espanhola, exigiu a conversão 

forçada, sem dar-lhes o direito de emigrar (MOTA, 2016). Uma migração em massa levaria 

grande parte do capital necessário à descoberta e exploração das colônias. 

Segundo Soares (2018, p. 25), os judeus poderiam se converter ao cristianismo ou 

deixar Portugal. Muitos escolheram manter a fé na Lei de Moisés, mas foram impedidos de 

saírem do porto de Lisboa, único disponível para a partida. Dessa forma, o rei D. Manuel 

enganou cerca de vinte mil judeus que, enquanto esperavam embarque no porto, receberam de 

surpresa a visita de frades que jogaram água benta sobre eles, forçando a conversão. Desde 

então, tais judeus foram considerados “cristãos novos”. Caso insistissem em sua religião 

anterior poderiam ser punidos por heresia. 
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 Os judeus convertidos em episódios de conversão forçada e seus descendentes são 

referenciados nos processos inquisitoriais como “cristãos novos”. Para Assis (2004, p.66) a 

definição de cristão novo pode ser descrita como “[...] um indivíduo taxado socialmente de 

judeu embora não o fosse, assim como um não-cristão que fora tornado cristão, apesar de não 

o ser por completo. Era, enfim, participante-vítima de um mundo ao qual não pertencia”.  

Para Gorenstein (2005, p.286) tratava-se de uma identidade própria, pois eles não eram 

completamente aceitos pelos judeus, nem pelos cristãos: “[...] o Tribunal do Santo Ofício 

assumiu o antissemitismo que existia na Península Ibérica e o manteve vivo por quase 

trezentos anos – sem que existissem judeus: os judeus eram os cristãos novos”. Não se tratava 

apenas de eliminar uma religião, mas um fenômeno social. A conversão forçada e a 

perseguição eram apenas pretextos para esconder o verdadeiro objetivo da Inquisição: impedir 

a ascensão social dos judeus, tolher sua liberdade religiosa e confiscar seus bens.  

Alguns cristãos novos permaneceram secretamente praticando os costumes judaicos 

com a intenção de manter viva a cultura religiosa que foram obrigados a abandonar e outros 

praticavam-nos apenas por tradições de costumes familiares, sem exercer uma intenção 

religiosa. Tanto os cristãos-novos que praticavam os costumes judaicos de forma intencional 

para manutenção da religião, quanto aqueles que praticavam apenas por costume familiar 

foram denominados “criptojudaicos” (ASSIS, 2019). O conceito de criptojudaismo não é 

utilizado nos processos inquisitoriais, pois foi estabelecido posteriormente pela historiografia. 

Para Assis (2004, p.12) o criptojuísmo é:  

Um judaísmo, oculto, adaptado, restrito às suas parcas possibilidades, 

vitimado pelas perseguições oficiais e impossibilidade de 

demonstrações públicas; enfim, o judaísmo que se tornara possível  

criptojudaísmo , de ―portas adentro, realizado no silêncio e 

discrição do ambiente familiar, tendo o lar, em sua pouca privacidade, 

como principal espaço de ocorrência, e as mulheres  elevadas à 

posição de mãe-educadora-rabi , como grandes divulgadoras e 

sacerdotisas deste judaísmo oculto. Desta forma, resistia a religião 

judaica às proibições sofridas através da manutenção de alguns 

costumes significativos desta resistência, tais como: guarda do sábado; 

comemoração da Páscoa; cerimônias religiosas fúnebres próprias dos 

judeus; preparação de alimentos típicos e respeito às interdições 

alimentares; juramentos ao modo dos judeus; celebrações de festas; 

realização de jejuns; bênçãos e orações judaicas; desprezo aos 

símbolos católicos; leitura da Torah e do Alvará dos Macabeus, e 

realização de esnoga: práticas aprendidas por Heitor Antunes e Ana 

Rodrigues com as primeiras gerações de batizados em pé, em inícios 
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do século XVI, ainda no reino, tudo repassando aos filhos e filhas e, 

daí, aos netos. 

Os cristãos novos levantavam desconfianças gerais acerca de suas preferências 

religiosas, assim herdaram preconceitos por parte da comunidade local e tornaram-se alvos 

constantes da Inquisição por serem considerados hereges: 

O criptojudaísmo variava no tempo e no espaço, numa equação que 

envolvia elementos díspares, como a memória, o esquecimento e a 

prática pessoal de cada um, as misturas com costumes e 

comportamentos locais, as estratégias de ocultação e o grau de 

perseguição existentes (ASSIS, 2019, p. 269). 

2.2 A cumplicidade velada entre igreja, estado e o povo 

A Igreja transformou o medo em um fenômeno social e o disseminou porque o sentia. 

A possibilidade de ascensão dos judeus e a ambição por seus bens a colocava em uma 

situação de incerteza e de fragilidade: “temendo ao mesmo tempo Deus e o Diabo, o Pai 

justiceiro e todas as encarnações do mal – portanto, o judeu” (DELUMEAU, 2009, p.461).  

Desta forma, exerceu sua influência em várias ordens, disseminando o medo, a 

perseguição e a humilhação pública. Um sofisticado mecanismo de repressão que tinha como 

finalidade isolar socialmente e enfraquecer a comunidade judaica. Para isso, a Inquisição 

recebeu respaldo jurídico-político, monárquico e popular. 

Segundo Nazário (2005, p. 32), a Inquisição contou com forte apoio popular na 

Península Ibérica através de uma cumplicidade periodicamente renovada por meio de 

delações anônimas, assistência ativa durante os Autos de Fé, lançamento de pedras e insultos 

aos hereges condenados durante a caminhada até as fogueiras. Contudo, o apoio popular 

envolvia, além dos fatores econômicos e demográficos, a crescente cristianização que aflorava 

a intolerância religiosa (DELUMEAU, 2009, p.426-427): 

Por exemplo, na Espanha: na quinta-feira Santa de 1331, em Girona, 

cerca de 30 clérigos e escolares conduzidos por cônegos irrompem na 

aljama (o bairro judeu) e tentam atear-lhe fogo.  Em Cervera onde um 

program eclodira por ocasião da peste negra em 1348, a comunidade 

israelita pedira às autoridades, dois anos antes, o afastamento de um 

franciscano que amotinavam a população por meio de seus sermões 

antijudeus. Em 1348, Pedro IV de Aragão ordena os vigários 

episcopais e ao capítulo catedral de Barcelona que acalmem (totaliter 
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conquiescant) os pregadores que investem contra os israelitas. 

Quarenta e três anos mais tarde, na época do Grande Cisma, programs 

em cadeia ensanguentam a Espanha. Desde 1378, o arcediago de 

Sevilha, Martins de Ecija, antigo confessor da rainha-mãe, esbraveja 

contra os judeus a despeito das ordens do rei. Novo profeta ele 

declara: “[...] Não me posso impedir de pregar de dizer dos judeus do 

que deles disse meu senhor Jesus Cristo nos Evangelhos”. Ele afirma 

também: “Um cristão que maltratasse ou matasse um judeu não 

causaria nenhum desprazer ao rei ou à rainha, muito pelo contrário”. 

Em 1391, aproveitando-se da morte de João I de Castela e do 

arcebispo de Sevilha, ele aumenta nessa cidade suas violências 

verbais. Em 6 de junho, a multidão invade o bairro judeu: seus 

habitantes podem escolher conversão ou a morte. De Sevilha o 

incêndio ganha a Espanha inteira.  

A denúncia teológica invadiu o teatro, a iconografia e os sermões, fornecendo ao 

antijudaísmo econômico uma justificativa teórica, sistemática e doutrinal que fez parecerem 

lógicas as perseguições sangrentas e sucessivas que os judeus foram vítimas no tempo e no 

espaço: “Como em Belitz, perto de Berlim, em 1243: vários judeus e judias foram queimados 

[...]” (DELUMEAU, 2009, p.437).  

Segundo Prosperi (2013, p. 2019), aqueles que gritavam em torno do tribunal estavam 

representados pelos familiares e pessoas próximas aos oficiais da Inquisição. Dentre os 

funcionários do Santo Ofício incluíam-se advogados, médicos e barbeiros. Os privilégios 

destes funcionários estendiam-se também aos seus familiares – que não excluía nenhum grupo 

social – isto é, poderiam portar armas, estavam isentos de impostos e taxas: 

Esses “familiares” formam um corpo completamente incontrolável; 

além disso, não se contentam em gozar esses privilégios, mas os 

estendem „a seus parentes, familiares e dependentes‟. Poderes e 

privilégios criam corrupção (PROSPERI, 2013, p. 2015). 

As considerações de Prosperi (2013, p. 215) deixam claro qual parcela do baixo clero 

estava associada à violência institucionalizada. Tratava-se de uma rede de pessoas de 

diferentes classes sociais que colaboravam entre si e com a Inquisição em busca de 

privilégios. A busca desenfreada por um pouco de poder atingia todas as classes sociais e era 

tão violenta que se tornou uma ameaça para a Igreja, pois os funcionários do Tribunal do 

Santo Ofício e seus familiares não temiam nenhuma autoridade – nem bispos e governadores 

– com exceção do inquisidor: 

Não é difícil de entender que havia os que tentavam apropriar-se disso 

tudo, fazendo valer poderes de classe e prepotências pessoais. Os 
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próprios inquisidores tiveram muita dificuldade de estender a esses 

sua autoridade: na segunda metade do século XVI, o dominicano 

Camillo Campeggi precisara intervir com certa dureza para impor o 

respeito de sua autoridade aos cruzados, que tinham se acostumado, a 

cooptar outros membros – e a distribuir-lhes esses privilégios – 

ignorando completamente a autoridade do Inquisidor (PROSPERI, 

2013, p. 2014). 

Não é possível generalizar e afirmar que o povo participava ativamente nos massacres 

promovidos pela Inquisição. Havia uma parcela da população pobre que mesmo sendo cristã 

era extremamente injustiçada, pois se via obrigada a suprir as necessidades públicas com seu 

trabalho e sofrer as injustiças sem reagir (PROSPERI, 2013).  

Constata-se ainda que existia uma grande pressão sobre toda a população cristã para 

que denunciassem aqueles considerados hereges. As penas indicadas no Manual da 

Inquisição (EYMERICO, 1525) para aqueles que não colaborassem com a condenação de 

hereges eram rigorosas: 

São igualmente réus de fé aqueles que amparam os hereges, quero 

dizer os que atrapalham sua prisão e castigo; os senhores temporais e a 

justiça, que sendo requeridos pelo Santo Ofício não os prendem ou 

não os castigam prontamente quando são levados à fogueira. 

Finalmente todos quanto direta ou indiretamente atrapalham que se 

executem as leis contra hereges, são suspeitos de serem fautores 

aqueles sujeitos que os visitam e lhes são de comer e os que olham os 

inquisidores de cara feia e os que os olham com ódio. Os homens 

experimentados, logo que lançam o olhar nos olhos e no nariz de 

alguém, conhecem se a pessoa está sofrendo com a presença dos que 

perseguem hereges, como observa R. P. IVONET (EYMERICO, 

1525, p.102). 

A Inquisição não utilizou somente o medo, também recorreu à alienação. Fairclough 

(2001, p. 121) aponta que as ideologias surgem nas sociedades caracterizadas por relações de 

dominação com base na classe, no gênero social, no grupo cultural, e assim por diante, e, à 

medida que os seres humanos são capazes de transcender tais sociedades, são capazes de 

transcender a ideologia. Vale ressaltar que não se deve pressupor que as pessoas tenham 

consciência das dimensões ideológicas de sua própria prática.     

Nesse contexto, a forte cristianização fomentada pela Igreja por meio do teatro, da 

literatura e de cerimônias – como as de Auto de Fé - conduziu a grandes massacres. Desse 

modo, a função desempenhada pela população também se encontrava diretamente relacionada 

à necessidade crescente de cristianizar (DELUMEAU, 2009, p.422): 
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Na verdade, as autoridades protetoras dos judeus conduziam um 

combate de retaguarda. Pois a ofensiva dos religiosos se desenrolaria 

doravante em dois fronts: o das multidões, pela pregação; o dos mais 

instruídos, por intermédio de obras doutrinais, suscetíveis além disso 

de fornecer argumentos aos pregadores (DELUMEAU, 2009, p.428).  

O teatro religioso foi um dos grandes meios da catequese nos séculos XIV e XV e 

servia de complemento às pregações, pois representava os israelitas como maldosos e 

covardes, fomentando o escárnio ou o ódio em relação aos judeus. Não é difícil imaginar a 

natureza dos sentimentos que envolviam aqueles que assistiam às apresentações. Dentre as 

principais representações teatrais encontram-se as cenas dos mistérios e dos dramas de Cristo 

(DELUMEAU, 2009, p. 423):  

[...] 1º) o debate entre Jesus criança e os doutores; 2°) a expulsão dos 

mercadores do Templo; 3°)tentativa a tentação de Jesus pelos fariseus; 

4°)o conselho dos judeus que decide a morte de Cristo; 5°) a traição 

de Judas; 6°) a detenção de Jesus; 7°) Jesus diante do grande 

sacerdote; 8°) sofrimento de Jesus na prisão; 9°)o conselho dos judeus 

na manhã de sexta-feira; 10°) a flagelação e coroa de espinhos; 11º) o 

caminho do calvário e a crucificação; 12º) as tentativas dos judeus 

para impedir a ressurreição (DELUMEAU, 2009, p. 423). 

Os espetáculos fomentavam no imaginário popular uma imagem de judeu maldoso que 

facilitava a criação e disseminação de histórias mentirosas. A mensagem destilada pelos 

teatros era reforçada por pregadores, como o inquisidor Bernardino de Feltre que promoveu 

muitas mortes por meio de seus discursos e pregações (DELUMEAU, 2009, p.430):  

Bernardino de Feltre entra na história judia em 1475. Pregando a 

quaresma em Trento, tem que ter uma colhedora para os israelitas, 

“ladra” – a expressão é dele – contra os usuários judeus e anuncia seus 

ouvintes que um acontecimento extraordinário sobrevirá antes da 

Páscoa. Previne-os também contra os crimes rituais que os judeus têm 

costume de perpetrar contra crianças à aproximação da Paixão. Ora, 

na terça-feira da Semana Santa, um menino de 28 meses, Simon, 

desaparece e depois é encontrado afogado. Todos os judeus da cidade 

são detidos. Nove deles, submetidos à tortura, confessam-se culpados 

e são executados. Os outros são expulsos. Por mais que o Sexto IV 

declara-se em uma encíclica que faltaram provas à acusação e 

proibisse venerar o pequeno morto, a corrente popular posta em 

movimento e enquadrada pelos monges mendicantes é 

demasiadamente forte. Toda a Itália região da Pádua se comove. 

Sermões e imagens espalham a história de Simon de Trento, que será 

beatificado em 1582 (DELUMEAU, 2009, p.430).  
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As narrativas são utilizadas para gerar uma comoção pública, a Igreja apelava a todos 

os tipos de estratégias de manipulação para despertar o ódio. Episódios como o protagonizado 

pelo inquisidor Bernardino de Feltre inspirou outros que também aconteciam com maior 

frequência na época da Páscoa: 

Em 1490, seis judeus e cinco conversos de La Guardia, perto de 

Toledo, são acusados de magia negra: teriam um crucificado uma 

criança cristã dilacerado sua carne “da mesma maneira, com a mesma 

animosidade e a mesma crueldade como fizeram [seus] antepassados 

com o Nosso Redentor Jesus Cristo” e misturado seu coração com a 

hóstia consagrada. Dessa mistura, os conjurados esperavam a 

destruição da religião cristã. Torturados, todos os acusados, salvo um, 

confessam. Mas a criança não tem nome nem rosto; nenhuma 

testemunha aponta seu desaparecimento, e seu corpo não é 

encontrado. Paródia de processo. Mas doravante a Espanha vai 

venerar a “santa criança de La Guardia”, assim como a Itália e a 

Alemanha na mesma época organiza um culto de Simon de Trento 

(DELUMEAU, 2009, p. 441). 

Naquele contexto de perseguição, os judeus não podiam defender-se, apenas restava-

lhes o calar. No entanto, de acordo com Nazário (2005), os massacres não foram aprovados 

pelo alto clero que já se atentava para a necessidade de estabelecer um novo mecanismo de 

controle social teologicamente orientado. Na tentativa de manter o controle, a cumplicidade 

da Igreja volta-se para a monarquia que oferece à Inquisição exclusividade no trato com os 

elementos sociais que incomodavam a ordem vigente. As massas que tinham interesses 

particulares nas perseguições da Inquisição perdiam seu poder de matar, mas satisfaziam-se 

por meio dos Autos de Fé.  

Os cerimoniais dos Autos de Fé, além de um modo de violência institucionalizada, 

eram uma forma de cristianizar, pois apresentavam à população as consequências do 

descumprimento ou oposição à ideologia do Santo Ofício. Porém, de acordo com Nazário 

(2005, p.32), este cerimonial também se tornava um espaço de satisfação coletiva porque 

possuía mecanismos de humilhação e de gozo público, técnica de dominação que pressupõe 

uma íntima cumplicidade entre a Igreja que a promove, o público que a assiste e o Estado que 

a institucionaliza:  

A massa matava a esmo; a Inquisição separava o joio do trigo. 

Imbuída do saber dos qualificadores, ela se apresentava como 

mediadora entre a massa e seus alvos tradicionais para satisfazer o 

desejo de matar da massa e o poder legítimo de matar do Estado, 

entregando espetáculos públicos regulamentados, as vítimas 
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desejadas. [...] Os saques aos judeus converteram-se em confiscos; as 

violações e pancadas foram regulamentadas em sessões de tortura; as 

perseguições de rua transformaram-se em procissões, nas quais os 

judeus, em vez de serem linchados, sofriam humilhação moral do 

sambenito (NAZÁRIO, 2005, p. 32-33, grifo do autor).      

Portanto, houve um monopólio legal da violência que servia de sustentáculo para a 

ordem político-religiosa. Diante dessa aliança velada, as vítimas experimentam a culpa de 

existir, num estado de desespero terminal propício à conversão ou ao suicídio (NAZÁRIO, 

2005, p.17). 

Na Península Ibérica, os Autos de Fé recebiam tamanha exaltação que foram tema de 

pinturas famosas. Em sua maioria, os quadros ilustravam a crueldade do Santo Ofício e eram 

encomendados com importantes pintores, como é o caso da pintura de Pedro Berruguete
6
: 

“[...] em 1494, o inquisidor Tomás de Torquemada encomendou-lhe o retábulo maior do 

Convento de Santo Tomás de Ávila, em Toledo; neste retábulo, destaca-se a pintura Auto de 

Fe presidido por Santo Domingo de Gúzmán [...] (NAZÁRIO, 2005, p. 23). 

Figura 2 – Auto de Fé presidido por Santo Domingo de Gúzmán, de Pedro Berruguete 

Fonte: Museu do Prado 

                                                         

6
 A obra encontra-se disponível no acervo on-line do Museo del Prado. Disponível em:  

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/auto-de-fe-presidido-por-santo-domingo-de-

guzman/5564d7cb-621f-437b-b2e8-001728590173. Acesso em 10 mar de 2020. 
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Em uma perspectiva geral da obra, acentua-se a majestade de Santo Domingo de 

Gúzman sentado em sua tribuna com dossel, rodeado por seis juízes (um veste o hábito 

dominicano, outro sustenta o estandarte do Santo Ofício) e mais doze inquisidores, enquanto à 

direita, dois hereges nus, presos na fogueira por lanças de metal que se projetam como 

grotescos órgãos sexuais sob as pernas, recebem a sentença e já começam arder na pira 

enquanto outros dois aguardam sua vez (NAZÁRIO, 2005, p.23).   

 Ao observar o primeiro plano do quadro percebo que Pedro Berruguete capta a 

solidão, a humilhação e o escândalo a que eram submetidos os réus. As cores são opacas, 

tornando-o apagado. As pessoas observam como meros telespectadores, não apresentam 

nenhuma feição, seja de entretenimento, raiva, espanto ou escárnio, são apáticos à situação. 

Embora a narrativa seja sobre o primeiro plano- condenação dos réus-, o foco visual está no 

segundo. Nota-se que Domingo Guzmán é iluminado pela vivacidade das cores amarelo e 

vermelho. Além disso, possui uma auréola e está representado como um ser divino ou 

celestial, elevado e fisicamente maior do que os outros.  

A exaltação destes episódios ilustrada em obras de arte revelava o grau de 

institucionalização da violência inquisitorial que já se encontrava solidificada durante a 

visitação da América Portuguesa.  

Assim, em 1591, o cenário da colônia muda com a visitação de uma comissão do 

Santo Ofício que desembarca na Bahia, em 22 de julho de 1591. Dias após a chegada do 

visitador Heitor Furtado de Mendonça à Bahia, foi organizado um Auto de Fé para apresentá-

lo formalmente às autoridades e ao povo. Trata-se de um cerimonial ritualístico para a 

apresentação da comissão, acompanhada de um sermão, procissão com solenidades e 

festividades previamente estabelecidas nos Regimentos da Inquisição (MOTA, 2016, p.31).  

Segundo Assis (2005, p.4), o cortejo era repleto de pompa e luxo - nas vestimentas, 

objetos e ritos. Ele representava o poder do Santo Ofício e pretendia demonstrar o apoio que 

recebia da classe dirigente, pois estavam presentes pessoas de fórum nobre, como juízes, 

vereadores, outros oficiais e autoridades que assinaram um documento legitimando a 

visitação. A figura de Heitor Furtado era exaltada construindo no imaginário popular uma 

ideia do Santo Ofício como uma instituição poderosa e divina: 

A procissão que partira da Igreja de Nossa Senhora da Ajuda almejava a 

Catedral da Sé e mostrava, pelo caminho, as hierarquias que deviam dominar 

a sociedade cristã, as quais a Inquisição se propusera a defender: todos a 
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respeitar os seus lugares dentro do palco armado para o Santo Ofício, 

criando uma cumplicidade da população com os ensejos do visitador. [...] 

Para tal, [Heitor Furtado de Mendonça] vinha vestido de gala, acomodado 

em ricos ornamentos, cercado por adornos vários: panos bordados em ouro, 

imagens sacras talhadas com perfeição, símbolos da Igreja a reluzir o vigor 

da instituição que esticava seus braços controladores sobre a região (ASSIS, 

2005, p.4). 

 

Havia a intencionalidade de impressionar, pois o sucesso da visitação dependia 

também do apoio da população que era induzida a denunciar e confessar: “Sem a contribuição 

do povo amedrontado, certamente haveria menos heréticos e suspeitos” (ASSIS, 2005, p.5).  

Após o sermão era publicado o Édito de Fé e de Graça, documento que determinava o 

“tempo da graça”, no qual se estabelecia um período de aproximadamente trinta dias para 

aqueles que desejassem confessar seus pecados: “[...] ordenava-se que ao redor de uma légua, 

nos próximos trinta dias da graça, todos poderiam confessar-se diante do visitador [...] 

(MOTA, 2016, p.35)”. Neste período foram realizadas as confissões das mulheres da família 

Antunes. Durante o período da “graça” muitas pessoas confessavam-se e delatavam, os 

acusados eram processados, julgados e sentenciados judicialmente, de acordo com a qualidade 

de suas culpas e de sua condição social a partir das provas que existissem contra eles (MOTA, 

2016).  

Portanto, o ritual do Auto de Fé era uma tentativa de unificar os anseios do Santo 

Ofício com os do povo, ainda que este último fosse, em partes, motivado pelo medo. Durante 

os Autos de Fé que inauguraram a visitação da comissão do Santo Ofício à Bahia, por 

exemplo, encontra-se uma amostra do tipo de cumplicidade que o Estado e a Igreja tentavam 

estabelecer com a população na colônia, pois foram registrados três juramentos: do 

governador geral Francisco de Sousa, da comissão inquisitorial e do povo (MOTA, 2016).  

2.3 A primeira visitação do Santo Ofício à Bahia: cristãs 

novas eram o alvo   

Em 28 de julho de 1591, foi lido em público e anexado na Catedral da Sé o “Édito de 

Fé e da Graça”, com listagem de todas as heresias dignas de denúncias e confissões. Além 

disso, na leitura pública dos Autos de Fé foi declarado que “os culpados pelos crimes de 
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heresia deveriam ser presos, sem negligência no cumprimento dessas ações, apoiadas pelo 

Santo Ofício” (MOTA, 2016, p.39). 

Após a divulgação do Auto de Fé, as denúncias e acusações de comportamentos 

suspeitos levaram a um clima de desconfiança generalizada e degradação das relações sociais. 

A figura das mulheres, grandes responsáveis pela continuidade dos costumes e práticas 

judaicas naqueles tempos de exclusão social e intolerância religiosa, fica em evidência. 

Ao comparar os dados sobre a expressividade da presença feminina nos cárceres e 

processos da Inquisição notei uma situação inusitada no cenário carcerário durante a 

Inquisição. Estudos indicam uma baixa presença feminina nos cárceres em todo o mundo. 

Entretanto, da Idade Média à Idade Moderna, o número de mulheres levadas a julgamento 

correspondia a cerca de 10% do total de pessoas levadas a juízo (CHAUVAUD, 2010, p.17 

apud SOARES, 2018, p.36). Esta porcentagem é superior aos dados da atualidade. Segundo o 

último estudo publicado pelo Word Female Imprisionment List (2017) e organizado por Roy 

Walmsley, as mulheres representam 6,9% da população prisional total no mundo. No entanto, 

tais dados alteram-se quando se trata da Inquisição, especificamente do Tribunal do Santo 

Ofício no Brasil. Segundo Novinsky (2009, p.31), no período compreendido entre os séculos 

XVI e XVIII, as mulheres correspondiam a 27,7% das processadas e, na primeira metade do 

século XVIII, esse número aumenta para 38%.  

A atmosfera de perseguição das mulheres já existia desde o período de “caça às 

bruxas” na Idade Média e possuía os mesmos mecanismos utilizados na perseguição aos 

judeus:   

Antes que os vizinhos se acossassem entre si ou que comunidades 

inteiras fossem presas pelo pânico, teve lugar um firme 

doutrinamento, no qual as autoridades expressaram publicamente sua 

preocupação com a propaganda das bruxas e viajaram de aldeia em 

aldeia para ensinar as pessoas a reconhecê-las, em alguns casos 

levando consigo a lista de mulheres suspeitas de serem bruxas e 

ameaçando castigar aquelas que as dessem asilo ou lhes oferecessem 

asilo (FEDERICI, 2017, p.298).    

Segundo Silvia Federici (2017), a caça às bruxas foi estabelecida pela Inquisição na 

Europa e em seus territórios colonizados – Europa, Índia e América – com o objetivo de 

dominar as populações durante a transição ao capitalismo. Federici (2017, p. 294) afirma que 

a perseguição constituía um movimento importante para o desenvolvimento da sociedade 
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capitalista e da formação do proletariado moderno, pois debilitou a capacidade de resistência 

do campesinato europeu frente ao ataque lançado pela aristocracia latifundiária e pelo Estado. 

No Final da Baixa Idade Média, as elites europeias precisavam erradicar todo um modo de 

existência que ameaçava seu poder político e econômico (FEDERICI, 2017, p. 305): 

Se considerarmos o contexto histórico no qual se produziu a caça às 

bruxas, o gênero e classe das acusadas, bem como os efeitos da 

perseguição, podemos concluir que a caça às bruxas na Europa foi um 

ataque à resistência que as mulheres apresentavam contra a difusão 

das relações capitalistas e contra o poder que obtiveram em virtude de 

sua sexualidade, de seu controle sobre a reprodução e de sua 

capacidade de cura. A caça às bruxas foi também instrumento de uma 

nova ordem patriarcal em que os corpos de mulheres, seus trabalhos e 

seus poderes sexuais e reprodutivos foram colocados sob o controle do 

Estado e transformado em recursos econômicos. O que quer dizer que 

os caçadores de bruxas estavam menos interessados em castigos de 

qualquer transgressão específica do que na eliminação de formas 

generalizadas de comportamento feminino. 

As mulheres foram o principal alvo deste ataque porque eram importantes 

transmissoras de valores e tornavam-se obstáculos ao controle do corpo como instrumento de 

trabalho e reprodução, visto que conheciam métodos anticonceptivos e abortivos que lhes 

concediam poder perante a sociedade, pois poderiam interferir na taxa de natalidade, principal 

fonte de mão de obra para o período. Também eram um impedimento à imposição da 

racionalização desejada pela Igreja – visão mecanicista da natureza – em contraponto à 

convivência harmoniosa entre natureza e sociedade, pois a mulher, enquanto bruxa, praticava 

cura através de ervas, tornando-se antagônica a este processo ao representar o incontrolável e 

o desordenado. Vale ressaltar ainda que elas foram resistentes aos cercamentos
7
, pois, muitas 

vezes, iniciavam e dirigiam a ação nas Guerras Camponesas contra a privatização da terra 

(FEDERICI, 2017, p.315). 

Por todos estes motivos, a mulher tornou-se uma ameaça e para amenizar sua 

influência foi necessário criar um discurso que justificasse a perseguição e a crueldade contra 

                                                         

7
 Os cercamentos eram práticas promovidas pela nobreza e burguesia para tomar as antigas terras de uso comum 

e transformá-las em propriedades privadas. Tal prática prejudicava a massa empobrecida que era expulsa ou 

sentia-se obrigada a retirar-se das aldeias. Segundo Federici (2017, p.315), na Inglaterra (em 1549, 1607, 1628 

e 1631), centenas de homens, mulheres e crianças, armados com forquilhas e pás, começaram a destruir as 

cercas erguidas ao redor das terras comunais, proclamando que “a partir de agora nunca mais precisaremos 

trabalhar”. 
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a figura feminina. Os mecanismos de perseguição confirmavam que a caça às bruxas não foi 

um processo espontâneo, mas esteve baseado na articulação de um discurso, pois exigiam 

organização e administração:  

A prática discursiva é constitutiva tanto de maneira convencional 

como criativa: contribui para reproduzir a sociedade (identidades 

sociais, relações sociais, sistemas de conhecimento e crença) como é, 

mas também contribui para transformá-la (FAIRCLOUGH, 2001, 

p.92). 

O discurso articula-se como forma de dominação, esta possibilidade é corroborada por 

Gonçalves – Segundo (2014, p. 1283): “O poder é, frequentemente, legitimado por meio do 

discurso, embora não seja a ele limitado. Uma categoria se imbrica na outra. A questão 

ideológica é um claro exemplo de tal complexidade”.   

As práticas discursivas construídas para dominar também foram aplicadas na América 

Portuguesa entre 1536 e 1543. As principais acusações eram sodomia, canibalismo, incesto ou 

“travestismo”, os quais representavam provas de que os índios se encontravam sob o domínio 

do diabo e que, portanto, poderiam ser justificadamente privados de suas terras e suas vidas 

(FEDERICI, 2017, p.387). Nas Américas, a caça às bruxas pretendia redefinir as relações de 

gênero, destruir resistências coletivas e instigar o conflito:  

Assim como na Europa, a caça às bruxas na América foi, sobretudo, 

um meio de desumanização e, como tal, uma forma paradigmática de 

repressão que servia para justificar a escravidão e o genocídio 

(FEDERICI, 2017, p.383).  

Segundo Federici (2017, p.400), desde a Europa medieval as mulheres exerciam 

resistência aos sistemas de dominação: “Foram as mulheres que defenderam de forma mais 

ferrenha o antigo modo de existência, e que se opuseram com mais veemência à nova 

estrutura de poder – provavelmente devido ao fato de serem também mais afetadas”.  

Este comportamento também foi observado na América. Antes da colonização as 

mulheres americanas viviam uma relação de relativa igualdade, pois eram consideradas 

complementares aos homens quanto a sua contribuição na sociedade: “[...] tinham suas 

próprias organizações, suas esferas de atividades eram reconhecidas socialmente [...]” 

(FEDERICI, 2017, p.400). Esse contexto transforma-se com a chegada dos espanhóis que 

impuseram crenças misóginas e reestruturam a política e a economia em favor dos homens. 
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Nas novas colônias europeias, elas também tinham maior presença nos movimentos de 

resistência.  

Segundo Lacerda (2010), no Brasil, este movimento apresentava contornos e objetivos 

distintos daqueles que se viam na Europa, pois era preciso realizar a manutenção da taxa de 

natalidade de pessoas brancas
8
 e garantir a posse sobre a terra. Dentre as mulheres silenciadas 

no Brasil colônia encontravam-se negras, índias, brancas, mestiças, judias e, assim como na 

Caça às Bruxas da Europa, elas tiveram sua imagem reconfigurada para serem dominadas e 

colonizadas: 

O controle, os estímulos e os influxos das e às mulheres foram 

relacionados ao seu papel de reprodutora de braços e transmissora de 

valores em função do interesse de colonização (LACERDA, 2010, 

p.33). 

A reconfiguração da imagem da mulher foi estabelecida através da elaboração de 

discursos que as demonizavam, culpavam ou perseguiam: “As ideologias embutidas nas 

práticas discursivas são muito eficazes quando se tornam naturalizadas e atingem o status de 

„senso comum‟[...]” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 116). 

Antes da presença da Inquisição no Brasil, a necessidade de cooperação social e 

material para a sobrevivência no ambiente hostil da colônia, a distância da pátria e dos 

círculos familiares, permitiu a possibilidade de aproximação entre cristãos velhos e cristãos 

novos diminuindo as barreiras da discriminação e do preconceito (ASSIS, 2004, p.102). 

Embora o contexto de cooperação tenha aproximado os cristãos inicialmente, também 

permitiu que fossem revelados os costumes judeus secretos realizados de forma intencional ou 

não. Estes segredos comportamentais seriam insistentemente revelados durante a visitação do 

Santo Ofício ao Brasil, entre 1591 e 1593. Desse modo, a inquisição despertava o medo 

generalizado na colônia:  

                                                         

8
 O filme Desmundo (2003), de Alain Fresnot aborda a situação social da mulher no Brasil do século XV e 

retrata o processo de manutenção da taxa de natalidade de pessoas brancas. É baseado na obra homônima, de 

Ana Miranda que narra a história de órfãs portuguesas enviadas ao Brasil com aval da Igreja e do Estado para 

que os colonizadores tivessem casamentos “brancos cristãos”, diminuindo o nascimento de crianças mestiças. 

Além disso, retrata também as relações sociais entre a população e os cristãos novos na colônia; o conceito de 

matrimônio; e o cotidiano (costumes, habitação, hábitos de higiene, linguagem).  
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O temor pela presença da Inquisição esfacelava as sociabilidades 

existentes. Não raro, filhos denunciavam pais, sobrinhos denunciavam 

tios, esposas denunciavam maridos, procurando, ao menos, eximirem-

se das culpas do parente próximo (ASSIS, 2004, p.167). 

 

Além do sistema de opressão imposto pela Inquisição e o medo constante das 

denúncias, as cristãs novas estavam submetidas ao sistema patriarcal colonial e aos costumes 

judaicos, ambos pregavam a submissão. Segundo Novinski (2015, p.113), na Colônia, as 

mulheres eram consideradas inferiores aos homens, deviam obedecer aos pais, maridos e, 

eventualmente, filhos. A mulher cristã nova não estava submetida somente aos costumes 

conservadores e patriarcais da sociedade colonial do século XVI, mas também aos costumes 

religiosos - católicos e judaicos - que delegavam a elas o espaço doméstico, responsáveis pelo 

bom andamento da casa, pela educação dos filhos e pelos cuidados com o marido.   

Dessa forma, organizo a repressão em torno das mulheres cristãs novas do Brasil 

colônia em três instâncias que estão sobrepostas. Na primeira, encontram-se os aspectos da 

vida pública e privada definidos pela ordem social vigente, isto é, a católica e a patriarcal. Na 

segunda, estão os aspectos culturais do judaísmo que também mantinham uma postura 

patriarcal perante as mulheres. E, por fim, pelas circunstâncias da Inquisição que as perseguia 

por suas origens e pelos atos praticados no âmbito privado induzindo à intolerância que se 

concretizava em forma de denúncias contra supostas práticas judaicas cometidas no ambiente 

privado dos lares.  

Nessa atmosfera de repressão, as mulheres da família Antunes foram vistas como uma 

ameaça e foi necessário utilizar um discurso para persegui-las durante a visitação do Santo 

Ofício à Bahia. As práticas tradicionais e de destaque do judaísmo, como a liderança de 

sinagogas, a função de rabino, a condução de reuniões religiosas, leitura e posse de textos 

sagrados, eram exercidas apenas por homens (ASSIS, 2019). Contudo, tais práticas foram 

proibidas e uma continuidade, ainda que clandestina, só era possível no espaço privado dos 

lares: 

As mulheres se inserem no universo secreto marrano, podendo ser 

consideradas um foco da resistência ao catolicismo. O judaísmo 

feminino, visto pela ótica da Igreja, foi um dos motivos centrais da 

criação do Tribunal da Inquisição, e seu motor principal durante os 

três séculos de história colonial (NOVINSKI, 2015, p.117). 
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Segundo Assis (2019, p.272), as cristãs novas foram utilizadas como uma estratégia de 

resistência para a sobrevivência do criptojudaísmo, pois cabia a elas o comando, o cuidado na 

educação aos filhos. Elas os alfabetizavam, ensinavam a história de seus antepassados, a 

memória, as práticas, a fé e as orações judaicas, assim como os cuidados que deveriam tomar 

para não serem apontados como “judaizantes”. Tais práticas ocorriam de forma oral nas 

celebrações cotidianas: 

As mulheres judias eram consideradas pelos inquisidores uma ameaça 

à continuidade do catolicismo, pois os inquisidores sabiam que eram 

responsáveis pela religião judaica. As práticas que atravessaram 

séculos eram domínio doméstico, “a portas fechadas”. Nos 

interrogatórios, os inquisidores costumavam perguntar: “Quem foi que 

te ensinou?” (NOVINSKI, 2015, p.111).   

Observando o processo histórico de perseguição às judias e às cristãs novas, bem como 

o processo de caça às bruxas, nota-se que foi orquestrado de cima para baixo, como um modo 

de criminalização das formas de resistência e insubmissão ao sistema homogêneo. O objetivo 

do Santo Ofício era fragilizar as mulheres para romper com as práticas de criptojudaismo 

mantidas e ensinadas no domínio privado dos lares. Sob esta perspectiva, elas tornavam-se 

uma ameaça e para amenizar sua influência foi necessário articular um discurso ideológico 

para justificar sua perseguição e punição. Apesar de serem acusadas, processadas e 

condenadas, não é possível afirmar se realizavam ou não as práticas judaicas de forma 

consciente ou apenas como costumes familiares transmitidos de uma geração para outra.  

A configuração de suas imagens foi estabelecida através da elaboração de discursos 

que as demonizavam, culpavam ou perseguiam e através dos rituais públicos como as leituras 

do Auto de Fé. Segundo Fairclough (2001, p.116): “As ideologias embutidas nas práticas 

discursivas são muito eficazes quando se tornam naturalizadas e atingem o status de „senso 

comum‟[...]”. A ideologia da Inquisição encontra-se tanto nas estruturas sociais quanto nos 

eventos que reproduzem esta estrutura condicionadora, como os Autos de Fé ou ato de delatar 

para salvar-se. 

A família cristã nova pode ser considerada como um centro de resistência. Na esfera 

privada a mulher era protagonista e através de práticas clandestinas de preservação da 

memória e costumes judaicos, contrapunha-se à influência hegemônica do cristianismo 

dominante (SILVA, 2019, p.193). O Tribunal mantinha um foco constante sobre as cristãs-

novas, pois eram pontos de instabilidade entre os dominados pela Igreja, ameaçando romper 
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as relações de subordinação econômica, política, ideológica e cultural que a Igreja exercia 

sobre os judeus.  

Portanto, a estrutura social vigente era controlada pela Igreja Católica e pelo Rei, 

ambos detinham o poder político, econômico e social, assim determinavam os principais 

aspectos da vida pública e da vida privada, vigiando e definindo quais eram os valores morais 

e os costumes sociais que deveriam ser rigorosamente seguidos. Contudo, as habilidades 

comerciais e riquezas acumuladas pelos judeus permitia-lhes a ascensão social, ameaçando a 

ordem homogênea estabelecida. Para assegurar a estabilidade e a homogeneidade da estrutura 

social adotam-se medidas que alteram o cotidiano daqueles subjugados a ela. Estas medidas 

consistem na estruturação do Tribunal do Santo Ofício, apropriação dos bens e perseguição 

dos judeus. A concretização destas medidas tornou-se possível e socialmente aceita porque 

foram acompanhadas pela elaboração de um discurso bem articulado que transformava o 

medo em um fenômeno social e através dele dominava.  
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3. A VERDADE CONSTRUÍDA ERA A 

VERDADE NECESSÁRIA 

As práticas sociais que sustentavam o poder e o temor ao Tribunal da Inquisição se 

estabelecem por meio da visitação do Santo Ofício, dos Autos de Fé e conduzem às práticas 

discursivas que determinam as confissões. Tais práticas eram operadas pela comissão do 

Santo Ofício e pelos depoentes, suas ações sociais eram representadas pelo ato de interrogar, 

confessar ou denunciar. Esses sujeitos agem e interagem por meio dos gêneros discursivos 

com a confissão, acionam suas crenças e atitudes representadas pelas heresias que englobam 

as práticas criptojudaicas e interagem com o mundo material concretizado no registro escrito 

das confissões. O notário Manoel Francisco redigiu nove livros
9
 com denúncias, confissões e 

reconciliações (MOTA, 2016, p.48). Dentre eles, selecionamos o Primeiro Livro das 

Reconciliações e Confissões (1591 – 1592), e que se encontram as confissões da família 

Antunes.  

As significações que compuseram e incorporaram a prática discursiva da Inquisição 

disseminavam o medo e dissiparam as relações sociais, colocando as pessoas umas contra as 

outras. Contudo, não foi apenas a tensão construída que levou as vítimas do Santo Ofício a 

confessarem-se antes mesmo de serem acusadas formalmente. Esse processo tornava-se 

possível devido às engrenagens do sistema que engloba também a prática discursiva, são elas: 

a produção, a distribuição e o consumo das confissões publicadas do LRC. 

O processo de produção ou interpretação, distribuição e consumo das confissões 

são abordados na dimensão discursiva e para compreendê-los é importante responder às 

seguintes perguntas: a) Por que foi redigido o Primeiro Livro das Reconciliações e 

                                                         

9
 Durante visitação do Santo Ofício ao Brasil, foram produzidos nove livros: quatro de denunciações, três de 

confissões e dois de ratificações. Destes livros, apenas quatro foram localizados e publicados. Dois relativos às 

denúncias e confissões da Bahia, organizadas e prefaciadas por Capistrano de Abreu entre 1922 e 1935 e 

outros dois também sobre denúncias e confissões em Pernambuco (MOTA, 2016, p.48).  
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Confissões?;  b) Como eram produzidas as confissões?;  c) Quem as produzia?;  d) Quem 

eram seus leitores?; e) Onde circula este gênero?  

Segundo Mota (2016, p.336), as confissões decorrentes da visitação efetuada à 

Capitania da Bahia de Todos os Santos buscaram legitimar a atuação de tal Tribunal, a partir 

da documentação que foi produzida pela comissão da visitação, pelos Regimentos
10

 e 

manuais
11

 elaborados. Elas representam um conjunto de testemunhos que foram previamente 

planejados com o objetivo específico de registrar a atuação do Tribunal do Santo Ofício, 

descrever a confissão dos depoentes, bem como as denúncias que eventualmente surgiam 

durante uma confissão.  

Para compreender o modo de produção das confissões, é preciso analisar a 

institucionalidade das fontes inquisitoriais, bem como identidade e a mentalidade desse 

coletivo, representado por seus ministros e inquisidores. Desse modo, é possível aproximar-se 

do discurso dos depoentes.  

O Santo Ofício fez parte de uma tradição jurídica de origens remotas que nasce na 

época medieval, início do século XIII, com o IV Concílio de Latrão. O Tribunal era guiado 

por Regimentos e manuais com a finalidade de definir uma fórmula processual e encontrar 

uma verdade juridicamente válida para suas sentenças. Os inquisidores comportavam-se como 

portadores da verdade absoluta que detinham o monopólio de salvação das almas. Segundo 

Feitler (2014, p.62), a Inquisição funcionava de forma incoerente e repleta de discordâncias 

internas, somente assim poderiam sustentar o discurso ideológico que contribuía para a 

construção da verdade que procuravam impor e justificar legalmente as atrocidades 

cometidas: 

Muito mais que apenas ideologia, o discurso presente no Regimento 

do Santo Ofício português, exprime tentativas de adequação 

institucional à dinâmica da realidade das práticas de justiça do 

Tribunal lusitano, no mesmo passo em que demonstra o desejo 

                                                         

10
 A Inquisição Portuguesa seguiu os Regimentos do Santo Ofício da Inquisição dos Reinos de Portugal 1552, 

ampliado em 1554 pelo inquisidor geral cardeal infante D. Henrique; de D. Pedro de Castilho, em 1613; de D. 

Francisco de Castro, em 1640; e o do Cardeal Nunes da Cunha, em 1774, que vigorou até a extinção do 

Tribunal (NAZÁRIO, 2005, p.21). 

11
 A Inquisição seguiu o Manual da Inquisição (1525), também intitulado Directorium Inquisitorum, de Nicolau 

Eymerico. 
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institucional de conformar, segundo seus interesses, a realidade das 

práticas judiciárias inquisitoriais (FERNANDES, 2013, p. 494).  

Para compreender o discurso construído pela Inquisição é indispensável compreender 

os mecanismos que o sustentam. Desse modo, é preciso percorrer o caminho que – segundo o 

Manual da Inquisição (1525) e os Regimentos – deveria ser seguido para chegar à verdade 

que interessa ao Tribunal. Segundo Fernandes (2013, p.469): 

Os trabalhos do Santo Ofício começavam com a visitação. Após 

apresentar seus poderes às justiças religiosas e seculares do 

local, o inquisidor mandava publicar um édito no qual 

convocava as autoridades religiosas, laicas e demais fiéis para 

comparecer ao “Sermão da Fé”. Esta solenidade acontecia aos 

domingos ou em dias santos em que se proferia um sermão para 

encorajar as pessoas a denunciarem, confessarem-se, 

arrependerem-se e pedir perdão. Aqueles que confessavam ou 

tornavam-se alvo de denúncias, muitas vezes, eram processados 

formalmente. 

3.1 Fundamentos legais para incriminar 

Implacável no vasculhar das culpas, o Tribunal do Santo Ofício dispunha de uma ação 

repressiva que se fazia presente não só no teatro, na literatura, nas datas festivas e nos 

cerimoniais, mas principalmente nos aspectos jurídicos.  

Os métodos jurídicos desenvolvidos e utilizados pelo Santo Ofício foram articulados 

por um discurso contraditório, composto por elementos autoritários que coexistiam com 

elementos democráticos e igualitários. Segundo Cavalcanti e Pascoal (2015, p.3): “A base da 

justiça inquisitorial possuía jurisdição eclesiástica e civil, o que gerava indefinições, pois a 

Inquisição representava o papa e o rei”. 

Desse modo, existia uma diversidade de documentos e regras que determinam o 

funcionamento da Inquisição Portuguesa, para compreender tais regras foram selecionados 

dois documentos principais para o Tribunal do Santo Ofício no que diz respeito à condenação 

por heresia: o Regimento da Santa Inquisição
12

 (1552) e o Manual dos Inquisidores
13

 (1525). 

                                                         

12
 Segundo Siqueira (1996) foram encontrados registros de cinco versões dos regimentos: 1) Regimento da Santa 

Inquisição (1552); 2) Regimento do Santo Oficio da Inquisição dos Reinos de Portugal: recompilado  por 

mandado do ilustríssimo e reverendíssimo senhor Dom Pedro de Castilho, Bispo Inquisidor-Geral e Vice-Rei Í 

dos Reinos de Portugal (1613); 3) Regimento do Santo Oficio da Inquisição dos Reinos de Portugal, ordenado 
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O Regimento da Santa Inquisição (1552) foi inspirado no Manual dos Inquisidores
14

 (1525). 

Desse modo, estes documentos determinavam minunciosamente os procedimentos e as 

condições para a abertura de um “processo” contra o herege. Ressalta-se que após a 

elaboração dos processos os réus poderiam ser punidos, com prisões, condenações à fogueira, 

confisco de bens, entre outros.  

O Regimento da Santa Inquisição (1552) foi uma tentativa de organizar juridicamente 

o Santo Ofício português, foi inspirado e ampliado com base nos manuais medievais e nas 

legislações anteriores: “Era uma espécie de legislação que refletia uma confluência da 

autoridade da Igreja e da tutela do Estado Monárquico” (CAVALCANTI; PASCOAL, 2015, 

p.2). Estava inicialmente atrelado ao Tribunal da Coroa, porém as alterações que sofreu para 

adaptar-se à estruturação da Inquisição nos vários espaços territoriais do império português o 

distanciou-o da justiça exercida pelo rei. As modificações tinham a finalidade de ampliar e 

intensificar suas ações, com o “aprimoramento do discurso sobre a necessidade de se 

combater as profundezas das heresias e do pecado” (CAVALCANTI; PASCOAL, 2015, p.3). 

De acordo com Siqueira (1996), o Regimento da Santa Inquisição (1552) está atrelado 

aos primeiros anos da existência do Tribunal do Santo Ofício e baseou-se nas instruções 

contidas no Manual dos Inquisidores (1525): 

Nos primeiros anos de sua existência, orientou-se o Tribunal pelas instruções 

contidas no Manual dos Inquisidores para uso das Inquisições de Espanha e 

                                                                                                                                                         
por mandado do ilustríssimo e reverendíssimo senhor , Bispo dom Francisco de Castro, Inquisidor-Geral do 

Conselho de Estado de Sua Majestade (1640); 4) Regimento do Santo Oficio da Inquisição dos Reinos de 

Portugal, ordenado com o real beneplácito e régio auxílio pelo eminentíssimo e reverendíssimo senhor cardeal 

da Cunha, dos Conselhos de Estado e do Gabinete de Sua Majestade, e Inquisidor-Geral nestes Reinos e em 

todos os seus domínios (1774);5) Regimento do Santo Oficio encomendado ao Inquisidor-Geral, D. Frei Ignácio 

de São Caetano, do Conselho da Rainha, seu confessor e ministro assistente no despacho. Este último não 

chegou a vigorar.  

 

13
 A obra é um compêndio adaptado da obra intitulada Diretório dos Inquisidores, escrito por Nicolau Eymerico, 

em 1525. Foi dirigida aos inquisidores com a finalidade de oferecer suporte às formas judiciais da Inquisição. O 

Diretório foi traduzido do francês para o espanhol, em 1821, pelo abade Don José Marchena Ruiz, com adições 

sobre a Inquisição na Espanha. A edição do diretório escolhida para essa pesquisa de doutorado foi traduzida ao 

português e adaptada, em 2001, por Affonso Celso Godoy. É preciso considerar que o Diretório passou por 

diversas modificações ao longo dos anos, visto que foi escrito e começou a ser reproduzido antes mesmo da 

popularização da imprensa. Desse modo, a seleção da edição traduzida por Godoy (2001) deve-se ao fato de que 

ela se baseia no Diretório de 1525, pois é a versão do documento mais próxima ao período em que tiveram início 

os processos de confissão das mulheres da família Antunes. Vale considerar que este documento passava por 

constantes atualizações, escolhi a versão mais próxima do período em que as Antunes confessaram para ter a 

melhor visão possível do contexto ainda que esta possa não ser exata. 
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Portugal, pelo Inquisidor-Geral de Aragão, D. Nicolau Eymérico, vertido do 

latim ao castelhano. Eram os anos por assim dizer experimentais do 

Tribunal, quando o rei ainda se empenhava em custosa diplomacia junto à 

Santa Sé, para conseguir estatuto idêntico ao outorgado ao Rei Católico para 

a Inquisição Espanhola. Cinco anos após a concessão a D. João III da Bula 

Meditatio cordis promulgou-se o Primeiro Regimento da Inquisição 

Portuguesa, evidencia de que as leis castelhanas não satisfaziam as 

peculiaridades dos portugueses. Era de mister organizar o Santo Ofício de 

Portugal, aparelhando-o para melhor desempenho de sua função. Talvez 

fosse também de mister restringir a zona de atritos com os cristãos-novos, 

para evitarem-se reiterados recursos ao Para que impediam a consolidação 

da autoridade do Tribunal. Aprovado o Regimento, anulavam-se os modelos 

castelhanos (SIQUEIRA, 1996, p.510). 

 

As observações de Siqueira (1996) são corroboradas por Cavalcanti e Pascoal (2015), 

apesar do Manual dos Inquisidores (1525) não comtemplar todas as necessidades da 

Inquisição portuguesa, foi obra fundamental para orientar a prática dos Regimentos no sentido 

de atender as necessidades do Tribunal do Santo Ofício em construir processos coerentes, 

mesmo diante das inconsistências legais e das alterações de alguns procedimentos
15

.  

O processo inquisitorial apresentava características específicas que o tornava muito 

diferente do processo utilizado pela justiça secular. Segundo Soares (2018, p. 59) era marcado 

pela oralidade e por certas garantias, como o direito de defesa, alto grau de formalização e 

pela prova escrita, assim o registro das falas das testemunhas e dos acusados era a prova legal. 

As confissões realizadas pelas Antunes no período da graça eram apenas a primeira 

etapa da rede articulada dentro do sistema “jurídico” estabelecido pela Igreja. Aqueles que 

eram condenados à fogueira precisavam ser processados pelo Tribunal do Santo Ofício. 

Porém, para abrir o processo contra  o acusado era necessário cumprir uma trajetória 

protocolar para que fossem “coletadas” - isto é, construídas - as provas dentro da jurisdição da 

Inquisição.    

                                                         

15
 Nesta tese a contextualização dos procedimentos inquisitoriais tem por base o Manual dos Inquisidores (1525), 

pois é obra fundamental na elaboração dos Regimentos. Dentre eles, a versão mais próxima do período em que 

as Antunes confessaram não foi encontrada na íntegra. Até o presente momento foram encontrados apenas dois 

registros incompletos do documento. Há indícios de uma possível modernização do Regimento da Santa 

Inquisição (1552) no exemplar de número 392 da Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (1996), 

entretanto a obra está disponibilizada apenas parcialmente em acervo digital. E alguns trechos do Regimento do 

Santo Ofício da Inquisição dos Reinos de Portugal (1552) estão disponíveis no Arquivo Nacional da Torre do 

Tombo em formato digital (https://digitarq.arquivos.pt/details?id=2318862). 

https://digitarq.arquivos.pt/details?id=2318862
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Segundo o Manual da Inquisição (EYMERICO, 1525, p. 15), quando o assunto era 

heresia, existiam três modos de iniciar um processo nos Tribunais da Inquisição: por 

acusação, por delação e por pesquisa.  

Na acusação, a primeira possibilidade para abrir um processo, o delator não só acusava 

o réu perante o Inquisidor e um escrivão que as registrava, mas também se comprometia a 

prová-las, procedimento conhecido como “Lei de Talião”. Se não fosse possível provar e ele 

perdesse o processo, seria submetido à pena que o acusado teria caso fosse condenado. No 

entanto, a acusação era desaconselhada pelo Manual da Inquisição (EYMERICO, 1525, p.16, 

grifo do autor): 

Raras vezes deve seguir um inquisidor este modo de proceder, 

primeiramente, porque não está em prática; segundo, porque o 

acusador ocorrerá grave perigo e terceiro, porque é um processo longo 

e litigioso. Muito ao contrário, o acusador deve ser avisado do risco 

que corre e dissuadi-lo o quanto se possa. Se as declarações não 

bastam para indiciar o acusado, o inquisidor aconselha ao que acusa 

para que troque sua acusação por delação [...] Hoje em dia não há 

lugar para pena de talião na acusação de heresia, nem se pode obrigar 

ao acusador que se sujeite a ela no caso de não dar provas ao que se 

afirma, mas deve-se impor penas gravíssimas aos delatores falsos 

convictos, posto que não se permite particulares fazer acusações 

formais. 

O Manual da Inquisição (1525) não podia amenizar as penas para as falsas denúncias, 

mas recomendava a delação – segunda possibilidade de iniciar um processo contra o acusado 

- para evitar que os delatores fossem acusados e os processos “comprometidos”. Nota-se que 

há uma preocupação com o “perigo” que sofre o delator, isto é, se houvessem ameaças contra 

eles provavelmente a quantidade de denúncias diminuiria. O delator não participava do 

processo de delação e era considerado um mero denunciante. Quem dava prosseguimento ao 

processo era um oficial do Tribunal da Inquisição: “[...] um procurador do Santo Ofício, 

chamado fiscal, que no desempenho do seu ministério formaliza a acusação e, portanto, não 

incorre em pena nenhuma quando há prova.” (EYMERICO, 1525, p.16). 

A terceira forma de começar um processo era por pesquisa, ou seja, investigação de 

boatos.  Ocorria quando chegavam aos ouvidos do Inquisidor, por meio de pessoas “honestas 

e de bem”, boatos sobre algum suspeito e o juiz começava uma investigação.  

Existem dois gêneros de pesquisa. A primeira delas é geral, trata-se de uma 

investigação sobre os hereges que periodicamente é realizada por ordem dos inquisidores em 
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um bispado ou em uma província. A segunda espécie de pesquisa ocorre quando por voz 

pública chega ao ouvido dos inquisidores que alguém disse ou fez alguma coisa contra a fé, o 

que faz com que o inquisidor cite testemunhas e lhes tome declarações acerca da má fama do 

acusado (EYMERICO, 1525, p. 17). 

O testemunho foi um ponto de incongruência nos procedimentos do Santo Ofício, pois   

não estava definido e dependia da interpretação e interesse dos inquisidores. As testemunhas 

de acusação eram designadas “testemunhas da justiça”. Nos manuais e regimentos eram 

registradas contradições e preocupações com a qualidade delas e o crédito que lhes deveria 

dar, bem como a possibilidade de ocorrência de falsos testemunhos. A princípio, os tribunais 

do sistema criminal eram baseados no Antigo Regime e havia rigor e necessidade de 

comprovar o desinteresse da testemunha em prejudicar o réu para que seu testemunho fosse 

válido: 

Caso houvesse ´defeitos´, isto é, o testemunho fosse de segunda mão 

(de auditu) e não presencial (de visu), o estatuto social da testemunha 

fosse baixo, ou outra situação qualquer prevista na legislação ou pela 

doutrina, o testemunho poderia ser invalidado ou considerado apenas 

como um “indício” (na verdade assim era chamado um terceiro grau 

de prova no sistema romano-canônico) (FEITLER, 2014, p.61). 

Esta cautela que os inquisidores apresentavam em relação às testemunhas não estava 

relacionada a questões humanitárias, mas era uma preocupação com a legalidade do processo. 

No entanto, os juristas da baixa Idade Média, tendo em vista a dificuldade de obter provas 

claras e testemunhas fidedignas admitiram a possibilidade de considerar provas menos 

transparentes desde que obtivessem maior quantidade. Os inquisidores aceitavam o uso de 

testemunhos ainda que fossem duvidosos, assim o acúmulo de várias testemunhas que 

relatassem fatos ou atos desencontrados entre si tornou-se válido: “Paliava-se a má qualidade 

das provas pela quantidade, adicionando-se um maior número de testemunhos para se levar 

uma condenação” (FEITLER, 2014, p.61). 

Desse modo, juntamente com os procedimentos de acusação, delação e pesquisa, o 

testemunho era essencial para que o processo contra o acusado de heresia fosse formulado. De 

acordo com Soares (2018, p. 62), o processo organizava-se em sete fases, na respectiva 

ordem: o inventário, a sessão de genealogia, a sessão in genere e in specie, o libelo, a 

confissão, a crença e a sentença. Na sessão de inventário, o réu deveria dizer os bens e dívidas 

que possuía. Na sessão de genealogia, os inquisidores procuravam saber acerca dos 



70 

 

antepassados dos processados, buscavam marcas de sangue judeu. Na sessão in genere, o réu 

era interrogado sobre a heresia judaica no geral. Já na sessão in specie, o réu deveria falar 

como, quando, onde e com quem praticava as Leis de Moisés. No libelo, o Inquisidor 

apresentava as culpas e o réu deveria denunciar pessoas na tentativa de adivinhar quem o 

denunciou. Na sessão de confissões, o réu deveria confessar suas culpas e/ou denunciar 

pessoas. Na sessão de crença era averiguado se o réu cumpria os rituais católicos, como o 

batismo. Por fim, após todos estes procedimentos expedia-se a sentença (SOARES, 2018). 

O visitador selecionava os casos mais graves, que se tornariam objetos de processo e 

sua montagem era realizada por um promotor. A finalidade era obter um pedido de prisão. A 

acusação formal contra o réu, denominada “libelo da justiça”, de acordo com Fernandes 

(2013, p. 519): 

[...] era elaborada a partir de provas e indícios do tipo testemunhal, 

formada tanto por “denunciações” e depoimentos das “testemunhas da 

justiça”, quanto pelas declarações do réu – em decorrência das 

possíveis diminuições e contradições de sua confissão, bem como, se 

fosse o caso, da negativa de autoria das condutas apontadas no libelo.  

Quando a acusação estava pronta para ser apresentada formalmente, o réu era levado à 

presença dos inquisidores para a leitura do “libelo”, caso ele confessasse antes da leitura 

poderia ter sua pena amenizada. Porém, se persistisse na negação da acusação, a leitura do 

“libelo” representaria a formalização do recebimento da acusação judicial pelo Tribunal.  

Após esta formalização, o réu teria o direito de defender-se por meio de intervenção de 

um advogado, recusa de testemunhas, recusa de juízes e apelação. Contudo, não era tão 

simples recorrer às defesas, pois estavam cercadas de procedimentos burocráticos, dependiam 

muito das interpretações dos inquisidores e tinham muitas exceções a serem observadas.  

Em relação ao advogado “[...] será seu principal esmero exortar seu cliente a declarar a 

verdade e pedir perdão do seu delito se for culpado [...] O preso não se comunicará com seu 

advogado sem a presença do inquisidor [...]” (EYMERICO,1525, p. 40). O Manual da 

Inquisição (1525) ainda ressalta a possibilidade de que um advogado não seria necessário e 

que a decisão dependeria da interpretação do que o inquisidor faz dos “decretos de Gregório 

IX, intitulado De hoereticis e outras disposições do direito canônico veda a todo advogado, 

escrivão etc, defender hereges, e não estão em unânimes os autores na interpretação desta lei” 
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(EYMERICO,1525, p. 40). Para solucionar esta questão, o Manual da Inquisição (1525) 

permite que o advogado abandone a causa quando estiver provado que o réu é herege.  

A recusa de testemunhas em caso de heresia também não era aceita com facilidade. O 

réu deveria provar que se tratava de um inimigo, pelo qual o Manual da Inquisição (1525) 

entende que “manifestou atentando contra a sua vida, por exemplo, ferindo alguma vez o réu 

tão gravemente que este tenha estado a perigo de morte” (EYMERICO,1525, p. 40). Para 

provar que a pessoa em questão era um inimigo um dos procuradores do Santo Ofício 

perguntava ao réu quais são os inimigos que poderiam declarar contra ele movidos por má 

vontade ou ódio: “[...] trechos das declarações prestadas pelos denunciantes e pelas 

testemunhas da justiça, calados os nomes e as circunstâncias que pudessem lhe indicar a 

identidade daqueles que contra ele depunham” (FERNANDES, 2013, p. 522). Também 

poderiam preguntar sobre alguns dos nomes que declaravam contra ele, se a resposta for 

negativa, não poderiam recusá-lo como inimigo capital (EYMERICO,1525, p. 40).   

No entanto, ainda que o réu atendesse aos critérios e provasse ser a testemunha de 

acusação um inimigo, não era condição suficiente para autorização da recusa. O Manual da 

Inquisição (1525) destaca que nem todos os inimigos capitais eram válidos:  

Alguns, quando cometem algum delito contra a fé e sabem que 

alguém pode declarar contra eles, têm a diabólica astúcia de se 

indispor com aqueles que possa deixá-los, maltratando em obras e 

palavras para recusá-lo como pretexto de inimigo capital 

(EYMERICO,1525, p. 41).  

Os hereges são constantemente referenciados com intenções “diabólicas” e cheias de 

“astúcia”. Embora o Manual da Inquisição (1525) representasse um documento com validade 

jurídica, não é possível esconder sua falta de imparcialidade: “Verdade é que há casos em que 

as mesmas leis autorizam a apelação do réu, porém com facilidade se fazem concordar estas 

leis” (EYMERICO, 1525, p. 43). O Manual da Inquisição (1525) apresenta a opinião de 

diversas autoridades canônicas sobre questões particulares do julgamento. Talvez por isso 

esteja revestido de contradições.  

Esse processo ocorre também em relação a possibilidade de recusa do juiz ou do 

inquisidor. Por um lado, o Manual da Inquisição (1525) aponta a recusa como forma de 

defesa caso o juiz seja inimigo capital comprovado. Por outro lado, cita autores que 
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impossibilitam a recusa baseados na seleção “rigorosa” que o Santo Ofício fazia de seus 

representantes: 

[...] alguns autores afirmam que não podem ser recusados como 

suspeitos os inquisidores, porque se presume que, para o desempenho 

deste cargo tão alto só se nomeiam homens justíssimos, 

prudentíssimos e em quem não podem recair suspeitas e assim 

afirmam o Arquiácono RIPA, ROXAS e Bernardo de COMO [...] 

(EYMERICO,1525, p. 42). 

Nota-se que, em contraponto aos adjetivos pejorativos utilizados para representar os 

réus como “astúcia” e “diabólico”, os oficiais do Santo Ofício eram descritos como 

“justíssimos” e “prudentíssimos”. O vocabulário utilizado elabora a ideia de segregação entre 

bem e mal, certo e errado. Dessa forma, polarizam-se os vocábulos e este procedimento é 

reforçado pelo do superlativo. Por isso, trata-se de um discurso articulado em que os 

elementos textuais, como a escolha de vocábulos e o modo como são empregados, reiteram a 

ideia principal: valorizar os oficiais da Inquisição.  

Assim como a recusa de advogados e juízes, os casos de apelação não passavam de 

mera formalidade. Era possível apelar, mas de acordo com Eymerico (1525, p. 43) as 

apelações não seriam verdadeiramente aceitas ou analisadas:  

Se o acusado apelar quanto ao inquisidor para o Sumo Pontífice se 

observará o seguinte: primeiro, todas as leis comentam que não 

compete ao herege e faculdade de apelar, como decide a do Imperador 

Frederico e a praticada pelo concílio de Constância, rejeitando como 

ilusória e vã a apelação feita por Juan HUS. Verdade que há casos em 

que as mesmas leis autorizam a apelação do réu, porém com facilidade 

se fazem concordar estas leis. Nunca os hereges podem apelar da 

sentença definitiva, porque a apelação se estabeleceu em benefício da 

inocência e não para ser apoio de delito [...]. 

Ainda que a apelação tivesse motivos justos, havia um modelo de resposta negativa 

pronta no Manual da Inquisição (1525), em que se determinava a refutação imediata:  

Nós, juiz- inquisidor, em resposta à apelação demandada por vós (si 

merece o nome de apelação) – aqui refutará o inquisidor o alegado 

pelo réu, o menos mal que puder – Assim é notório que em nada peca 

o processo e que não tendes motivos para apelar, de sorte que é nula e 

vã a apelação e que só para vos livrardes de uma justa condenação é 

que foi recorrido a ela e, portanto, não devemos deixá-la. Não obstante 

por respeito à Sede Apostólica estamos outorgando-a e assinamos este 

termo, no qual sereis levado a Roma com boa e suficiente escolta e 
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serão entregues os autos aos juízes competentes (EYMERICO,1525, 

p. 43-44). 

Após a conclusão da defesa formal, o réu era novamente levado aos inquisidores, 

instigado a confessar suas culpas e pedir perdão pelos seus erros. Caso o réu novamente 

negasse ao confessar-se e os inquisidores não acreditassem, poderiam determinar um prazo 

para uma nova defesa. Nesta defesa, o réu poderia apresentar testemunhas de defesa ou tentar 

adivinhar a identidade daqueles que o acusaram e poderia desqualificar seus depoimentos em 

razão da inimizade (FERNANDES, 2013, p. 527).  

Portanto, com base nos procedimentos especificados no Manual da Inquisição (1525) é 

possível afirmar que a defesa do réu não indica preocupação com uma verdadeira justiça, mas 

com a necessidade de que o processo fosse considerado juridicamente válido, visto que a 

defesa formal era condição determinante para afirmar a legitimidade do processo. 

Após todas as tentativas de defesa, iniciava-se o despacho final do processo por meio 

do Conselho Geral que era composto pelo Bispo e, no mínimo, cinco juízes que decidiam 

sobre o destino do acusado. Segundo Fernandes (2013, p. 531) “pelo voto também era 

decidido se o réu seria „posto a tormento‟ em razão de o crime não estar provado, ou pela 

diminuição de sua confissão”. Além da pressão e tensão psicológica havia também a violência 

promovida por meio de tortura para os casos em que o processo fosse judicialmente válido e 

não apresentasse defeitos para a perspectiva do Tribunal do Santo Ofício.  

Eymerico (1525, p.46) validava o uso de tortura em testemunhas para deixá-las contar 

a verdade: “É dado tormento ao réu para apressar a confissão dos seus delitos.” Se os réus 

mentissem também poderiam ser punidos: “a tortura é menos perigosa, sendo também um dos 

meios mais eficazes para se comprovarem as suspeitas de heresia” (EYMERICO, 1525, p. 

46).  

No início da Inquisição, os réus não eram torturados pelo Santo Ofício, mas por juízes 

populares. Contudo, “notando que os processos não eram suficientemente secretos, resultando 

em graves prejuízos de fé, pareceu mais convincente e proveitoso atribuir aos inquisidores a 

faculdade de sentenciar a tormento sem intervenção de juízes populares” (EYMERICO, 1525, 

p. 50). Neste trecho, declara-se abertamente a intenção de construir uma imagem ou um 

discurso que fosse apenas “convincente” e “proveitoso”. Esta alteração no processo de 

julgamento dos réus, especificamente no tocante à tortura, deve-se apenas ao fato de que a 
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possibilidade de sentenciar a tormento sem intervenção dos juízes populares concedia aos 

inquisidores “a absolvição mútua de alguma irregularidade na qual se possa incorrer, como 

por exemplo, a morte” (EYMERICO, 1525, p. 50). 

Eymerico (1525, p.46) ainda estabelece quatro casos em que se deve torturar. O 

primeiro refere-se ao réu que varia nas circunstâncias e nega o feito principal. O segundo 

aplica-se àqueles que negam a heresia, mas possuem testemunhas que o delataram ou que têm 

a heresia como conhecimento público. No terceiro caso, mesmo que não haja testemunhas e o 

comportamento de heresia for evidente deve-se aplicar a tortura. No quarto caso, ainda que 

houvesse uma testemunha e poucos indícios seria aplicada a tortura (EYMERICO, 1525, p. 

46).  

Diante do exposto, podemos afirmar que as mulheres da família Antunes sofreram a 

tortura psicológica com a angústia da perseguição, da confissão praticamente forçada, do peso 

de denunciar a própria família, do medo da prisão, da morte, da fogueira, do confisco de bens. 

Não podemos afirmar que sofreram a tortura física, mas levantamos a hipótese, pois elas se 

enquadram em todos os casos citados.  

Para Assis (2004, p.350) “ninguém escapava ileso da experiência inquisitorial”. O 

autor explica que após a prisão de Ana Rodrigues, ela altera sua confissão cerca de quatro 

vezes. Quando questionada sobre os motivos que a levaram a altear seu discurso. Ela alega 

que sentiu medo quando viu o visitador tocando a campainha para chamar o meirinho que 

chegou à porta com uma vara na mão.  

Assis (2004, p.351) ainda afirma que, em depoimento prestado anos depois, o padre 

Antonio Insua, da Ordem de São Francisco que teria ouvido a confissão de Ana Rodrigues 

alegou que: “segundo lhe parecia, se fizera culpada sem o ser, e que, ao tempo de sua prisão, 

era mulher muito velha, que não se movia senão levada por outrem, e que parecia ser tão falha 

de juízo” (ASSIS, 2004, p. 351). 

Para além dos questionamentos sobre a veracidade do judaísmo praticado pela 

matriarca, a tentativa de preservar sua sanidade e integridade física provavelmente a fizeram-

na alterar sua confissão inicial. Além da tortura física, o terror psicológico supostamente fazia 

com que os depoentes confessassem sem ter culpas ou mesmo as tendo, alterassem os 

discursos para salvarem-se.   
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Na perspectiva da Inquisição, a tortura física e psicológica exercida contra os acusados  

era um método e a influência que elas exerciam  no conteúdo a ser confessado era 

denominadas como “falhas”. Eymerico (1525, p. 47) considera que, por um lado, os réus 

poderiam confessar sem ter cometido o crime; por outro lado, justifica que alguns não sentiam 

dor porque usavam “magia”:    

A tortura também não é um meio infalível para apurar a verdade. 

Homens pusilânimes na primeira dor confessam até delitos que não 

tenham cometido, enquanto outros, mais valentes e robustos, 

aguentam os mais cruéis tormentos. Os que já foram colocados uma 

vez no potro sofrem com mais ânimo, porque seus membros se 

prestam com facilidade e resistem com esforço; outros, com feitiços, 

se prostram insensíveis e até morreriam sem ter confessado nada. 

Estes desalmados usam para seus encantos pergaminhos virgens, 

misturando nomes de anjos não conhecidos, com círculos e letras raras 

que levam escondidas em algum lugar oculto do seu corpo. Não serei 

eu que terei remédios para estes feitiços, mas sempre é bom desnudar 

e revisitar com escrúpulo aos réus antes de submetê-los ao potro 

(EYMERICO, 1525, 48). 

Eymerico (1525, p. 48) descreve a crueldade com que eram conduzidas as sessões de 

tormento que poderiam durar de dois a três dias. Ele foi criterioso nos gêneros de tortura 

aplicadas, cita-se a existência de até quatorze gêneros diferentes, os juízes teriam que escolher 

alguns entre eles. Proibia-se a invenção de novos tipos porque tal prática era considerada 

sanguinária (EYMERICO, 1525, p.50). Não bastava a dor física, os réus também eram 

submetidos ao constante terror psicológico:  

Desnudando-o, os verdugos e ajudantes deverão mostrar inquietação, 

pressa e tristeza, procurando meter-lhe medo. Quando já estiver nu, os 

inquisidores o levarão à parte, exortando-o a que confesse, 

prometendo-lhe a vida como condição; porém a menos que seja 

relapso, em tal caso o verdugo não pode prometer nada [...] Se 

continuar negando, serão mostrados os instrumentos de outros 

suplícios, dizendo-lhe o que sofrerá se não confessar a verdade.  

Em todas as sessões e audiências repetia-se constantemente que o réu deveria jurar 

dizer a verdade – obrigação que era cobrada também de delatores e testemunhas, tanto as 

acusações, quanto a defesa. Ainda que ele confessasse, a omissão de fatos relativos a si ou a 

outrem poderia ser avaliada como falta grave e prejudicá-lo futuramente.  

A busca pela verdade justificava o uso da tortura, desde que fossem respeitadas as 

regras e ritos de controle de aplicação da prática. Para o Tribunal do Santo Ofício, a tortura 
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em si não era um problema, a grande questão era a ausência de garantias. Soares (2018, 

p.106) explica que a tortura não era uma exclusividade do Tribunal do Santo Ofício, mas uma 

prática comum em todos os tribunais da Europa: 

[...] o Tribunal Eclesiástico não era mais benigno que os tribunais 

seculares. A lógica tanto da Inquisição quanto dos tribunais régios era 

de mesclar rigidez e misericórdia. O que diferenciava era que nos 

tribunais comuns os processos possuíam algumas garantias, como a 

possibilidade de defesa. Isso não existia no Santo Ofício, pelo menos 

com a mesma extensão. Não é, portanto, a tortura, como se costuma 

pensar, que distingue a justiça canônica da secular. Os tormentos eram 

praticados em todos os tribunais europeus (SOARES, 2018, p. 106).  

Não havia possibilidade de escapar. Se o réu fugisse seria condenado como herege e 

ainda que fosse absolvido, recomendava-se no Manual da Inquisição (1525) que não 

utilizassem o vocábulo “inocente” na sentença: “Repare em não dizer na declaração de 

absolvição que o réu é inocente [...], mas que não há provas suficientes para se considerar um 

delito [...]” (EYMERICO, 1525, p. 57). 

Após as sessões de tortura - quando fosse necessário -, os réus dos processos 

embarcavam para Lisboa, cujo tribunal detinha a jurisdição sobre o Brasil, e onde os acusados 

aguardariam suas sentenças nos cárceres inquisitoriais. Segundo Soares (2018, p. 62), os 

processos da família Antunes foram mais sucintos e, embora Ana Rodrigues tenha sido 

condenada à fogueira, eles seguiram todos os protocolos designados no Manual da Inquisição 

(EYMERICO, 1525).  

Além da fogueira, havia outros castigos como a purgação, a abjuração, multas e 

confiscos de bens, privação de empregos, ofícios e benefícios, prisão perpétua e fogueira. A 

purgação canônica ocorria quando o réu fazia ou dizia algo contra a fé, mas foi acusado de 

heresia pela reputação ou voz pública. Nesses casos, ele é obrigado a apresentar certa 

quantidade de pessoas abonadoras que devem cumprir uma série de requisitos, como ser 

“bons” católicos, da mesma profissão que o acusado. Caso não encontre pessoas em número e 

circunstâncias que se pedem, é condenado como herege. Se já foi condenado como herege 

antes, é levado ao tribunal popular (EYMERICO, 1525, p. 61).  

Existem três tipos de abjuração para hereges: leve, suspeita grave e gravíssima. Nos 

casos leves, os acusados devem confessar-se na igreja, diante do público e depois recebiam 

uma penitência. Nos casos de suspeita grave, o acusado seria encarcerado por um tempo e 
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ficaria com uma vela acesa em frente à igreja durante a celebração de missas ou faria uma 

romaria até um santuário. Nos casos gravíssimos, o acusado é levado ao cárcere por alguns 

meses, deve usar constantemente um sambenito
16

, estar em pé na porta de igreja em dias de 

festa com o sambenito. A prisão pode ser substituída por jejum de pão e água. Em alguns 

casos, quando o acusado de heresia não comprova sua fé verdadeira, pode ser condenado à 

prisão perpétua: 

O que se faz aos hereges que dão sinal de suma pertinácia, sendo que, 

às vezes, são meros fingimento sua abjuração e conversão, é deixá-los 

encarcerados, sem permitir que se comuniquem com as pessoas de 

pouca fé a quem possam contaminar, especialmente as mulheres que 

se deixam enganar com mais facilidade (EYMERICO, 1525, p. 81). 

Se o réu rescindisse em heresia, era condenado à fogueira. Quando o herege era 

condenado à fogueira, dizia-se que se tratava de uma condenação ao “braço popular”. As 

autoridades inquisitoriais estavam de acordo que o herege deveria morrer, contudo 

recomendava-se que fosse pela fogueira. A crueldade da Inquisição é amplificada quando se 

trata de heresia: “[...] é indispensável, de necessidade absoluta, que sejam queimadas, porque 

como diz muito bem o primeiro, o tormento do fogo é a pena natural da heresia” 

(EYMERICO, 1525, p. 64). Essa recomendação também atendia aos protocolos a serem 

seguidos na criação de um processo coerente que mantivesse limpa a imagem da igreja. O 

Santo Ofício não considerava a fogueira como pena de morte, pois ninguém matava o 

condenado, ele morria sozinho (EYMERICO, 1525, p.64). Recomendava-se que a cerimônia 

deveria ocorrer em dias festivos com público presente:  

[...] muita gente presencie o suplício e o tormento dos réus para que o 

medo os retraia do delito [...] A isto, SIMEON e ROXAS acrescentam 

que, além de serem queimados vivos, antes, será tomada a precaução 

de cortar-lhes a língua ou colocar-lhes uma mordaça, para que, com 

suas blasfêmias não escandalizem aos circunstantes (EYMERICO, 

1525, p. 91).  

                                                         

16
 O Sambenito era um vestuário obrigatório para os condenados da Inquisição durante os Autos de Fé ou nos dias 

festivos, tratava-se de um dos instrumentos de humilhação pública. Era composto de duas peças. A principal como 

uma espécie de poncho que cobria o corpo do pescoço até um pouco abaixo dos joelhos. A outra parte, na forma 

de um chapéu que lembrava um cone pontiagudo. Dependendo do tipo de pena recebida pelo condenado, os 

sambenitos poderiam ser estampados com uma cruz vermelha ou com imagens de demônios e serpentes no 

inferno. 
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Eymerico (1525, p.95) previa a possibilidade de que inocentes poderiam acabar na 

fogueira. No entanto, para estes casos a igreja estava isenta de culpas: “[...] se sofrer com 

paciência o suplício e a morte, alcançará a coroa imarcescível do martírio” (EYMERICO, 

1525, p.95). 

Além disso, os hereges tinham todos seus bens confiscados. A justificativa para o 

confisco de bens é a passagem bíblica de Coríntios I, Cap 9 “[...] ninguém tem obrigação de 

militar às próprias custas” (EYMERICO, 1525, p. 67). De acordo com Eymerico (1525, p.67), 

o confisco de bens servia para o sustento dos inquisidores e suas famílias: “[...] por sempre 

útil e proveitosos sobremaneira à fé de Cristo que tenham muito dinheiro os inquisidores, para 

que possam manter e pagar bem aos familiares que perseguem e prendem hereges [...]”. Para a 

Inquisição a função de inquisidor era a mais nobre: “E, efetivamente, se os médicos recebem, 

os professores de artes liberais e mecânicas, porque não se pagar aos inquisidores que 

trabalham mais e são mais úteis?” (EYMERICO, 1525, p. 68).  

Os acusados de heresia perdem seus bens, sejam eles arrependidos, relapsos, 

pertinazes. Os herdeiros de hereges também são punidos, pois “pelas leis humanas e divinas, 

os filhos devem ser castigados pelas culpas dos seus pais” (EYMERICO, 1525, p. 68). Os 

filhos de hereges estavam autorizados a pedir esmolas ou se fosse permitido pelo inquisidor, 

os homens poderiam aprender um ofício e as mulheres serviriam a alguma senhora da alta 

classe do povoado. Aqueles que, devido a problemas de saúde ou pouca idade, não pudessem 

trabalhar recebiam uma “tímida” ajuda.  No entanto, se fossem filhos de pessoas importantes, 

eram socorridos mais “abundantemente” e as filhas recebiam um dote razoável (EYMERICO, 

1525, p. 69).  

Segundo Eymerico (1525, p. 83), os castigos poderiam ser alterados e negociados com 

os oficiais do Santo Ofício: “Finalmente há outros estilos úteis e acordos, que melhor do que 

esta leitura, serão aprendidos com a prática, além do que, esta é uma matéria na qual existem 

muitas coisas que não se convém publicar, como bem sabem os inquisidores”. 

Portanto, o contexto que antecipava o registro das confissões e os procedimentos 

institucionais eram a sustentação para a prática discursiva e opressora do Santo Ofício 

fomentando a atmosfera de perseguição, validando o poder e contribuindo para que as práticas 

ideológicas da Inquisição fossem implementadas e homogeneizadas pela sociedade. O 
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resultado dessa combinação é a construção e validação de um discurso ideológico perigoso 

com autoridade suficiente para condenar sem provas legítimas. 

3.2 Confissão: a verdade de quem? 

As possibilidades de defesa dos réus são propositalmente falhas e cheias de armadilhas 

discursivas. No Manual da Inquisição (1525) não há imparcialidade, ele antecipa as possíveis 

respostas dos réus e articula procedimentos para condená-los. Esses procedimentos 

tendenciosos estão amparados no discurso que sustenta o Manual da Inquisição (1525) que é 

escrito com base nas designações de diversas autoridades eclesiásticas, assim permitem a 

interpretação subjetiva. O terrorismo e a crueldade dos processos eram tão fortes que as 

pessoas preferiam aproveitar-se do período da graça para confessar-se por medo e antecipar 

uma possível delação, que abriria precedentes para a acusação por meio do processo. 

 No Santo Ofício, buscava-se a sujeição do acusado – ao Tribunal à Igreja e ao 

Monarca – pela via da confissão, arrependimento e pedido de perdão, para que fosse viável a 

sua reintegração social. Os testemunhos geravam tanto medo de que as pessoas preferiam 

antecipar-se a uma acusação e confessar-se.  Assim, temerosa dos métodos e da perseguição 

do Santo Ofício, a população recorria à Mesa da Visitação para confessar e denunciar. 

Conforme o Regimento da Santa Inquisição (1552), aqueles que confessassem 

voluntariamente seus pecados no “período da graça” teriam condenação mais branda, pois não 

sofreriam penas corporais, nem perderiam os bens. Contudo, as confissões poderiam ser 

consideradas de menor valor se houvesse delações posteriores, assim elas poderiam resultar 

em prisões. Além disso, se o inquisidor considerasse que a confissão não fosse verdadeira, 

caberia ao depoente apenas conformar-se e pedir perdão: 

[...] e se examinarem suas culpas e o Réu será examinado, e 

perguntado conforme a elas, significando-lhe que ele não te satisfeito 

e que confissões per ele até então feitas são fingidas, e simuladas e 

não verdadeiras nem satisfatórias que abra os olhos da alma e confesse 

a verdade e tornando o tal confidente sobre si e conformando-se com o 

que dizem as testemunhas e com a verdade e pedindo perdão 

amostrando sinais de bom penitente se usará com ele misericórdia 

achando-se que a merece pronunciando os inquisidores assim e sua 

Reconciliação [...] (Regimento de 1552, p. 579 apud FERNANDES, 

2013, p. 514).        
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Segundo Soares (2018, p.72), no processo inquisitório o réu precisava confessar, pois o 

tribunal já possuía “provas” contra eles, isto é, denúncias, delações, fofocas, boatos, entre 

outros procedimentos considerados provas. Assim, aqueles que negassem as culpas existentes, 

poderiam ser submetidos à tortura e, inclusive, ser condenados à excomunhão maior, sendo 

entregue à justiça secular para ser executado: “Tamanha era a importância do falar perante a 

mesa inquisitorial, que o Manual da Inquisição (1525) ensinava a extrair a confissão dos 

processados. Sendo assim, o juiz deveria interrogar para obter a confissão verbal, muito mais 

do que para obter provas.” 

Nas confissões muitas vezes aconteciam delações que eram um dos pilares 

fundamentais para existência do Tribunal, pois sem elas não haveria prova suficiente dos 

“crimes” da alçada do Santo Ofício, nem justificativa para processar os possíveis culpados no 

foro da Inquisição:  

Em certa medida, a delação (ou o medo dela) era o que ensejava a 

necessidade da confissão: se ao se confessar espontaneamente – por 

obrigação cristã ou movido pelo medo de ser denunciado – o réu 

alcançava o perdão e a misericórdia do tribunal, era pela delação que 

se fundamentavam os motivos para fazer com que o acusado 

confessasse suas culpas, ou, alternativamente, para se conseguir a sua 

condenação judicial, em razão de negar a acusação que se lhe 

amputava ou de se mostrar diminuto nas confissões que fazia 

(FERNANDES, 2013, p. 502).  

Contudo, o Manual da Inquisição (1525) continha penas mais severas e mesmo 

aqueles que confessassem no tempo da graça poderiam ser condenados e ter os bens 

apreendidos:  

Já desde que se formaram as primeiras instruções da Inquisição pelo 

célebre TORQUEMADA, que foram em todos os conformes a prática 

estabelecida desde a fundação do Tribunal na Espanha, se preveniu 

que mesmo aqueles que se delatassem no espaço de trinta dias, de uma 

vez que não incorreriam na perda dos bens, mas mesmo assim lhes 

seriam impostas fortes multas. E os que deixassem passar o prazo 

perderiam tudo que possuíam. Os juízes da Inquisição são obrigados a 

indagar aos réus em que tempo cometeram o delito de heresia, porque 

desde aquele instante tudo o que possuíam deixou de lhes pertencer e 

não teve o valor que foi pago, obrigações, cartas de dote e outras 

coisas que possam ter outorgado, devendo embargar os inquisidores e 

fazerem-se donos de quanto alienaram desde aquele ponto os 

processados, independente em que mãos estiver. Quando se prova por 

declaração de testemunhas ou qualquer outro meio legal, que morreu 

um indivíduo crendo em heresia, seus ossos são tirados da terra 
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sagrada e queimados, seus bens são confiscados sem exceção, mesmo 

que tenha passado por muitas mãos, em virtude de qualquer contrato 

(EYMERICO, 1525, p.137). 

Segundo Soares (2018, p.73) a confissão esperada pelo inquisidor, nos casos de culpas 

de judaísmo, para ser considerada completa e suficiente deveria abarcar dois pontos. Primeiro, 

era preciso confessar quais práticas judaicas o réu havia cometido e, segundo, com quem as 

havia praticado. Também era essencial denunciar as pessoas com as quais havia se 

comunicado na Lei de Moisés, como aqueles que o delataram, mesmo sem saber quem eram, 

era preciso adivinhar. Era essencial denunciar familiares, pois a família era a base da ação do 

Santo Ofício nos processos por judaísmo. Nos processos analisados por Soares (2018, p.77) 

consta que Elena do Vale foi submetida à tortura até denunciar seus familiares: “Elena avó, 

por não denunciar sua mãe e duas sobrinhas, foi submetida à tortura. Só depois de denunciar 

os seus, o processo foi finalizado. O fator familiar sem dúvida era o que imperava nas 

denúncias”. Tais informações são corroboradas por Gorestein (2005, p.125), pois, de acordo 

com a autora, durante o processo era considerado falta grave não denunciar algum membro da 

família.  

É importante destacar que no momento do interrogatório não era permitido ao 

inquisidor perguntar sobre culpas das quais o acusado não foi acusado, ele deveria se 

restringir apenas às acusações feitas ao réu por terceiros, seja por denúncia ou por 

testemunhas. Desse modo, a confissão que se cobrava era relativa aos crimes dos quais o 

herege foi acusado ou tivesse confessado: 

Indiretamente, por meio do interrogatório, os inquisidores poderiam 

acabar por indicar ao acusado os crimes que se esperava que ele 

confessasse – caso fosse sua intenção fazê-lo, já que tal informação 

não lhe seria dada de maneira clara e direta – bem como os motivos 

pelos quais sua confissão era tida por diminuta. Isso porque as 

perguntas eram formuladas com base nas “denunciações” e no 

depoimento das “testemunhas da justiça”, além, é claro de suas 

próprias declarações (FERNANDES, 2013, p. 514). 

Na hipótese de a denúncia ser verdadeira o réu poderia perceber o quanto os 

inquisidores sabiam sobre aquilo que esperava esconder, assim ele poderia sentir-se obrigado 

a confessar seus erros e denunciar possíveis cúmplices. Por outro lado, um réu que tivesse 

conhecimento dos procedimentos do Santo Ofício poderia direcionar os interrogatórios, visto 
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que as perguntas realizadas pelos inquisidores também teriam por base as suas respostas 

(FERNANDES, 2013). 

De acordo com Fernandes (2013, p. 517), dependo da qualidade das confissões, o réu 

poderia passar pelas três sessões de interrogatório: de genealogia, em que o acusado era 

minuciosamente questionado sobre aquilo que foi dito pelas testemunhas contra eles; de in 

genere, em que o acusado era questionado sobre as crenças ou cerimônias da seita em que 

estava delatado, seja judaísmo ou heresia; e in espécie momento em que o réu deveria 

responder sobre os crimes que lhe eram atribuídos. Após análise dos procedimentos do 

Tribunal, nota-se a presença das vozes institucionais, como o visitador ou promotores – seja 

de acusação ou defesa, porém os condenados praticamente não tinham voz
17

. Eles apenas 

respondiam às perguntas que eram elaboradas de acordo com seus “crimes”.    

Por meio dos procedimentos do Santo Ofício como instituição, nota-se que em todas as 

etapas o processo era conduzido no sentido de fazer com que o réu confessasse seus “erros” e 

pedisse perdão. Embora a confissão fosse o principal fundamento para proceder contra as 

pessoas que eram denunciadas, não eram a única razão para que os processos fossem 

instaurados. O maior objetivo do Tribunal encontrava-se além da confissão, pois estava na 

fundamentação dos processos em bases legítimas: 

E assim, por meio de um processo judicial, repleto de formalidades 

jurídicas que deveriam ser obrigatoriamente cumpridas para que o 

veredicto final fosse legítimo, os inquisidores chegariam à verdade 

que lhes interessava. Verdade juridicamente válida, verdade 

processualmente construída: verdade jurídica, a única possível por 

meio do processo inquisitorial (FERNANDES, 2013, p. 536).  

Não é possível saber se as acusadas realmente praticavam ou não o judaísmo, mas era 

conveniente ao Tribunal que confessassem tais práticas, portanto deveriam ceder ao desejo da 

Inquisição. O processo inquisitorial, portanto, tinha como pressuposto a ideia de que o 

inquisidor já sabia a verdade, servindo apenas para acertar o fato delituoso: 

                                                         

17
 Mesmo diante do apagamento da voz das vítimas da Inquisição, existe registro de três relatos de pessoas que 

passaram pelo Tribunal do Santo Ofício. O primeiro deles é Relation de I´Inquisition de Goa, escrita em 1709 

por Charles Dellon; o segundo escrito em 1718 pelo protestante britânico Isaac Martin, suspeito de judaísmo 

por causa de seu nome; e, por fim, o inglês maçônico Jonh Coustos publicou seu testemunho em 1744 

(NAZÁRIO, 2005, p.27). O ponto de vista das vítimas da Inquisição Ibérica e da América Portuguesa ficou 

praticamente relegado à ficção e metaforicamente revivido por alguns autores como Camilo Castelo Branco, 

em O judeu ou por José Saramago, em Memorial do Convento.    
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O acusado deve falar no processo inquisitorial e não falar é um modo 

de confessar [...] Não há alternativa, o processo inquisitório é feito 

para que se fale. E não qualquer fala. É preciso falar a verdade, a 

verdade que o inquisidor já possui (SOARES, 2018, p. 87).  

A crença, por parte dos acusadores, de estar de posse da verdade, como vimos, 

significava que o julgamento já estava feito. Havia uma verdade necessária que seria 

construída na confissão e fundamentada por todo o aparato discursivo e prática do contexto. O 

inquisidor buscava apenas a confissão que serviria como evidência (QUAGLIONE; 

ESPOSITO, 1991, p. 294). Deve-se ressaltar, no entanto, que a verdade que o réu devia 

confessar era a verdade do Tribunal, aquela que o Inquisidor já possuía. 

3.3 Os Antunes, o visitador e o notário: produtores das 

confissões 

Os registros encontrados até o presente momento indicam que o núcleo da família 

Antunes era composto pelo casal Ana Rodrigues e Heitor Antunes; oito filhos: Nuno 

Fernandes, Jorge Antunes, Álvaro Lopes Antunes, Antão Antunes, Isabel Antunes, Dona 

Leonor, Beatriz Antunes, Violante Antunes; três netas: Isabel Antunes, Custódia de Faria e 

Ana Alcoforado; e dois bisnetos: Ines e Lucas de Escobar. O pai Heitor Antunes, o filho 

Antão e as filhas Isabel e Violante eram falecidos no período das confissões. No organograma 

a seguir, apresenta-se a árvore genealógica da família, cujas informações foram obtidas a 

partir dos dados de nomes e parentescos registrados nas confissões do LRC, na tese de Mota 

(2016) e na tese de Assis (2004)
18

:  

 

 

 

 

 

                                                         

18
 As informações sobre Jorge Antunes, Álvaro Lopes Antunes foram encontrados por Assis (2014). Antão 

Antunes é mencionado na confissão de Ana Rodrigues. As informações sobre os demais membros foram 

encontradas na tese de Mota (2016).  



84 

 

Organograma 4 – Árvore genealógica da família Rodrigues Antunes 

 

 

 

Fonte: Mota
19

 (2016), com adaptações. 

                                                         

19
 Mota (2016, p.132), em seu organograma, apresenta somente os membros da família Antunes que possuem 

registro no LRC. Desse modo, o “Organograma 4” foi adaptado porque estão representados apenas as 

mulheres com confissões registradas no LRC e os membros da família citados em suas confissões. Vale 

ressaltar que foram realizados estudos preliminares das confissões dos homens da família Antunes que serão 

apresentados em pesquisas futuras.  
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Há incertezas sobre a origem dos Antunes, as informações obtidas até o momento são 

baseadas em documentos pesquisados pelo historiador Assis (2004). O autor afirma que entre 

fins do século XV e início do século XVI – período que coincide com o surgimento dos 

cristãos novos em Portugal – os Antunes viveram em Covilhã e Sertã. Eram vilas próximas e 

montanhosas, localizadas no centro do país, utilizadas como fronteira natural entre o litoral 

Atlântico e as terras da Espanha (ASSIS, 2004).  

Covilhã era refúgio de muitos judeus que abandonavam a prosperidade e as facilidades 

da cidade para fugir das perseguições na Espanha, principalmente em 1492 com o decreto de 

expulsão assinado por Isabel de Castela e Fernando de Aragão (ASSIS, 2004): 

Não podemos precisar se a presença da família na região era já de longa data 

ou se a transferência para a vila havia ocorrido somente no período próximo 

aos decretos de batismo à força, mas é fato que residiam na Covilhã em 

princípios do século XVI, sendo bastante provável que participassem com 

alguma intensidade da produção ou comércio locais (ASSIS, 2004, p. 90-

91). 

Ana Rodrigues nasce em Covilhã no período da proibição do judaísmo em Portugal e 

da transformação dos antigos judeus em cristãos novos. A vila passaria pelo mesmo processo 

de erradicação das sinagogas e destruição de judiarias
20

 que ocorreria por todo o reino. Não há 

registro exato da data de nascimento de Ana Rodrigues, mas sabe-se que era filha de Diogo 

Dias, mercador, e de Violante Lopes. Ela viveu pouco com a mãe, pois quando tinha treze 

anos seu pai encontrava-se casado - pela segunda vez - com Serena Roiz. Não foram 

encontrados registros de irmãos. Seus pais vivenciaram o período de liberdade de crença em 

Portugal, “educados segundo os preceitos do judaísmo permitido e que seriam obrigados 

oficialmente a renunciar ao judaísmo e adotar o catolicismo dominante” (ASSIS, 2004, p.91).  

Heitor, o marido, era seu primo de segundo grau, neto de uma irmã de alguma das 

avós de Ana Rodrigues (ASSIS, 2004, p.99). Após o casamento, eles foram viver em Sertã. 

Não se sabe a data exata ou os motivos que os levaram à mudança. Após deixar a Sertã, 

Heitor Antunes e Ana Rodrigues seguiriam para Lisboa, onde se fixariam - por um período 

                                                         

20
 Também nomeadas de aljamas ou comunas judias, as judiarias eram bairros fechados criados para os judeus 

em lugares onde o número de seguidores da fé de Israel ultrapassasse dez pessoas. Nos tempos iniciais da 

monarquia portuguesa, aljama era nome utilizado para definir bairros de mouros em terras portuguesas. 

Posteriormente, passou a designar as judiarias, bairros de judeus onde, antes da expulsão de 1497, viviam 

segundo a sua lei, mediante pagamento de tributos específicos (ASSIS, 2004). Por um lado, as judiarias 

ofereciam acolhimento aos judeus. Por outro, serviam ao objetivo do governo de restringir ao máximo as 

relações entre os judeus e a população cristã.  
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desconhecido - antes da viagem para o Brasil (ASSIS, 2004, p. 103). De acordo com Assis 

(2004, p.104), em Lisboa, Heitor Antunes exerceu o ofício de mercador, era homem de 

confiança do comerciante de Mem de Sá - designado governador-geral do Brasil. No dia 30 

de abril de 1557, o governador-geral partiria rumo à América portuguesa com o casal Heitor 

Antunes e Ana Rodrigues
21

: 

Dentre os que embarcaram com o novo governador-geral em direção ao Brasil, 

encontravam-se escravos da Guiné e algumas órfãs que, por mandado do rei, seriam 

casadas - honradamente e com pessoas abastadas -, colaborando para aplacar a falta de 

mulheres brancas disponíveis na colônia. Acompanhavam ainda a Mem de Sá alguns 

homens fidalgos e cavaleiros, como os que serviram de testemunha no documento 

endereçado a Dom Sebastião. Também o casal Heitor Antunes e Ana Rodrigues integraria 

a tripulação da viagem que traria Sá ao Brasil, na companhia dos filhos nascidos no reino: 

a já citada Beatriz, natural de Lisboa; Isabel Antunes, provavelmente nascida na Sertã, e 

Violante Antunes, que possivelmente nascera no período em que os Antunes habitaram a 

Sertã ou Lisboa (ASSIS, 2004, p.121).  

 

Os outros filhos do casal nasceriam no Brasil: Leonor Antunes, aproximadamente em 

1560; Nuno Fernandes, o caçula, por volta de 1562; sobre os filhos Jorge Antunes e Álvaro 

Lopes Antunes, não foram encontrados documentos para afirmar se nasceram no reino ou no 

Brasil; Antão Antunes, morreria precocemente ainda na Sertã, por volta de 1550 (ASSIS, 

p.121 -122). 

Os Antunes tornaram-se ricos e poderosos, pois o Brasil era espaço privilegiado para a 

resistência criptojudaica, graças a uma relativa harmonia no convívio entre cristãos-velhos e 

novos: 

Prova deste bom convívio é a maciça presença neoconversa em praticamente todos os 

espaços da economia. Havia cristãos-novos nos mais diversos meios, chegando muitos 

deles a ocupar cargos e posições de importância: ouvidores da Vara Eclesiástica, mestres 

de latim e aritmética, senhores de engenho, religiosos, profissionais letrados, médicos, 

advogados, vereadores, juízes, escrivães, meirinhos e almoxarifes, o que reflete o alto 

grau de miscibilidade na colônia se comparada às outras áreas de migração dos cristãos-

                                                         

21
 De acordo com Assis (2004), foi uma viagem de 243 dias, mais longa que o normal, com muitos 

imprevistos, todos relatados pelo próprio Mem de Sá, em documento de prestação de seus serviços datado de 

setembro de 1570 e enviado a pedido do rei Dom Sebastião. Heitor Antunes tinha tanto prestígio perante Mem 

de Sá que serviu como testemunha sobre seus esforços durante a viagem e o processo de colonização da terra: 

“Os testemunhos sobre os esforços do governador seriam dados por homens honrados e de destaque na 

sociedade brasílica, dos principais da terra, figurando dentre eles o nome de Heitor Antunes” (ASSIS, 2004, p. 

119).   
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novos partidos de Portugal, como o Norte europeu, as geograficamente descontínuas 

ocupações no Oriente e o Levante (NOVINSKY, 1972, p.58 apud ASSIS, 2010, p.4).  
 

De acordo com Assis (2004, p.243), aproximadamente após três décadas do 

desembarque do casal na Bahia, era evidente sua ascensão na realidade colonial: 

[...] colaboradores nas guerras de conquista e pacificação do Recôncavo; agraciados com 

títulos de cavaleiro d„el rey; responsáveis pela contratação dos dízimos; proprietários de 

alguns engenhos e - enobrecidos pela produção e comércio do açúcar; mantendo relações 

de amizade e negócios com os principais da terra; possuidores de estreitos contatos com o 

governador-geral e demais autoridades; solidificando seu poder e influência ao 

aproximarem-se das mais honradas famílias da colônia através, principalmente, de laços 

de matrimônio (ASSIS, 2004, p.243). 

 

Heitor Antunes, inicialmente foi mercador, mas com o apoio de Mem de Sá, tornou-se 

comerciante e, mais tarde, senhor de engenho. Assim, envolveu-se em todas as fases dos 

negócios do açúcar, desde o plantio e produção até o comércio, posição a que muitos 

almejavam, pelo poder, riqueza, relações e influência que gerava. Além disso, os 

casamentos
22

 de suas filhas com homens de famílias ricas e bem colocadas socialmente 

colaborariam para aumentar o poder e a fortuna dos Antunes (ASSIS, 2004, p.138-139). 

Dessa forma, os Antunes representavam o avanço neoconverso sobre a economia 

açucareira e a ascensão social dos cristãos-novos na América Portuguesa, pois estavam livres 

da repressão eclesiástica e das perseguições sociais vividas na Europa. Segundo Assis (2004) 

a família contribui nas ações de conquista e pacificação do território e até possuíam 

representantes no poder local. Para amenizar qualquer desconfiança geral e manter o prestígio 

demonstravam publicamente a boa aceitação da fé cristã: “construindo capelas em seus 

domínios, com padres contratados para as realizações litúrgicas, frequentando missas e 

realizando outras obras de caridade” (ASSIS, 2004, p.11). A ascensão da família também 

permitiu que construíssem uma sinagoga
23

 em suas terras no Recôncavo da Bahia, onde 

Heitor atuava como rabino (ASSIS, 2010, p.7).  

                                                         

22
 O elevado número de casamentos que uniam cristãos velhos e neoconversos aponta para uma maior aceitação 

social destes enlaces e a diluição dos atritos no convívio entre os grupos na região brasílica. Outro aspecto 

relacionado à quantidade expressiva de casamentos entre cristãos velhos e cristãos novos foi a disseminação da 

ideia preconceituosa de que os descendentes de judeus tinham um sangue infecto e poderiam ser purificados por 

meio do matrimônio (ASSIS, 2004, p.11).  
23

 Assis (2010, p.7) afirma que a família era conhecida popularmente como “os Macabeus”: “referência direta a 

sua descendência dos Macabeus - família de sacerdotes e militares judeus do século II a. C., cuja história 

encontra-se no Antigo Testamento”.  
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O prestígio e a riqueza despertou inveja, disputas, intrigas e inimizades, alimentando 

boatos sobre a família e transformando-os nos temas favoritos nas conversas do cotidiano 

colonial: “Eram, como se dizia à época, assunto de ―voz geral e ―dito por todos, em ―fama 

pública e ― rumor do povo, dos mais citados por toda a Bahia” (ASSIS, 2004, p. 244).  

Posteriormente, a presença da Inquisição abalaria com a tranquilidade da família, os 

rumores do povo chegariam à mesa do visitador e transformariam os Antunes nos mais 

delatados perante o Santo Ofício: 

Sem dúvida¸ foi o grupo familiar mais delatado, não apenas pelo alto volume 

de denúncias sofridas, mas ainda pela quantidade de indivíduos acusados e 

pela variedade de heresias apresentadas; o que teve maior número de 

mulheres denunciadas, envolvendo acusações contra, ao menos, três 

gerações da família; o que mais compareceu à mesa do inquisidor para 

confessar suas culpas e tentar relativizar a gravidade das acusações de que 

era vítima; daqueles que mais teve processos movidos contra seus membros 

em decorrência das denúncias feitas ao tribunal; dos grupos familiares com o 

maior número de mulheres acusadas e processadas por judaísmo; enfim, a 

única família a ter uma de suas representantes vitimada pelo braço secular  

por sinal, única dentre os réus da primeira visitação do Santo Ofício ao 

Brasil a ser condenada à fogueira (ASSIS, 2004, p. 245). 

 

Os volumosos testemunhos e denúncias contra os Antunes foram recebidos e 

registrados pela comissão da visitação do Tribunal do Santo Ofício na Bahia que estava 

composta por três funcionários: o visitador Heitor Furtado de Mendonça, o notário Manoel 

Francisco e o meirinho Francisco Gouveia.  

O visitador Heitor Furtado de Mendonça era português, sem registro preciso da data de 

nascimento e capelão do rei. Segundo Assis (2005, p.1), acredita-se que no período da 

visitação ele tinha entre trinta e quarenta anos. Sua origem nobre permitiu que sua família 

custeasse seus estudos em um mosteiro e, assim, obteve o título de licenciado. Foi eleito como 

visitador do Santo Ofício em 1591. O processo de escolha para tal cargo apresentava alguns 

requisitos, pois era necessário comprovar “limpeza de sangue”, os antecedentes da família 

eram vasculhados para averiguar se havia mistura de sangue com judeus ou mouros na 

genealogia.  
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Vale destacar que o reconhecimento como membro do Santo Ofício conferia prestígio 

social, sua função estava mais relacionada às práticas jurídicas do que às religiosas. Exigia-se 

que o visitador conhecesse a realidade do lugar de atuação e sentenciasse apenas os crimes 

leves como blasfêmias heréticas, proposições temerárias, fornicações simples (MOTA, 2016, 

p. 31). Os “crimes” considerados mais graves, como o de judaísmo não eram despachados 

pelo visitador: 

No rol de crimes elencados pelo Tribunal do Santo Ofício, os 

processos de pessoas suspeitas não poderiam ser despachados pelo 

visitador. Tais crimes são descritos como: blasfêmias heréticas, 

proposições malsoantes, temerárias, escandalosas, os que renegarem 

em terras de mouros e culpas na suspeita de fé. Ora, nessas 

circunstâncias o visitador somente tomará as confissões. As confissões 

relacionadas ao judaísmo deverão ser tomadas no livro e, a posteriori, 

o visitador solicitará exame sobre a genealogia do depoente (MOTA, 

2016, p. 116).  

Segundo Vainfas (2015, p.282), Heitor Furtado chegou doente à colônia e começou 

tardiamente o trabalho e fez o que lhe pareceu conveniente ou razoável. Assim, o visitador 

abandonou as instruções do Conselho Geral e foi subjetivo em suas acusações. Talvez por este 

comportamento, foi solicitado seu retorno a Lisboa antes de visitar as capitanias do Sul e as 

ilhas do Atlântico
24

. 

Esta ideia é corroborada por Assis (2005), para o autor o comportamento do visitador 

na América Portuguesa foi marcado por excessos. Heitor Furtado de Mendonça teria sido 

nomeado para uma tarefa mais abrangente: estaria à frente de visitações à América 

Portuguesa, bem como à costa africana. Entretanto, sua visitação limitou-se à Bahia, 

Pernambuco, Paraíba e a Ilha de Itamaracá. Os motivos que o conduziram à interrupção de 

seu trabalho na América Portuguesa devem-se ao fato de extrapolar suas funções, não 

obedecer às instruções recebidas do inquisidor-geral e pelo tempo excessivo que gastou em 

sua peregrinação inquisitorial pelo Nordeste:  

                                                         

24
 Segundo Assis (2005), após um ano do início dos trabalhos da visitação, no dia 18 de julho de 1592, “por 

volta das duas ou três horas, enquanto o visitador repousava, seria vítima de um atentado feito a tiros de 

espingarda que atingiriam a janela de seu quarto, deixando buracos na parede, sem, contudo, ferir o visitador”. 

Após dois dias, foram cometidos novos disparos contra a casa de Heitor Furtado de Mendonça que escapou ileso. 

Entre os suspeitos de encomendar o atentado figuravam Sebastião de Faria e Henrique Munis Teles, genros de 

Ana Rodrigues. 
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Atordoado, e deixando-se impregnar pelo clima de prepotência senhorial que 

grassava na Colônia, o visitador acabaria por extrapolar as instruções que 

recebera de Lisboa. Mandou prender suspeitos sem licença do Conselho 

Geral; processou em última instância réus cujos crimes deveriam ser 

julgados na metrópole; absolveu indivíduos que, no entender do inquisidor 

geral, mereceriam penas rigorosas; sentenciou outros que o conselho julgava 

inocentes; realizou, enfim, verdadeiros autos de fé públicos sem qualquer 

autorização de Lisboa, embora não tenha relaxado ninguém à Justiça 

secular”. Julgou também o que lhe era estranho, como no caso da santidade 

gentílica acobertada por um senhor de engenho, fazendo com que o visitador 

perdesse a noção do tempo em Salvador, lá ficando mais do que 

consideravam necessário os membros do Conselho Geral, e inviabilizando o 

deslocamento da visita para outras áreas (ASSIS, 2005, p.7). 

  

O notário Manoel de Francisco era padre, de origem portuguesa. Sua função era 

registrar os depoimentos. Os requisitos para esta função eram: ser clérigo, dominar a escrita, 

comprovar pureza de sangue, conhecer o funcionamento do Santo Ofício, ser fiel na redação 

dos depoimentos, não dialogar com os depoentes e não se ausentar durante o processo 

(MOTA, 2016, p.100). 

O meirinho, Francisco Gouveia, apresentava uma função em partes administrativas, 

como receber os depoentes e encaminhá-los à sala do visitador, e de guarda, pois era 

responsável pela segurança da comitiva e por efetuar prisões, bem como transportar e vigiar 

os presos. Para sua função não era necessário comprovar a “pureza de sangue”, nem ser 

religioso (MOTA, 2016, p.100).  

Existia uma grande quantidade de funcionários do Santo Ofício além do visitador, 

meirinho e notário, uma rede que englobava diversas profissões como médicos, advogados, 

executores, consultores, fiscais, barbeiros, revisores de teologia, leis e filosofia. Essas 

configurações alteravam-se de acordo com o lugar, nas cidades pequenas e do interior da 

Itália, Portugal e Espanha não havia estrutura para todos os funcionários, em algumas vilas 

sequer havia um vigário. As visitações às colônias também eram compostas por uma 

quantidade reduzida de oficiais (PROSPERI, 2013, p.217).  
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4. A CONFISSÃO COMO INSTRUMENTO DE 

CONDENAÇÃO 

Por meio da autoridade e da repressão o Tribunal do Santo Ofício tentava manter o 

catolicismo como a única ideologia possível à compreensão do mundo. O Tribunal preferia, 

por exemplo, retirar a dignidade e confiscar os bens de suas vítimas, mas deixá-las vivas, para 

mostrar uma aparente misericórdia. Contudo, se fossem apenas temidos não conseguiriam 

atingir seus objetivos. Durante o momento da confissão, as rés eram constantemente 

advertidas a confessar as culpas para obter misericórdia. Tratava-se de um Tribunal da 

consciência, mas a igreja não aceitava a liberdade de consciência, considerada heresia 

máxima e por isso precisava controlar os indivíduos. Era preciso aparentar misericórdia e, 

principalmente, registrá-la. Isso era feito por meio das confissões, gêneros discursivos que 

viabilizaram a ameaça disfarçada de misericórdia (SOARES, 2018).  

Segundo Fairclough (2003, p. 66), o gênero é entendido como discursivo no modo de 

agir/interagir no curso dos eventos sociais e funciona como meio de governança, na 

sustentação da estrutura institucional da sociedade. Assim, ao analisar um texto ou interação 

em termos de gênero, indago-me como ele figura e contribui para a ação social e a interação 

em eventos sociais. O gênero confissão parte de um evento social discursivo que é a produção 

do Primeiro Livro das Reconciliações e Confissões, atuando como um instrumento de 

ação/interação discursiva entre o visitador e as depoentes, seus sujeitos agentes. Ele contribui 

para a ação social porque viabiliza a legitimação do discurso da Inquisição.  

Ao legitimar o discurso inquisitorial, as confissões atuam como instrumentos de 

condenação, como se observa em sua estrutura, pois apresentam uma linguagem e um formato 

limitado com função específica dentro do procedimento inquisitorial. Desse modo, há uma 

normatização que faz parte do estilo e da função:  

Na maioria das vezes, sobretudo nos processos sobre judaísmo, o que 

vemos é um discurso normatizado ao extremo. Mas, é claro que essa 

normatização tinha um propósito. Tratava-se, para a instituição, não só 

de “convencer a si própria” da sua nobreza, justiça e misericórdia, mas 

de, sobretudo, criar um documento que lhe servisse de modo prático 

como instrumento de consulta (FEITLER, 2014, p. 60). 
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É possível identificar as vozes do visitador, notário e depoentes nas estruturas 

discursivas das confissões, visto que é possível entrever traços significativos da construção 

forçada de uma “verdade” na sedenta busca por hereges e da utilização do gênero como 

mecanismo de condenação. Esse mecanismo encontra-se normatizado e registrado na 

estrutura composicional do gênero. 

Assim, identificar as partes que compõem a confissão como gênero discursivo, 

considerando a sua finalidade e seu contexto de produção permite maior compreensão entre a 

prática social, discursiva e textual.  

 

4.1 Estrutura composicional das confissões  

 A estrutura composicional trata de aspectos superiores de planejamento, como o 

modo e a ordem em que os elementos são combinados para constituir a confissão como um 

gênero.  

O gênero confissão pressupõe o ato de contar os pecados com a finalidade de buscar 

absolvição, tal função é declarada no corpo do gênero: “[...] [1-f] e por querer confessar sua 

culpa, recebeu juramento dos Santos Evangelhos, em que pôs sua mão direita ao cargo do 

qual prometeu dizer em tudo a verdade” (M AR, 1592, l.9-11). Portanto, as confissões do 

LRC possuem o formato do que atualmente é denominado interrogatório
25

, visto que as 

depoentes se apresentam para as autoridades eclesiásticas com a finalidade de confessar suas 

culpas. Por isso, elas seguem uma estrutura composicional padrão:  

As confissões elencadas no LRC obedecem a um modelo padrão de 

apresentação. Não se observa, do ponto de vista estrutural, alteração 

de um depoimento para outro. As partes fixas que compõem os textos 

são constituídas pelas fórmulas empregadas pelo notário tabelião 

(MOTA, 2016, p. 337). 

A estrutura composicional de um gênero foi denominada por Fairchough (2001, p. 

162) como “tipo de atividade”, trata-se de uma sequência estruturada de ações que compõem 

                                                         

25
 Segundo Fairclough (2003, p. 66), essa alteração é possível porque cada vez que há mudança na articulação 

das práticas sociais, os gêneros também se transformam e rearranjam, gerando novos gêneros. Além disso, 

podem sofrer pressões sociais para continuarem estáveis ou transformações mais rápidas quando há pressão 

para uma nova ordem social. Existe neles, portanto, um objetivo transformacional.  
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o gênero, como o conjunto de posições de sujeito socialmente reconhecidas e constituídas em 

conexão com o tipo de atividade.  

Para elaborar os mapas composicionais utilizo a sistematização proposta por Mota 

(2016). Ela apresenta uma sequência estruturada de ações do gênero do LRC, organizada em: 

protocolo inicial, texto, protocolo final e os subitens correspondentes a cada uma destas 

partes.  

A seguir, apresenta-se o modelo de estrutura de confissão como gênero discursivo que 

considera o estilo, conteúdo e estrutura composicional: 
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Quadro 1: Estrutura da confissão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mota (2016), com adaptações. 

As divisões estruturais propostas por Mota (2016) foram utilizadas com modificações, 

pois alguns subitens foram acrescentados e outros suprimidos, de acordo com a necessidade e 

o enfoque das análises. Para Mota (2016, p.338), o “protocolo inicial” divide-se em 

identificação do depoente, data cronológica, data tópica, fórmula religiosa e dados pessoais do 

1) PROTOCOLO INICIAL: 

a) identificação do depoente 

b) grupo religioso 

c) data cronológica 

d) data tópica 

e) tipo de confissão 

f) fórmula religiosa 

g) dados pessoais da depoente  

2) TEXTO:  

a) preâmbulo  

b) notificação  

c) exposição 

d) dispositivo 

e) sanção 

3) PROTOCOLO FINAL:  

a) Precação  
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depoente. A estes tópicos elencados pela autora acrescenta-se o item “tipo de confissão”, pois 

o fato de as depoentes apresentarem-se ao visitador no “tempo da graça” possui importante 

significado interpretativo para as análises.  

 Mota (2016, p. 339) denomina como “texto da confissão” a sequência que traz um 

relato pormenorizado das culpas e a organiza em preâmbulo, notificação, exposição, 

dispositivo, sanção, corroboração. O item “corroboração” trata do momento no qual o 

visitador solicita ao depoente que se afaste das culpas confessadas (MOTA, 2016, p. 340) e 

foi suprimido do mapa composicional elaborado nesta tese porque esta etapa não aparece nas 

confissões das Antunes. A sequência denominada “protocolo final” apresenta a “precação”, 

parte onde se encontram as assinaturas.  

 O “protocolo inicial” possui como finalidade apresentar as informações introdutórias 

da confissão e contém as seguintes partes: 

 A) Identificação da depoente: consta o nome completo da depoente, na modernização 

da confissão foi redigido em caixa alto para seguir os padrões dos depoimentos atuais, 

conforme modelo de Termo de Interrogatório (anexo A) e modelo de Termo de Confissão 

(anexo B). 

  B) Grupo religioso: A necessidade de incorporar tal item à composição estrutural 

proposta por Mota (2016), deve-se ao fato de que o grupo religioso ao qual pertence a 

depoente era um adjetivo de relevância que representava o motivo da heresia e, 

consequentemente, de sua confissão.    

 C) Data cronológica: Trata-se do dia, do mês e ano em que a confissão aconteceu. A 

data exata da confissão pode repercutir no processo. De acordo com o Manual da Inquisição 

(EYMERICO, 1525, p. 81), o período em que a depoente escolhe confessar influencia suas 

sentenças finais.  

D) Data tópica: Trata-se do local onde foi feita a confissão.  

        E) Tipo de confissão: Discriminar se a confissão pertence ou não aos trinta dias 

destinados ao “período da graça”. Dentre todos os tipos de confissões que podem ocorrer em 

um processo inquisitorial, trataremos apenas daquelas que ocorreram no “período da graça”. 

Esse fato tem grande peso para as análises porque as depoentes analisadas nessa tese 

apresentaram-se sem ser convocadas.   
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F) Fórmula religiosa: descrição do juramento realizado pelas depoentes.  

 G) Dados pessoais do depoente: Neste tópico, encontram-se informações como 

nacionalidade, genealogia, idade, estado civil e local de residência.  

     O “texto” possui como finalidade apresentar a confissão, isto é, um relato detalhado 

das culpas e delitos confessados e contém as seguintes partes: 

 A) Preâmbulo: “Tido mais como um ornamento, de aspecto literário, para chamar a 

atenção sobre a utilidade do documento, também denominado “arenga” (conversa fiada)”. 

 B) Notificação: “Trecho no qual se descreve o conteúdo global do depoimento” ou “dá 

conhecimento a uma ou várias pessoas” (MOTA, 2016, p.339). Espaço destinado à descrição 

das heresias com indicação do tipo, frequência e local em que ocorreram. Acrescentam-se às 

indicações de Mota (2016, p. 339) que nas confissões das Antunes a notificação também é 

utilizada como espaço para justificativas e denúncias.  

  C) Exposição: defesa da depoente à arguição do visitador. Ela organiza-se como um 

diálogo de perguntas e respostas, representado em discurso indireto, entre o visitador e a 

depoente. A finalidade da “exposição” é que o inquisidor aponte as causas que tornaram 

necessário o ato. As perguntas feitas pelo são elaboradas para que a depoente se aprofunde em 

algum conteúdo que poderá conduzi-la mais facilmente à condenação.  

 D) Dispositivo: arguição do visitador, “parte na qual o visitador admoesta o depoente a 

dizer a verdade e reconhecer as culpas confessadas” (MOTA, 2016, p. 340) ou “a essência do 

documento, expressa a vontade do autor” (MOTA, 2016, p. 339). Nota-se que a repreensão do 

visitador não está relacionada à avaliação do conteúdo da confissão, pois já é parte da 

estrutura textual da confissão como gênero. Após esse procedimento, há espaço para a defesa 

da depoente.  

 E) Sanção: “cláusulas finais expressando uma punição” ou “registro de sentenças” 

(MOTA, 2016, p. 340).  

  Por último, há o “protocolo final” composto pela “precação”, isto é, as assinaturas do 

notário e do visitador. Nas edições modernizadas foi disponibilizado um espaço figurativo 

para as assinaturas que constam apenas no documento original.  

A análise da estrutura da confissão revela a finalidade e funcionalidade de cada item 

que a compõe, assim se identifica a presença das vozes do notário, do visitador e das 
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depoentes, pois cada um deles possui papéis e, portanto, espaços específicos dentro do gênero 

discursivo. Na linguagem, a presença, a alternância e o cruzamento entre essas vozes estão 

marcados pelo uso dos verbos de dizer.  

4.2 Interdiscursividade na estrutura composicional  

Os discursos do visitador e das depoentes são registrados pelo notário, assim as vozes 

cruzam-se em uma trama discursiva. Por isso, existe a sensação de que se trata de apenas uma 

voz: a do notário. Segundo Fairclough (2001, p. 141), há um limite pouco marcado entre a 

“voz” da pessoa que é relatada e a “voz” de quem relata. O cruzamento entre as vozes não se 

manifesta claramente na estrutura textual, porém a análise textual e o reconhecimento dos 

itens que compõem a estrutura da confissão delimitam as vozes do visitador e da depoente, 

revelando o momento em que ocorre o cruzamento ou transição de enquadramento das vozes. 

Este momento é marcado pela presença de verbos, especialmente os verbos dicendi e seus 

modificadores. Como efeito de sentido a este fenômeno, levanta-se a hipótese de que, apesar 

do enquadramento do discurso variar entre depoentes, notário e visitador, as palavras usadas 

para representar o discurso podem ser do notário ou do visitador e não do relatado.  

No discurso reportado, o enunciador toma por objeto outro ato de enunciação, esta 

modalidade depende das maneiras de narrar um discurso já enunciado e da descrição dos 

modos de enunciação de origem. Assim, o dizer torna-se implícito por meio dos verbos 

dicendi que são uma forma canônica de reportar um discurso. Ao optar por ele há uma 

aparente neutralidade porque o narrador cria um efeito de afastamento sobre o dito e seu 

autor. 

Os verbos dicendi apresentam três funções: metalinguística, argumentativa e coesiva 

(RODRIGUES, 2008). A função metalinguística ocorre uma vez que o narrador, ao reportar 

as falas, centraliza sua atenção no próprio texto, tentando caracterizá-lo ou descrevê-lo. A 

função argumentativa está relacionada à interpretação subjetiva que o narrador faz sobre o 

dito e o que deseja imprimir no texto final como verdadeiro. A função coesiva é responsável 

pela estruturação do texto, pois alguns verbos dão progressão e outros encerram.   

Os verbos podem estar acompanhados de modificadores como advérbios, substantivos 

e adjetivos que também caracterizam e, assim, revelam a estratégia e as possibilidades 
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discursivas de cada um dos envolvidos na confissão. Embora a delimitação entre as vozes não 

se manifeste claramente na estrutura textual, a análise revela que o cruzamento ou a transição 

do enquadramento entre as vozes está marcado pela presença de verbos dicendi, como 

“respondeu” em orações principais seguidas de orações subordinadas substantivas. Além 

disso, destaca-se que essa relação é marcada pela conjunção “que” e pelos dêiticos que são 

alterados para incorporar a perspectiva de quem relata, especificando lugar, tempo e sujeitos 

do enunciado. 

Os verbos caracterizam e especificam a função de cada um dos interlocutores. As 

depoentes estão limitadas a responder, enquanto o visitador pergunta e admoesta. Seus 

modificadores revelam a posição que o Tribunal do Santo Ofício esperava de cada um deles. 

Há vários fatores importantes na escolha do léxico, entre eles a identidade social, a ideologia, 

o contexto situacional e a busca de expressividade a fim de “convencer”, “defender-se”, 

“seduzir” ou “condenar”.  Portanto, os verbos e seus modificadores revelam as fronteiras entre 

as vozes, isto é, o momento em que há uma transição de enquadramento ou cruzamento. A 

demarcação das fronteiras entre as vozes é o primeiro passo para realizar a análise do discurso 

das Antunes. 
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Quadro 2: Estrutura com verbos e modificadores da esfera do visitador 

 

 

No discurso do visitador, o verbo “perguntado” marca o momento de transição para a 

voz visitador. Os modificadores indicam o conteúdo, o estilo e a estratégia do posicionamento 

adotado por ele.  

 

                                                         

26
 As perguntas possuem poucas variações de uma depoente para a outra. Por isso, utilizam-se os trechos da 

confissão de Ana Rodrigues como exemplo.  

 Verbos e modificadores da esfera do visitador localizados no mapa composicional de 

Ana Rodrigues
26

 (M AR, 1592) organizados na sequência em que são utilizados: 

  

1 Perguntada (verbo dicendi) quem (modificador) lhe ensinou as ditas coisas [...]  

2 Perguntada (verbo dicendi) que (modificador) espada ou que sangue era esse [...]  

3 Perguntada (verbo dicendi) se via fazer (modificador) essas coisas o dito seu marido [...]  

4 Perguntada (verbo dicendi) que idade (modificador) a tinha confessante no dito tempo e a 

dita parteira que lhe ensinou [...]  

5  Perguntada (verbo dicendi) se ensinou (modificador) ela às ditas suas filhas mais algumas 

outras cerimônias judaicas [...]  

6 Perguntada (verbo dicendi) quanto tempo havia (modificador) que ela confessante 

começou a ser judia e deixara a fé de Nosso Senhor Jesus Cristo [...]  

7 Perguntada (verbo dicendi) quanto tempo havia (modificador) que ela começou a ensinar 

as ditas suas filhas que fossem judias e cressem na Lei de Moisés [...]  

8 Foi-lhe mandado (verbo) pelo Senhor Visitador que não saísse desta cidade sem sua 

licença (modificador) [...]  
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Quadro 3 – Estrutura com verbos e modificadores da esfera do notário 

 

 

Para compor o quadro com verbos e modificadores da esfera das depoentes foram 

selecionados, além dos verbos dicendi – que marcam o cruzamento de vozes -, outros verbos 

que marcam ações impostas pelo Tribunal do Santo Ofício, como estratégia para condenar. 

Tais verbos apresentam um padrão em todas as confissões das Antunes, pois pertencem ao 

“protocolo inicial” e “protocolo final” (ver Tabela 1). Os verbos utilizados para registrar o 

discurso das depoentes - como “disse”, “confessando-se”, “respondeu”, “recebeu” e 

“prometeu” – marcam o momento de transição para a voz da depoente.  

Este padrão não ocorre, por exemplo, com verbos utilizados no “texto” (ver Tabela 1), 

pois variam de uma depoente para a outra, visto que estão relacionados às estratégias 

estabelecidas por elas. Considerando os padrões estabelecidos foi utilizada, a título de 

exemplo, a confissão de Ana Rodrigues: 

 

 

 

 

 

 

 Verbos e modificadores da esfera do notário localizados no mapa composicional de 

Ana Rodrigues (M AR, 1592) organizados na sequência em que são utilizados 

  

1  

[...] por não saber assinar eu, Notário, a seu rogo (modificador), assinei (verbo) com o 

Senhor Visitador. Manoel Francisco, Notário do Santo Ofício nesta visitação o escrevi 

(verbo). (l. 98-100) 
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Quadro 4 – Estrutura com verbos e modificadores da esfera das depoentes 

 

 Verbos e modificadores da esfera de Ana Rodrigues localizados no mapa 

composicional de Ana Rodrigues (M AR, 1592) : 

1 [...] compareceu diante dele sem ser chamada [...] (M AR, 1592, l.8-9) 

2 [...] por querer confessar sua culpa [...]  (M AR, 1592, l.9 

3 [...] recebeu juramento dos Santos Evangelhos [...] (M AR, 1592, l. 9-10 

4 [...] pôs sua mão direita [...] (M AR, 1592, l.10 

5 Disse ser cristã nova [...] (M AR, 1592, l.11 

6 Confessando-se disse que [...] (M AR, 1592, l.14 

7 [...] respondeu que: [...] (M AR, 1592, l.10, 44, 49, 52, 55, 59, 61, 67, 73) 

8 Disse e afirmou [...] (M AR, 1592, l.84) 

9 Confessou mais [...] (M AR, 1592, l. 91) 

10 Prometeu ter segredo [...] (M AR, 1592, l. 96) 

11 [...] assim prometeu [...] (M AR, 1592, l. 98) 

12 [...] a seu rogo [...] (M AR, 1592, l. 99) 

11 [...] assim prometeu [...] (M AR, 1592, l. 98) 

12 [...] a seu rogo [...] (M AR, 1592, l. 99) 

 

Os verbos dicendi associados à estrutura composicional da confissão revelam os 

pontos de transição de uma voz para outra, assinalando na dimensão textual os elementos que 

marcam a interdiscursividade no discurso reportado pelo notário. Para Fairclough (2003), as 

relações interdiscursivas são constituídas pelos elementos que compõem as ordens do 

discurso, eles posicionam-se em uma escala do menos autônomo ao mais autônomo: gênero; 

tipo de atividade (estrutura composicional); estilo e discurso.  

Portanto, as vozes do discurso estão associadas à estrutura composicional da confissão, 

como se observa no Quadro 5: 
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Quadro 5 – Relação entre interdiscursividade e estrutura da confissão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) PROTOCOLO INICIAL: 

a) identificação do depoente 

b) grupo religioso 

c) data cronológica 

d) data tópica 

e) tipo de confissão 

f) fórmula religiosa  

g) dados pessoais da depoente  

2) TEXTO:  

a) preâmbulo  

b) notificação  

c) exposição 

d) dispositivo 

e) sanção 

3) PROTOCOLO FINAL:  

a) Precação 

Enquadramento no visitador 

Enquadramento no notário 

Enquadramento nas depoentes 
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No “protocolo inicial”, nos itens de letra “a” até “f” há um predomínio da voz do 

notário, visto que se trata do registro de dados como nome, idade, grupo religioso, entre 

outros. No item “dados pessoais da depoente”, há o cruzamento entre as vozes do notário e da 

depoente, isto é, o enquadramento discursivo transita da perspectiva do notário para a 

depoente, pois algumas delas utilizam este espaço para iniciar suas estratégias argumentativas.  

No texto da confissão, no item “preâmbulo” e “notificação” há um predomínio da voz 

da depoente que utiliza este espaço para confessar heresias. No item “exposição” o 

enquadramento do texto transita entre a perspectiva do visitador e da depoente, visto que há 

vários pontos de cruzamento entre essas vozes, pois o visitador realiza uma série de perguntas 

em forma de interrogatório que são respondidas pela depoente. No “dispositivo” e na 

“sanção”, há um predomínio da voz do visitador, mas em alguns momentos o enquadramento 

pode ser transferido para a depoente, pois algumas delas aproveitam este momento para 

realizar mais denúncias ou confissões.  

Por fim, no item “precação”, do “protocolo final”, o enquadramento é transferido 

novamente para o notário que registra o encerramento das confissões com assinatura das 

partes envolvidas.  

Portanto, a interdiscursividade (FAIRCLOUGH, 2003) entre as vozes do visitador, do 

notário e das depoentes está presente na estrutura das confissões, pois um discurso articula-se 

através dos outros, gerando o efeito de cruzamento de vozes.  

4.3 Avaliatividade na estrutura composicional  

A interdiscursividade é marcada pela delimitação das vozes e, principalmente, pela 

forma como elas relacionam-se no texto. A relação entre elas é analisada por meio do Sistema 

de Avaliatividade (MARTIN; WHITE, 2005). Portanto, observa-se uma relação direta entre a 

estrutura composicional, o cruzamento das vozes e os sistemas de Engajamento, Atitude e 

Gradação. 

O Sistema de Engajamento ocupa-se dos modos como a voz textual posiciona-se em 

relação a outras vozes presentes no texto, isto é, como os produtores textuais assumem 

posicionamentos em relação aos seus interlocutores. A estrutura composicional relaciona-se 

com o engajamento porque as vozes atreladas a ela possuem relação direta com a função que 
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desempenham. O Sistema de Atitude representa os sentimentos que o Engajamento entre as 

vozes provoca nos interlocutores e o Subsistema de Gradação revela a intensidade com que 

esses sentimentos estão representados na confissão.  

Embora as vozes discursivas exerçam diferentes tipos de relações, emoções e 

intensidade uma com as outras, há um padrão entre elas que se encontra representado no 

Organograma 5. No discurso do visitador, assinalado pela cor amarela, predomina o recurso 

de Proposição. O discurso do notário, representado pela cor verde, configura-se entre o 

Subsistema Monoglóssico e a Atribuição. O discurso das depoentes ressaltado pela cor azul 

varia entre Contraposição e Ponderação.   

Organograma 5 - Sistema de Engajamento com recursos de enquadramento  

 

 

Fonte: Adaptado de Martin e White (2005) 
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Nas confissões há variações dos usos dos recursos de engajamento, conforme o 

enquadramento, isto é, a perspectiva sobre a qual o notário reporta o discurso e traça os 

posicionamentos das vozes.  O notário funciona como um enquadrador, sinalizando em qual 

perspectiva a voz autoral está localizada: nele, na depoente ou no visitador. Assim, o 

posicionamento do enquadramento da confissão altera-se de acordo com a estrutura 

composicional da confissão e em relação às proposições de cada uma das vozes inseridas no 

discurso.  

No “protocolo inicial” da confissão, nas etapas em que o enquadramento está na voz 

do notário, utiliza-se o recurso Monoglóssico. Nestes momentos são apresentadas as 

informações protocolares que não possuem engajamento com outras vozes, visto que têm 

como finalidade de indicar a autoridade e a formalidade da confissão, transformando-a em um 

documento válido legalmente como instrumento de condenação. Este recurso encontra-se nos 

itens: a) identificação da depoente; b) grupo religioso; c) data cronológica; d) data tópica; e) 

tipo de confissão.  

 Nos itens “f) fórmula religiosa” e “g) dados pessoais da depoente” há uma mescla no 

enquadramento das vozes, assim como há uma mescla no tipo de recurso utilizado. Na 

“fórmula religiosa” há uma transferência de enquadramento do notário para as depoentes, 

assim o pano de fundo Monoglóssico, torna-se Heteroglóssico. A transferência de 

enquadramento está sinalizada no texto por meio da locução verbal “prometeu dizer” seguida 

pelo complemento “a verdade”. A seleção lexical transfere o enquadramento para a depoente 

que, segundo o registro do notário, daquele momento em diante compromete-se a apresentar 

somente informações verdadeiras. O pano de fundo heteroglóssico engloba os enunciados que 

invocam ou permitem alternativas dialógicas. Trata-se de um recurso utilizado pelo notário, 

pelo visitador e pelas depoentes com diferentes constâncias e intensidades.  

Além disso, em “dados pessoais da depoente” o notário utiliza-se do verbo dicendi 

“disse”. Para Martin e White (2005, p.112) o uso dos verbos de dizer é característico do 

recurso de Reconhecimento. O notário produz um efeito de imparcialidade, sugerindo uma 

tentativa de isenção e neutralidade em relação ao conteúdo das proposições atribuídas à 

depoente, ao mesmo tempo em que pretende demonstrar a credibilidade do Santo Ofício ao 

exercer a “justiça”. Assim, em “dados pessoais da depoente” o enquadramento desloca-se 

completamente para a depoente e essa transição é assinalada pelo recurso de Reconhecimento 
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que, além do contexto e do conteúdo das informações relatadas, encontra-se registrado no 

texto por meio do uso dos verbos dicendi.  

 Na “notificação”, momento em que o enquadramento está completamente na voz da 

depoente, utilizam-se novos recursos de engajamento, como o de Ponderação, pois as 

depoentes apresentam as evidências, confessam as heresias e tentam articular o discurso a seu 

favor. Trata-se de um recurso bastante utilizado quando o enquadramento se encontra nas 

Antunes, visto que suas proposições durante a confissão estão fundamentadas na 

subjetividade de cada uma, elas estão na expectativa de que o visitador reconheça e valide 

suas posições. Porém, consideram que ele não estava em total alinhamento com a posição de 

valor de suas proposições.  

 Na “exposição” do texto da confissão o enquadramento varia entre a perspectiva da 

depoente e do visitador, pois há um interrogatório em forma de diálogo reportado pelo 

notário. Quando a perspectiva está no visitador utilizam-se os recursos do subsistema de 

Proposição, especificamente o Pronunciamento, pois o discurso é marcado pela autoridade e 

envolve ênfases, interpolações ou intervenções que atuam como alternativas dialógicas 

confrontando, desafiando, oprimindo ou excluindo proposições das depoentes. Embora não 

esteja explícito o uso de termos típicos do recurso de Proposição, tais como “eu afirmo” ou 

“os fatos em questão são”, o visitador faz perguntas como forma de acusar, coagir e forçar 

uma confissão. Assim, suas perguntas funcionam como acusações.  

As vozes do visitador e das depoentes utilizam os recursos da categoria de Contração, 

pois há momentos de embate nas confissões em que diálogos alternativos eram 

impossibilitados, desencorajam-se interações que não atendam às expectativas do Santo 

Ofício. No texto da confissão há uma tentativa de produzir um caráter de verdade por parte 

das depoentes e do visitador, discursivamente esta atitude denota uma redução do caráter 

dialógico.  

Na “exposição” os recursos de Negação, Ponderação e Contra Expectativa são 

amplamente utilizados na argumentação das depoentes. Ao utilizar o recurso de Negação, 

negam as acusações disfarçadas de perguntas do visitador. Nos recursos de Ponderação e 

Contra Expectativa apresentam-se tentativas de estabelecer uma estratégia, momento em que 

as depoentes variam entre revelar e ocultar informações. Para isso, elas reconhecem e validam 

a posição do visitador e, de certo modo, acolhem a perspectiva do Santo Ofício. O recurso de 
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Contra Expectativa normalmente é elaborado por meio de conjunções como “senão” e “mas”. 

Também se encontra registrado nos textos por meio de um pequeno conjunto de 

modalizadores: “somente”, “justamente”, “mesmo” e “ainda”. 

 No “dispositivo” o enquadramento mantém-se no visitador que utiliza o recurso de 

Endosso e Pronunciamento para pressionar a depoente a confessar o que o Santo Ofício deseja 

registrar. O recurso de Endosso é ressaltado por meio da expressão “estas coisas dão muito 

forte presunção”, indicando que a acusação das depoentes é baseada nas proposições 

apresentadas por elas. Em seguida, utiliza o recurso de Pronunciamento para realizar uma 

intervenção autoral explícita, antecipando possíveis resistências ou negações por parte das 

depoentes. Trata-se de recursos muito utilizados pelo visitador para reforçar a culpa das 

depoentes. Embora faça perguntas, a intenção não é obter uma explicação, apenas ressaltar e 

sinalizar para fins de documentação que se trata de uma heresia. Além disso, a única resposta 

possível para o Santo Ofício é a confissão de heresias e denúncias. Os verbos que marcam o 

uso do Pronunciamento estão no imperativo: faça, declare, peça.  

Na “sanção” há um retorno à monoglossia, pois o enquadramento retorna ao notário 

que relata a sentença expedida pelo visitador. A partir do uso do verbo dicendi “prometeu”, 

nota-se o uso do recurso de Reconhecimento, pois o enquadramento desloca-se para a 

depoente por alguns instantes e retorna ao notário em seguida, no ato da “precação”.  

Por meio do Sistema de Atitude realiza-se um mapeamento de como o engajamento 

das vozes expressa os sentimentos entre os interlocutores do discurso. De acordo com a 

estrutura composicional, tipo de engajamento e enquadramento é utilizado um recurso 

específico do Sistema de Atitude. 

 Quando o enquadramento está na voz da depoente o discurso concentra-se na 

categoria de Afeto e varia entre Segurança e Insegurança, de acordo com a estratégia adotada 

pela depoente. A análise do Afeto mapeia o comportamento emocional das depoentes diante 

do ato de confessar e dos julgamentos do visitador. Para poupar suas vidas precisavam atender 

as exigências do Santo Ofício e confessar o que o visitador desejava ouvir: heresias. Contudo, 

tentam convencê-lo de que não são adeptas ou desconhecem as práticas judaicas. Por isso, a 

oposição entre o sentimento de segurança/insegurança é predominante nas vozes das 

depoentes, principalmente porque suas respostas às perguntas do visitador geram reações não 

apenas nelas, mas também nele se traduzem em novas perguntas ainda mais incisivas.  



108 

 

Nos momentos em que o enquadramento se encontra na voz do visitador, o discurso 

varia entre o recurso de Insatisfação – presente no Sistema de Afeto – e os recursos de 

Normalidade, Capacidade e Tenacidade – presentes no Subsistema de Julgamento, na 

categoria de Estima Social.  

Apesar de o visitador julgar as depoentes de acordo com um sistema de “justiça” 

legalizado e consolidado institucionalmente pelo sistema jurídico da época, seus julgamentos 

baseavam-se em denúncias sem provas e testemunhas duvidosas, portanto, baseava-se em 

fofocas e boatos. Indiretamente a Estima Social possui relação com o conteúdo das confissões 

das Antunes, pois elas usam o tempo da graça para confessar porque sabem que os boatos 

sobre suas origens e práticas judaicas chegariam aos ouvidos do visitador do Santo Ofício.  

Na “exposição”, momento em que o visitador interroga a depoente, utiliza-se o recurso 

de “normalidade” em relação ao tipo de prática da depoente e de insatisfação em relação às 

confissões obtidas. A normalidade trata do que era ou não considerado pecado e organiza-se 

em dois extremos: polo positivo e polo negativo. No polo positivo as depoentes consideram 

que suas ações são apenas costumes familiares. No polo negativo, o Santo Ofício considerava 

práticas de heresia que deveriam ser condenadas.  

No “dispositivo” da confissão, utilizam-se os recursos de tenacidade e capacidade, pois 

é o momento em que o visitador emite seu julgamento sobre as confissões das depoentes. A 

tática do visitador é encontrar contradições nas afirmações das depoentes, portanto sempre 

que ele duvida delas  há uso do recurso de tenacidade. A capacidade engloba a condição de 

realizar algo ou uma ação. No polo positivo, algumas das depoentes são elogiadas pelo 

visitador devido ao seu modo de se expressar ou ao seu entendimento. No polo negativo, são 

constantes as insinuações de que elas sabiam que as práticas que executavam eram judaicas.  

A Insatisfação faz com que o visitador tente continuamente forçar uma confissão, 

alterando a forma e o contexto das perguntas para obtê-la. Assim, suas formulações 

interrogativas, escondem afirmações que revelam seu descontentamento. Quando as 

depoentes oferecem uma resposta que não lhe parece completa, ele introduz uma nova 

pergunta a partir do que foi dito com o objetivo de conseguir uma informação mais exata. 

Dessa forma, o visitador obtém dados mais detalhados e particularidades não respondidas 

anteriormente. As perguntas apenas cessam quando o visitador se encontra satisfeito com as 

respostas.  
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Por um lado, o discurso inquisitorial está associado ao recurso de Estima Social, pois 

as denúncias e as condenações são baseadas em fofocas, as testemunhas não precisam 

apresentar provas. Por outro lado, associa-se ao recurso de Sanção Social, pois se relaciona 

com a cultura escrita, como o Édito de Fé, os manuais e os regulamentos utilizados pelo Santo 

Ofício, isto é, com a penalização daqueles que quebram o código, a lei.  

Nos momentos em que o enquadramento se encontra na voz do notário a atitude 

utilizada é de Julgamento, especificamente a categoria de Sanção Social, pois uma das 

funções de sua voz é documentar e atribuir formalidade à confissão para que tenha validade 

como documento de condenação, pois o registro da própria confissão, um gênero discursivo 

sustentado e construído a partir da aparelhagem inquisitorial, é uma representação do recurso 

de Sanção Social. O estilo do registro e a estrutura do gênero tem a intencionalidade de 

conferir à confissão um valor genuíno, atribuindo a ela importância desejada, elaborando uma 

imagem de respeito, autoridade e misericórdia para ressaltar a “lisura” do processo. O gênero 

em si possui a finalidade de transformar as confissões em documentos legais, pautados na 

justiça e na moralidade.  

Foram elaboradas tabelas com a representação quantitativa dos usos dos recursos do 

Sistema de Engajamento e do Sistema de Atitude nas confissões das depoentes. A “Tabela 1 – 

Uso dos recursos do Sistema de Engajamento nas confissões” relaciona a quantidade de 

recursos utilizados em cada uma das confissões analisadas pela voz do notário, do visitador e 

das depoentes. A “Tabela 2 – Uso dos recursos do Sistema de Atitude nas confissões” indica 

o uso dos recursos de Atitude, relacionando os recursos às vozes em cada uma das 

confissões
27

.  

  

 

 

 

                                                         

27
 É importante destacar que o uso das categorias e dos recursos do Sistema de Gradação não apresenta 

um padrão, pois varia de acordo com a estratégia adotada por cada uma das vozes discursivas. Por isso, não é 

quantificada ou apresentada em formato de tabela. 



110 

 

Tabela 1 – Uso dos recursos do Sistema de Engajamento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora 

VOZ RECURSO CONFISSÃO 

ANA 

RODRIGUES  

CONFISSÃO 

BEATRIZ 

ANTUNES  

CONFISSÃO 

DONA 

LEONOR 

CONFISSÃO 

DONA 

CUSTÓDIA  

CONFISSÃO 

ISABEL 

ANTUNES 

CONFISSÃO 

ANA 

ALCOFORADO 

Notário Monoglóssico 3 2 2 2 2 2 

Visitador Endosso  2 1 1 1 1 1 

Pronunciamento 10 1 5 4 1 2 

Depoentes Negação 12 2 5 5 3 2 

Contra 

expectativa 

1 1 1 3 1 2 

Ponderação  5 2 4 4 3 2 

Reconhecimento 1 1 1 1 1 1 

Distanciamento  0 0 0 0 0 1 



111 

 

Tabela 2 – Uso dos recursos do Sistema de Atitude  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora 

VOZ RECURSO CONFISSÃO 

ANA 

RODRIGUES  

CONFISSÃO 

BEATRIZ 

ANTUNES  

CONFISSÃO 

DONA 

LEONOR 

CONFISSÃO 

DONA 

CUSTÓDIA  

CONFISSÃO 

ISABEL 

ANTUNES 

CONFISSÃO 

ANA 

ALCOFORADO 

Notário Sanção Social 3 2 2 2 2 2 

Visitador Tenacidade 2 1 1 1 1 1 

Capacidade 0 1 1 0 1 0 

Normalidade 8 0 4 3 0 1 

Insatisfação  8 0 4 3 0 1 

Depoente Insegurança  5 1 4 5 3 4 

Segurança 8 3 4 1 1 0 



112 

 

4.4 Relação entre o Sistema de Avaliatividade e o uso de 

Operadores e Modalizadores Discursivos 

O Sistema de Avaliatividade relaciona-se com os conteúdos expressos nas 

proposições por meio dos operadores e modalizadores discursivos que são encarregados de 

evidenciar o ponto de vista assumido pelas depoentes e assegurar o modo como elaboram o 

discurso. Diante da tensão entre o revelar e o ocultar, analisa-se a intenção discursiva das 

Antunes que está condicionada a escolhas lexicais utilizadas no registro indireto do 

notário. Dentre as escolhas lexicais que são essenciais no desvelar da tensão discursiva, 

encontram-se os modalizadores e operadores do discurso
28

.  

De acordo com Castilho e Castilho (2002, p.217), os modalizadores
29

 são diferentes 

recursos linguísticos que estão a serviço da ação argumentativa: modos verbais, verbos 

auxiliares, adjetivos, advérbios, entre outros. A presença de modalizadores ou locuções 

modalizadoras é mencionada por Vian Jr.(2010) em suas análises sobre o Sistema de 

Avaliatividade na Língua Portuguesa: “Os recursos para Entretenimento [Ponderação] 

estão baseados no fato de que a proposição está fundamentada na subjetividade do autor e, 

são, portanto, realizados por diferentes locuções modalizadoras” (VIAN JR., 2010, p.38).  

                                                         

28
 Nesta tese, utilizo o conceito de “modalizadores do discurso” em detrimento dos conceitos de “advérbio” e 

o conceito “operadores do discurso
28

” em detrimento do conceito de “conjunção”. Esta escolha justifica-se 

pela necessidade de explorar além das relações gramaticais e acessar o plano da construção de sentidos e da 

argumentação.  

 
29

 Considero que os advérbios modalizadores compõe uma classe de comportamento sintático e semântico 

bastante particular e preciso explorar seu potencial funcional para interpretar o texto. Desse modo, recorri à 

nomenclatura e à teoria utilizada por Castilho e Castilho (2002) que subdividem os advérbios modalizadores 

em: epistêmicos, deônticos e afetivos. Os modalizadores deônticos são usados pelo falante para expressar que 

o conteúdo é apresentado como um dever ou uma obrigação (obrigatoriamente, necessariamente). Os 

modalizadores afetivos são subdivididos em: subjetivos, que expressam predicação dupla – a do falante em 

face de P e da própria proposição; e intersubjetivos que expressam uma predicação simples, assumida pelo 

falante em face de seu interlocutor (honestamente, sinceramente). Os modalizadores epistêmicos expressam 

uma avaliação sobre o valor de verdade e as condições de verdade da proposição. Estão organizados em: 

asseverativo afirmativo, que não abrem espaço para dúvidas, sinalizando que o falante considera verdadeiro o 

conteúdo da proposição e o apresenta como uma afirmação (realmente, com certeza); asseverativo negativo, 

o falante apresenta como verdadeiro o conteúdo da proposição e o apresenta como uma negação; quase – 

asseverativo, em que o falante apresenta o conteúdo como quase certo (talvez, possivelmente); e o 

delimitador que estabelece os limites dentro dos quais se deve considerar o conteúdo da proposição 

(geograficamente, biologicamente). O tipo mais recorrente nas confissões das Antunes é o modalizador 

asseverativo negativo.  
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Ducrot (1987, p.369) distingue operadores discursivos
30

 e conectivos (conjunções). 

Este se relaciona à esfera da frase, num nível elementar e abstrato, apresenta a função de 

ligar enunciados. Aqueles possuem maior complexidade, são característicos dos discursos 

e da construção de significados. Segundo Koch (2002, p.103), os operadores são marcas 

fundamentais da enunciação por determinarem o valor argumentativo dos enunciados. De 

acordo com Oliveira (2020, p.73), o operador “mas”, por exemplo, “está, na maioria das 

vezes, relacionado com o implícito, fazendo com que outros sentidos fiquem 

subentendidos em um enunciado”.  

Vale destacar que a ideia de implícito relaciona-se com o jogo estabelecido na 

argumentação das depoentes que oscilam entre o revelar e o ocultar. As Antunes 

reconhecem que o visitador não está em alinhamento com a posição de valor de suas 

proposições, por isso articulam seus discursos na tentativa de convencê-lo de que não 

tinham conhecimento da origem judaica de suas práticas. Sabe-se que a estratégia 

argumentativa das depoentes se baseava em construir o efeito de sentido de ocultar e de 

revelar.  

Além disso, nos espaços gramaticalmente indicados pelos operadores e 

modalizadores surge a oportunidade para as depoentes defenderem-se e justificar-se de 

modo menos preso à composição estrutural. Por exemplo, muitas delas utilizam a 

“notificação” - não é um espaço destinado apenas à confissão de heresias – para 

defenderem-se, justificar e argumentar.  

Portanto, estabeleço uma relação direta entre os efeitos de sentido – revelar ou 

ocultar- o Sistema de Engajamento, de Atitude e de Gradação e o uso dos operadores e 

modalizadores registrados nas confissões quando o enquadramento se encontra na voz das 

Antunes.  

Pesquisei pelos modalizadores e operadores que contribuem com maior frequência e 

intensidade na construção da argumentação do discurso, no engajamento entre as vozes e 

na expressão dos sentimentos e no grau em que se apresentam. Selecionei um total de onze 

operadores e modalizadores: dois operadores, são eles “mas” e “senão”; e nove 

                                                         

30
 Na gramática normativa, a função do “mas” é definida pelo enlace de unidades numa relação de oposição. 

Contudo, segundo Oliveira (2020, p.73) “essa noção foi revista e modificada porque era insuficiente para 

descrever os sentidos mais amplos que o operador recebia nos diversos usos da língua”. 



114 

 

modalizadores, são eles “simplesmente”, “somente”, “porque”, “não”, “nem” “nunca”, 

“nada”, “nenhuma” e “sem”.  

No quadro abaixo organizo quatro tipos de combinações entre os operadores e 

modalizadores argumentativos com o Sistema de Avaliatividade e o efeito de sentido 

construído: 

 

Quadro 6 – Relações entre Avaliatividade, modalizadores e operadores para a 

construção do sentido de ocultar e revelar 

 

Item 
Efeito de 

sentido 
Engajamento Afeto Gradação 

Modalizadores e 

Operadores 

1.  Revelar 

Contra 

Expectativa 

 

Insegurança  
mas 

senão 

2.  Ocultar Ponderação Insegurança 

Atenuação 
simplesmente 

somente 

 
porque 

mas 

3.  Ocultar Negação Insegurança 
Repetição 

Isolamento 

não 

nem 

nunca 

nada 

nenhuma 

sem 

4.  Ocultar 
Negação 

 
Segurança Isolamento 

não 

nem 

Fonte: a autora 
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 Como se observa no Quadro 6, estabeleci quatro combinações. Vale destacar que 

outras combinações são possíveis, porém selecionei somente aquelas que são utilizadas 

com frequência e contribuem na construção do efeito de sentido de tensão entre o revelar e 

o ocultar. Este é o fio que conduz as análises e formata as estratégias de argumentação das 

depoentes. 

 No item de número 1, há uma combinação entre os recursos de Contra Expectativa 

e Insegurança, são os casos em que as depoentes utilizam a estratégia de negar a prática de 

alguma heresia, porém, em seguida, contrariam a negação com uma exceção. Desse modo, 

a Contra Expectativa está associada ao efeito de sentido de revelar e encontra-se marcado 

graficamente no texto pelos operadores “mas” e “senão”. Eles podem apresentar diversos 

efeitos de sentido, entretanto nas confissões introduzem pressupostos que revelam 

informações, denotando oposição ou restrição ao que foi dito anteriormente. Geralmente 

aparecem como contradição após uma negação - isto é, surgem para que as depoentes 

revelem algo, após ocultarem alguma informação por meio da negação. Vale ressaltar que 

isoladamente esses operadores não conferem efeitos de intensidade ao discurso, portanto o 

efeito de Gradação é nulo. Entretanto, quando combinados com outros operadores ou 

modalizadores podem constituir os pressupostos de intensidade.  

 No item 2, há uma combinação entre Ponderação e Insegurança. Esta combinação 

é marcada pelos modalizadores “simplesmente”, “somente” e pelos operadores “porque” e 

“mas”. O operador “porque” é utilizado para argumentar e justificar, geralmente a 

depoente introduz uma narrativa para ilustrar os motivos que a levaram a cometer a 

heresia. Vale destacar que o operador “mas”, além de introduzir o recurso Contra 

Expectativa – quando apresenta ideia de contrariedade de ideias -, marca também o recurso 

de Ponderação quando, por exemplo, está retificando ou complementando uma 

informação. De acordo com Oliveira (2020), o operador “mas” apresenta diferentes 

funções argumentativas. Desse modo, nas análises, além dos fatores textuais, é preciso 

considerar o conteúdo e o contexto para verificar qual a função do operador discursivo e 

em qual recurso ele se enquadra.    

Quando o operador “porque” está acompanhado dos modalizadores asseverativos 

negativos “simplesmente” e “somente” ressalta a ideia de que nada mais se pode dizer e 

que, portanto, não há mais o que confessar. Assim, eles atuam no recurso de Atenuação, ou 
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seja, minimizar as culpas, as intenções e as relações das depoentes com práticas 

intencionalmente judaicas. Quando estão acompanhados por modalizadores de negação 

potencializam seus efeitos, pois ressaltam a ideia de que a negação é verdadeira. Atuam 

sempre no sentido de ocultar informações, visto que acentuam a ideias de que suas práticas 

eram apenas costumes familiares e não havia intenção judaica.  

 No item 3, o recurso de Negação acompanha o recurso de Insegurança e pode 

acompanhar os recursos gradativos de Isolamento ou Repetição. A Negação é marcada 

pelos modalizadores “não”, “nem”, “nunca”, “nada”, “nenhuma” e “sem”. Nesta 

combinação, devido à ausência dos recursos de Ponderação e de Contra Expectativa, a 

depoente não elabora uma estratégia mais complexa de argumentação para justificar-se. 

Entretanto, recorre ao recurso de Repetição, colocando ênfase na Negação e deixando 

implícita a Insegurança em relação ao discurso. O grau de expressividade do discurso é 

marcado também pelo recurso de Isolamento, ressaltando a Força da Negação.  

 Os itens 1, 2 e 3 são representados pelo recurso de Insegurança porque as 

depoentes reforçam ou reafirmam de forma excedente sua argumentação, visto que temem 

não estar em alinhamento com o visitador e, assim, não o satisfazer com as informações 

confessadas. Desse modo, diante da insegurança, elas explicam-se com mais detalhes e 

negam demasiadamente. 

 No item 4, o recurso de Negação é acompanhado do recurso de Segurança. A 

Negação é marcada pelos modalizadores “não” e “nem”. Eles atuam no sistema de Força, 

especificamente no recurso de Isolamento. Quando não há presença dos recursos de 

Ponderação e Contra Expectativa, o foco das depoentes não está em estabelecer 

estratégias de argumentação ou convencimento, isto é, extinguem-se as explicações. 

Portanto, quando o recurso de Negação é utilizado isoladamente dos recursos de Expansão 

e sem a presença de Repetição, é possível inferir que as depoentes desejassem apenas 

ocultar informações, sem oferecer maiores explicações e provavelmente se sentissem 

menos inseguras naqueles momentos.  

Vale ressaltar que o recurso de Insegurança não está relacionado a um estado de 

espírito, mas sim a um modo discursivo, ao modo de expressão e de comunicação adotado 

pelas Antunes, e principalmente, ao modo como o notário escolheu registrar os seus 

discursos. Como já apontado no capítulo dois, intitulado “Caça às bruxas nas América 
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Portuguesa”, diante do Tribunal do Santo Ofício, na posição de um acusado, só havia 

espaço para sentimentos como a angústia e o sofrimento.    
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5. OS MAPAS COMPOSICIONAIS  

Considerando a estrutura composicional das confissões, a interdiscursividade e os 

Sistemas de Avaliatividade foi realizado o escalonamento dos textos. Assim, a 

sistematização da confissão proposta por Mota (2016) e apresentada na “Tabela 1 – 

Estrutura da confissão” foi sobreposta, neste trabalho, à segmentação das vozes presentes 

no discurso e à análise dos Sistemas de Avaliatividade. Essa sobreposição foi denominada 

“mapa composicional”.  

Os mapas composicionais são as confissões modernizadas com marcações visuais 

que revelam a forma como o cruzamento de vozes permeia e encaixa-se em sua estrutura 

composicional. Trata-se dos textos das confissões organizados em quadros e escalonados 

de acordo com a voz, engajamento, atitude e gradação. A finalidade deste tipo de registro é 

facilitar a leitura e a análise para a modernização.  

5.1 Considerações metodológicas para a leitura dos 

mapas composicionais  

O procedimento de segmentação das vozes dentro da estrutura composicional da 

confissão determina a organização dos mapas composicionais que foram organizados em 

forma de quadros. Os quadros das confissões são organizados em seções. Cada transição 

de enquadramento entre as vozes indica o início de uma nova seção, assim o número de 

seções em cada confissão depende da dinâmica dos discursos.  

As seções são padronizadas em cinco itens: voz, engajamento, atitude, gradação e 

exemplo. No item “voz” identifica-se a voz em que se localiza o enquadramento, isto é, a 

voz relatada. Os itens “engajamento”, “atitude” e “gradação” correspondem à 

sistematização e análises das confissões com base no Sistema de Avaliatividade. O último 

item consiste na apresentação do trecho da confissão a que corresponde à voz registrada.  

Toma-se como exemplo trechos do mapa composicional de Ana Rodrigues para 

compreensão do escalonamento das confissões nos mapas composicionais. A seguir, 

apresenta-se o “protocolo inicial”:  
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Quadro 7: Exemplo de estrutura de mapa composicional 

IDENTIFICAÇÃO: M, IA, Parte  

SEÇÃO 1 

VOZ Notário 

ENGAJAMENTO 
Monoglóssico 

ATITUDE 
Julgamento; Sanção social; Legal 

GRADAÇÃO - 

  [1-a] Confissão de ANA RODRIGUES, [1-b] cristã nova. [1-c] No primeiro dia do 

mês de fevereiro de mil e quinhentos e noventa e dois, [1-d] nesta cidade de Salvador, Bahia de 

Todos os Santos, nas casas da morada do Senhor Visitador do Santo Ofício, Heitor de Furtado 

de Mendonça, [1-e] perante ele compareceu sem ser chamada, no tempo da graça, Ana 

Rodrigues [1-f] e por querer confessar sua culpa, recebeu juramento dos Santos Evangelhos, 

em que pôs sua mão direita ao cargo do qual prometeu dizer em tudo a verdade. 

SEÇÃO 2 

VOZ Depoente 

ENGAJAMENTO  Heteroglóssico: Expansão; Atribuição; Reconhecimento 

ATITUDE Afeto; Segurança 

GRADAÇÃO - 

[1-g] Disse ser cristã nova, natural de Covilhã e criou-se na Sertã, filha de Diogo Dias, 

mercador, cristão novo e de sua mulher, Violante Lopes, já defuntos; viúva, mulher que foi de 

Heitor Antunes, cristão novo, mercador, defunto, de idade de oitenta anos. 

 

No mapa composicional, a confissão foi estruturada em forma de tabela e separada 

de acordo com a voz relatada. O “protocolo inicial”, por exemplo, encontra-se sempre 
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dividido em duas partes, visto que se organiza em torno de duas vozes discursivas: do 

visitador e da depoente. O item da estrutura composicional ao qual corresponde a seção 

está assinalado através de números e letras ao tipo de estrutura composicional corresponde 

ao trecho citado.  

De acordo com a “Tabela 1 – Estrutura da confissão”, o número “1” dentro do 

colchete indica que o trecho na sequência corresponde ao item “protocolo inicial”. A letra 

“a” corresponde ao subitem “identificação da depoente”. A letra “b” indica que 

corresponde ao subitem “grupo religioso”. A letra “c” corresponde ao subitem “data 

cronológica”. A letra “d” corresponde ao subitem “data tópica”. A letra “e” corresponde ao 

subitem “tipo de confissão”. A letra “f” corresponde ao subitem “fórmula religiosa”. A 

letra “g” corresponde ao subitem “dados pessoais da depoente”. A expressão em negrito e 

entre colchetes corresponde ao início do espaço de voz da depoente. 

A seguir, apresenta-se um trecho do mapa composicional de Ana Rodrigues 

correspondente ao “texto”: 

 

SEÇÃO 3 

VOZ Depoente 

ENGAJAMENTO Heteroglóssico; Expansão; Ponderação 

ATITUDE Afeto; Segurança 

GRADAÇÃO Foco; Acentuação 

[2-a] [Heresia 1] Confessando-se disse que [2-b] de quatro ou cinco anos até esta parte não 

come cação fresco porque lhe faz mal ao estômago, mas come salgado e assado, outrossim, não 

comeria, mas que em outros tempos atrás comia raia, comia de caça; [Heresia 2]  e que de dois 

anos a esta parte, costuma, muitas vezes,  quando lança a benção a seus netos dizendo “a 

benção de Deus e minha te cubra-lhe”, põe a mão estendida sobre a cabeça depois que lhes 

acaba de lançar a benção e faz isso por desastre; [Heresia 3] e que havia quinze anos mais ou 

menos que morreu seu dito marido, Heitor Antunes, e que no tempo do nojo da sua morte ela 

esteve assentada detrás da porta, também por desastre, por acontecer ficar ali assim a jeito seu 
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assento; [...] 

 

 O número “2” dentro do colchete indica que o trecho na sequência corresponde ao 

item “texto”. A letra “a” corresponde ao subitem “preâmbulo” e a letra “b” corresponde ao 

subitem “notificação”. A expressão “[Heresia 1]” em negrito e entre colchetes indica a 

enumeração das heresias confessadas.  

Como se observa cada vez que há uma mudança no enquadramento das vozes, 

elabora-se um novo quadro com a identificação de informações como voz, engajamento, 

atitude e gradação. Na sequência, apresenta-se um exemplo de um trecho da “exposição” 

com enquadramento na voz do visitador: 

SEÇÃO 4 

VOZ Visitador 

ENGAJAMENTO Heteroglóssico; Contração; Proposição; Pronunciamento  

ATITUDE Afeto; Insatisfação 

GRADAÇÃO  

  [2-c] [Pergunta 1] Perguntada quem lhe ensinou as ditas coisas, respondeu que: 

O número “2” dentro do colchete indica que o trecho na sequência ainda 

corresponde ao item “texto”. A letra “c” corresponde ao subitem “exposição”. Os verbos 

dicendi referentes à esfera do visitador sempre marcam o início de uma nova parte e a 

enumeração de “perguntas”. Nos mapas composicionais as perguntas estão enumeradas, 

bem como as respostas, conforme se observa no trecho a seguir: 

 

SEÇÃO 5 

VOZ Depoente 
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ENGAJAMENTO 
Heteroglóssico; Contração; Contraposição; Negação Heteroglóssico; 

Expansão; Ponderação 

ATITUDE Afeto; Insegurança 

GRADAÇÃO Foco; Atenuação 

 [Resposta à pergunta 1] não lembra que outra pessoa alguma as ensinasse, senão somente a 

dita parteira que dizia ser cristã velha, que as ensinou, na Sertã, há mais de trinta e cinco anos, 

não lembra a que propósito, nem lhe parece que a ensinou em ruim intenção porque lhe via 

fazer obras de boa cristã, a qual lhe disse também que era bom colocar água fora quando 

alguém morria porque lavavam a espada do sangue nela. 

 

5.2 Procedimentos para a elaboração de mapas 

composicionais 

 

Os mapas composicionais sistematizam e aprimoram a seleção de aspectos a serem 

evidenciados nas modernizações. As informações coletadas na análise são alocadas nos 

mapas com a finalidade de evidenciar os principais aspectos e as peculiaridades do texto. 

Assim, é possível selecionar de forma adequada e direcionada a estratégia utilizada para 

fazê-las transparecer na modernização.  

A metodologia que desenvolvi para analisar e sistematizar os mapas composicionais 

organiza-se em dez etapas. Ressalto que entre as etapas são elaborados rascunhos da 

modernização com enfoque nos itens explorados. A quantidade de rascunhos a serem 

elaborados depende do objetivo da modernização e do nível de profundidade pretendido. 

Por exemplo, após explorar as práticas sociais e discursivas que envolvem o gênero – 

como se observa na etapa 1- é realizado o rascunho inicial da modernização. Após 

escalonar a estrutura composicional do gênero - como se observa na etapa 2 - a versão 

inicial da modernização pode ser refeita com enfoque nas possíveis contribuições que a 

análise da estrutura pode oferecer ao texto. As etapas de análise para elaboração dos mapas 

composicionais são:  
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1) Investigar as práticas sociais e discursivas que envolvem o gênero;  

2) Escalonar a estrutura composicional do gênero;  

3) Identificar na estrutura o cruzamento das vozes, segregando-as umas das outras 

por meio de seções;  

4) Analisar as vozes em cada seção, observando e sistematizando os recursos da 

Teoria de Avaliatividade (Engajamento, Afeto e Gradação);  

5) Compreender as relações entre a função de cada parte da estrutura do gênero com 

a voz que lhe corresponde;  

6) Verificar onde e como se manifesta o enquadramento das vozes;  

7) Organizar as informações obtidas para montagem do mapa composicional que 

deve estar dividido por seções e conter: o tipo de voz, de engajamento, de atitude e de 

gradação;  

8) Elaborar uma tabela, quantificando os dados de Avaliatividade recolhidos nos 

mapas;  

9) Cruzar os dados de Avaliatividade com as principais características de tratamento 

do texto: gênero discursivo, grafia, vocabulário e gramática; 

10) Selecionar os aspectos de maior relevância para serem evidenciados na versão 

final da modernização de acordo com a finalidade a que se propõe a leitura do texto.  

Portanto, até a modernização final são elaboradas diversas versões com diferentes 

enfoques. Dessa forma, cabe ao editor selecionar a melhor estratégia para evidenciar as 

peculiaridades e as características do texto que contribuem com seu objetivo para a 

modernização final.  

5.3 Mapas composicionais das confissões das Antunes 

Nesta seção disponibilizam-se os mapas composicionais completos de Dona 

Custódia, Beatriz Antunes, Ana Rodrigues, Dona Leonor, Isabel Antunes e Ana 

Alcoforado. Eles estão organizados de acordo com a sequência com que foram registrados 
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no Primeiro Livro das Reconciliações e Confissões (1591-1592), isto é, seguindo a ordem 

cronológica das confissões.  

5.3.1 Mapa composicional de Custódia de Faria 

Quadro 8 - Mapa composicional de Custódia de Faria 

IDENTIFICAÇÃO: M DC,1592, Seção 1-12  

SEÇÃO 1 

VOZ Notário  

ENGAJAMENTO Monoglóssico 

ATITUDE Julgamento; Sanção social; Legal 

GRADAÇÃO  

 [1-a] Confissão de DONA CUSTÓDIA, [1-b] cristã nova, [1-c] no derradeiro dia do 

mês de janeiro de mil e quinhentos e noventa e dois, [1-d] nesta cidade de Salvador, 

Bahia de Todos os Santos, na casa de morada do Senhor Visitador do Santo Ofício, 

Heitor Furtado de Mendonça, diante dele apareceu, sem ser chamada, Dona Custódia, 

[1-e] dentro do tempo da graça e [1-f] por querer confessar sua culpa recebeu o 

juramento dos Santos Evangelhos, em que pôs sua mão direita ao cargo do qual 

prometeu dizer a verdade em tudo. 

SEÇÃO 2 

VOZ Depoente 

ENGAJAMENTO  Heteroglóssico: Expansão; Atribuição; Reconhecimento 

ATITUDE Afeto; Segurança 

GRADAÇÃO - 
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[1-g] Disse ser meio cristã nova, natural de Matoim, desta Capitania, filha de Bastião 

Faria, cristão velho, e de sua mulher, Beatriz Antunes, cristã nova, casada com 

Bernardo Pimentel de Almeida, de idade de vinte e três anos, moradora no seu 

Engenho de Matoim. 

SEÇÃO 3 

VOZ Depoente 

ENGAJAMENTO Heteroglóssico; Expansão; Ponderação 

Heteroglóssico; Contração; Contra Expectativa 

Heteroglóssico; Contração; Negação 

ATITUDE Afeto; Insegurança 

GRADAÇÃO Força; Intensificação; Isolamento 

Força; Intensificação; Repetição 

Força; Intensificação; Fusão 

Foco; Acentuação 

[2-a] [Denúncia 1, 2 e 3] Confessando-se disse que [2-b] havia dois anos, logo no 

começo que ela casou, sendo já casada com o dito seu marido, lhe morreu em casa um 

escravo seu e nesse dia veio a sua mãe, Beatriz Antunes, e lhe ensinou que lançasse 

fora a água que havia em casa porque era bom para os parentes do morto que ficavam 

vivos, sem lhe declarar mais nada, senão somente que sua avó, dela confessante, lhe 

ensinara também isto, a qual sendo moça aprendera isto no Reino de uma cristã velha; 

[Heresia 1] e que ela, confessante, lançou aquela vez e mandou lançar fora toda água 

de casa simplesmente sem entender que era a cerimônia de judeus e sem má intenção e 

de culpa que nisto tem, assim fazer a dita cerimônia exterior sem intenção interior 

ruim; pede misericórdia e perdão porque ela é muito boa cristã. 

SEÇÃO 4 

VOZ Visitador 
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ENGAJAMENTO Heteroglóssico; Contração, Proposição, Pronunciamento  

ATITUDE Afeto; Insatisfação 

Julgamento; Estima Social; Normalidade 

GRADAÇÃO - 

  [2-c] [Pergunta 1] Sendo perguntada quanto tempo há que sua mãe lhe começou a 

ensinar a lei de Moisés e as cerimônias dela, respondeu que: 

  

SEÇÃO 5 

VOZ Depoente  

ENGAJAMENTO 
Heteroglóssico; Expansão; Ponderação 

Heteroglóssico; Contração; Contraposição; Negação 

ATITUDE Afeto; Insegurança 

GRADAÇÃO Força; Intensificação; Repetição 

Força; Intensificação; Isolamento 

Foco; Atenuação 

 [Resposta 1] sua mãe não lhe nomeou Lei de Moisés, nem suas cerimônias e lhe 

parece, assim o tem por certo, que sua mãe é boa cristã e lhe ensinou a dita coisa de 

botar água fora também simplesmente sem saber que era cerimônia judaica. 

SEÇÃO 6 

VOZ Visitador 

ENGAJAMENTO Heteroglóssico; Contração; Proposição; Pronunciamento 

ATITUDE Afeto; Insatisfação   

Julgamento; Estima Social; Normalidade 
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GRADAÇÃO - 

 [Pergunta 2] Perguntada se quando sua avó Ana Rodrigues ensinou sua mãe 

que isso é da lei dos judeus, se estava ela, confessante, presente, respondeu que: 

SEÇÃO 7 

VOZ Depoente 

ENGAJAMENTO Heteroglóssico; Contração; Contraposição; Negação 

Heteroglóssico; Contração; Contraposição, Contra Expectativa 

ATITUDE Afeto; Insegurança 

GRADAÇÃO Força; Intensificação; Repetição 

Foco; Atenuação 

 [Resposta 2] não sabe mais que dizer lhe sua mãe que a dita a sua avó lhe ensinara 

isto, mas que não sabe se lhe declarou logo ser cerimônia judaica ou não lhe declarou. 

SEÇÃO 8 

VOZ Visitador 

ENGAJAMENTO  Heteroglóssico: Contração; Proposição; Pronunciamento 

ATITUDE Afeto; Insatisfação   

Julgamento; Estima Social; Normalidade 

GRADAÇÃO Força; Intensificação; Isolamento 

 [Pergunta 3] Perguntada que coisas mais lhe ensinou a dita sua avó que ela agora 

entenda serem judaicas, ou isso mesmo, sua mãe, respondeu que: 

SEÇÃO 9 

VOZ Depoente 
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ENGAJAMENTO Heteroglóssico: Contração; Contraposição; Contra Expectativa 

Heteroglóssico;Contração;Contraposição;Negação                                                                 

Heteroglóssico; Expansão; Ponderação 

ATITUDE Afeto; Insegurança 

GRADAÇÃO Força; Intensificação; Repetição 

[Resposta 3] nada mais lhe ensinou sua mãe e que sua avó não lhe ensinou mais nada, 

nem lhes viu fazer nada de que ora tenha suspeita, [Heresia 2] senão somente antes 

dela casar, não sabe quantos anos havia que morreu sua tia Violante Antunes, mulher 

que fora de Diogo Vaz, também defunto, e no dia em que ela morreu que a trouxeram a 

enterrar na Igreja de Nossa Senhora que está ora na fazenda dela confessante, havia na 

casa de sua mãe, Beatriz Antunes, panela de carne para jantar, de vaca, galinhas e 

leitoas assadas porque havia em casa hóspedes, sem se saber que a dita sua tia era 

morta, a qual morreu na casa de sua filha, Isabel Antunes, em breve tempo de uma 

apostema que arrebentou quase uma légua da dita Igreja e chegada a nova como a 

traziam morta para enterrar, sua mãe, Beatriz Antunes, não quis comer nada de carne 

aquele dia ao jantar, nem quis comer nada, senão somente quando ia pôr-se o sol a 

fizeram comer e comeu, então, peixe. 

 

SEÇÃO 10 

VOZ Visitador 

ENGAJAMENTO Heteroglóssico: Contração; Proposição; Endosso 

Heteroglóssico: Contração; Proposição; Pronunciamento 

ATITUDE Julgamento; Estima Social; Tenacidade 

GRADAÇÃO  

 [2-d] Foi admoestada pelo Senhor Visitador com muita caridade que ela faça a 

confissão inteira e verdadeira de todas as suas culpas, declarando tudo que souber da 
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dita sua mãe, avó e demais parentes porque com isso alcançara a misericórdia porque 

estas coisas dão muito forte presunção de que ela, sua mãe e avó são todas judias e 

vivem afastadas da Lei de Jesus Cristo e tem a Lei de Moisés e que, portanto, declare 

sua intenção e peça misericórdia e respondeu que: 

SEÇÃO 11 

VOZ Depoente 

ENGAJAMENTO Heteroglóssico: Contração; Contraposição; Negação 

Heteroglóssico: Expansão; Ponderação 

ATITUDE Afeto; Insegurança 

GRADAÇÃO  

ela é boa cristã e não tem a Lei de Moisés, nunca a teve e somente crê na Lei de Jesus 

Cristo e nunca, no que dito tem, teve intenção de cerimônia judaica, nem tem ideia, 

nem suspeitou ser e que somente agora, depois que ouviu publicar o Édito de Fé da 

Santa Inquisição entendeu que isso era a cerimônia judaica e por isso, vem acusar-se do 

dito exterior que fez e tem dito a verdade e de costume o que dito tem. 

SEÇÃO 12 

VOZ Notário 

ENGAJAMENTO Monoglóssico 

ATITUDE Julgamento; Sanção Social; Legal 

GRADAÇÃO  

 [2-e] Foi mandado pelo Senhor Visitador que não se saia desta cidade sem sua licença 

e assim o prometeu ter segredo pelo julgamento que recebeu e [3-a] assinou com o 

Senhor Visitador. Manoel Francisco, Notário do Santo Ofício, nesta visitação o escrevi. 

Heitor Furtado de Mendonça. Visitador. Dona Custódia de Faria. Confessante. 
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5.3.2 Mapa composicional de Beatriz Antunes  

Quadro 9 - Mapa composicional de Beatriz Antunes 

 

IDENTIFICAÇÃO: M, BA, Seção 1-6 

Seção 1 

VOZ Notário 

ENGAJAMENTO 
Monoglóssico 

ATITUDE 
Julgamento; Sanção social; Legal 

GRADAÇÃO - 

  [1-a] Confissão de BEATRIZ ANTUNES, [1-b] cristã nova, [1-e] no tempo da 

graça, [1-c] no derradeiro dia do mês de janeiro de mil quinhentos e noventa e dois, [1-

d] nesta cidade de Salvador, Bahia de Todos os Santos, na casa de morada do Senhor 

Visitador do Santo Ofício, Heitor Furtado de Mendonça, [1-e] compareceu perante ele 

sem ser chamada, dentro do tempo da graça, Beatriz Antunes e por querer confessar a 

sua culpa, [1-f] recebeu juramento dos Santos Evangelhos, em que pôs sua mão direita 

sob o cargo do qual prometeu dizer em tudo a verdade. 

SEÇÃO 2 

VOZ Depoente  

ENGAJAMENTO 
 Heteroglóssico: Expansão; Atribuição; Reconhecimento 

ATITUDE Afeto; Segurança 

GRADAÇÃO - 
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 [1-g] Disse ser cristã nova, natural de Lisboa, na Freguesia de São Gião, filha de 

Heitor Antunes, defunto, mercador e de sua mulher Ana Rodrigues, cristãos novos, de 

idade de quarenta e três anos, mulher de Bastião de Faria, cristão-velho, moradora no 

Engenho de Matoim, que veio para esta terra menina de seis ou sete anos com seu pai. 

SEÇÃO 3 

VOZ Depoente  

ENGAJAMENTO Heteroglóssico; Expansão; Ponderação 

Heteroglóssico; Contração; Negação 

ATITUDE Afeto; Segurança 

Afeto; Insegurança 

GRADAÇÃO Força; Quantificação; Quantidade 

Força; Intensificação; Repetição 

Foco; Atenuação 

[2-a] [Heresia 1] Confessando-se disse que [2-b] havia vinte e nove ou trinta anos que 

estava casada e que desde então lhe têm acontecido as coisas seguintes, a saber: 

quando, em casa, lhe morria alguém lançava e mandava lançar fora toda a água de casa 

e isso lhe aconteceu por dezessete ou dezoito vezes mais ou menos; [Heresia 2] e 

quando lhe morria parente ou parenta, como filho ou filha, irmão ou irmã, ou pai, por 

nojo, nos primeiros oito dias não comia carne e isso lhe aconteceu em três ou quatro 

nojos da morte de seu pai, de sua filha Inês, de suas irmãs Violante Antunes e Isabel 

Antunes; [Heresia 3] e que jura, quando quer afirmar alguma coisa, este modo de 

juramento “pelo mundo que tem a alma de meu pai”; [Heresia 4] [Denúncia 1] e que, 

algumas vezes, quando manda amortalhar os mortos de sua casa, os manda amortalhar 

em lençol inteiro, sem lhe retirar ramo, nem pedaço algum, por maior que o lençol seja 

e a talos amortalhados somente com ataduras, mandando que não os cosam com agulha 

e que isso acontece por seis ou sete vezes; e que todas essas coisas lhe ensinou sua 

mãe, Ana Rodrigues, dizendo lhe que era bom fazê-los assim, sem lhe declarar mais 

alguma outra razão, nem causa, somente que também lhe ensinaram quando era moça 
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em Portugal, na Sertã, uma sua comadre, parteira, cristã velha, de nome Inês 

Rodrigues; [Heresia 5] e que assim também, quando em casa, assava-se quarto de 

carneiro, lhes mandava tirar a glândula por ter ouvido que não se assa bem com ela; 

[Heresia 6] e também não come lampreia e  mandando-lhe do Reino duas outras vezes 

lampreias em conserva, ela não as comeu, não por outra coisa nenhuma, senão porque 

lhe tomou nojo, mas come os demais peixes sem escama e não come peixe de água, 

salvo os de água doce e não come coelho e que todas as ditas coisas ela faz 

simplesmente sem nenhuma má intenção; e somente porque lhe disse sua mãe que não 

era bom coser os amortalhados com agulha e que não era bom tirar os lençóis das 

mortalhas, ramo e nem pedaço algum que não era bom deixar água em casa quando 

alguém morria na casa ou na mesma rua, da mesma parede e que era bom não comer 

carne por oito dias no nojo, sem mais lhe dar outra razão e por isso fez as coisas 

exteriormente sem ter nenhuma crença judaica, nem ruim em seu coração 

interiormente. 

SEÇÃO 4 

VOZ Visitador 

ENGAJAMENTO Contração; Proposição; Pronunciamento 

Contração; Proposição; Endosso 

ATITUDE Julgamento; Estima Social; Tenacidade 

Julgamento; Estima Social; Capacidade 

GRADAÇÃO - 

 [2-d] Foi logo admoestada pelo Senhor Visitador com muita caridade que todas estas 

coisas são amostras muitos manifestas de ela e sua mãe serem judias e viverem 

afastadas da Lei de Jesus Cristo, verdadeiro Messias e de terem a Lei de Moisés e que, 

portanto, ela usasse de bom conselho e fizesse confissão inteira e verdadeira 

declarando sua intenção judaica porque isso lhe aproveitava muito a alcançar a 

misericórdia e perdão de suas culpas, pois está em tempo da graça e porque é coisa 

muito de fé culposa para dar-se crer que sendo ela cristã nova toda e inteira e fazendo 
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todas as ditas cerimônias tão conhecidas dos judeus, fizesse sem intenção 

majoritariamente judia, sendo ela mulher de bom entendimento, como no seu falar se 

mostra. 

SEÇÃO 5 

VOZ Depoente 

ENGAJAMENTO 
Heteroglóssico: Expansão; Ponderação 

Heteroglóssico: Contração; Contraposição; Negação 

Heteroglóssico: Contração; Contraposição; Contra Expectativa 

ATITUDE Afeto; Segurança 

GRADAÇÃO  

Contudo, ela respondeu que: nunca teve intenção de judia, e nunca soube, nem 

entendeu, que as ditas coisas eram cerimônias judaicas, nem que nelas ofendia ao seu 

Cristo, senão depois que nesta terra entrou a Santa Inquisição e do costume disse o que 

dito tem e prometeu ter segredo pelo juramento que recebeu. 

SEÇÃO 6 

VOZ Notário 

ENGAJAMENTO Monoglóssico 

ATITUDE Julgamento; Sanção Social; Legal 

GRADAÇÃO - 

[3-a] Por não saber assinar, eu, Notário, a seu rogo assinei com o Senhor Visitador [2-

e] o qual lhe mandou que não saia desta cidade sem sua licença. Manoel Francisco, 

Notário do Santo Ofício nesta visitação o escrevi. Heitor Furtado de Mendonça. 

Visitador. Manoel Francisco. Notário. 

5.3.3 Mapa composicional de Ana Rodrigues 
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Quadro 10 - Mapa composicional de Ana Rodrigues 

IDENTIFICAÇÃO: M, AR, SEÇÃO 1-26 

SEÇÃO 1 

VOZ Notário 

ENGAJAMENTO Monoglóssico 

ATITUDE Julgamento; Sanção social; Legal 

GRADAÇÃO - 

  [1-a] Confissão de ANA RODRIGUES, [1-b] cristã nova. [1-c] No primeiro dia 

do mês de fevereiro de mil e quinhentos e noventa e dois, [1-d] nesta cidade de 

Salvador, Bahia de Todos os Santos, nas casas da morada do Senhor Visitador do Santo 

Ofício, Heitor de Furtado de Mendonça, [1-e] perante ele compareceu sem ser 

chamada, no tempo da graça, Ana Rodrigues [1-f] e por querer confessar sua culpa, 

recebeu juramento dos Santos Evangelhos, em que pôs sua mão direita ao cargo do 

qual prometeu dizer em tudo a verdade. 

SEÇÃO 2 

VOZ Depoente 

ENGAJAMENTO  Heteroglóssico: Expansão; Atribuição; Reconhecimento 

ATITUDE Afeto; Segurança 

GRADAÇÃO - 

[1-g] Disse ser cristã nova, natural de Covilhã e criou-se na Sertã, filha de Diogo Dias, 

mercador, cristão novo e de sua mulher, Violante Lopes, já defuntos; viúva, mulher que 

foi de Heitor Antunes, cristão novo, mercador, defunto, de idade de oitenta anos. 
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SEÇÃO 3 

VOZ Depoente 

ENGAJAMENTO Heteroglóssico; Expansão; Ponderação 

Heteroglóssico; Contração; Negação 

ATITUDE Afeto; Segurança 

GRADAÇÃO Foco; Acentuação 

Força; Quantificação 

[2-a] [Heresia 1] Confessando-se disse que [2-b] de quatro ou cinco anos até esta não 

come cação fresco porque lhe faz mal ao estômago, mas come salgado e assado, 

outrossim, não comeria, mas que em outros tempos atrás comia raia, comia de caça; 

[Heresia 2]  e que de dois anos a esta parte, costuma, muitas vezes,  quando lança a 

benção a seus netos dizendo “a benção de deus e minha te cubra-lhe”, põe a mão 

estendida sobre a cabeça depois que lhes acaba de lançar a benção e faz isso por 

desastre; [Heresia 3] e que havia quinze anos mais ou menos que morreu seu dito 

marido, Heitor Antunes, e que no tempo do nojo da sua morte ela esteve assentada 

detrás da porta, também por desastre, por acontecer ficar ali assim a jeito seu assento; 

[Heresia 4]  e que havia trinta e cinco anos que estando ela em Sertã, lhe morreu um 

filho de nome Antão e depois que morreu, lançou e mandou lançar água fora dos potes, 

água que estava em casa fora; [Heresia 5] [Denúncia 1] e por nojo de sua morte esteve 

os primeiros oito dias sem comer carne, estas coisas sabe que não eram de judia porque 

as ensinou uma sua comadre cristã velha, Inês Rodrigues, parteira, viúva, cujo marido 

foi um carpinteiro, a qual ora já é defunta e, no dito tempo, era muito velha e morava 

em frente dela confessante, na dita Sertã, em Portugal, a qual lhe ensinou isso dizendo 

ser bom, por isso o fez e cuidando ela ser isto bom; [Heresia 6] [Denúncia 2]  o 

ensinou também, neste Brasil, as suas filhas dona Leonor, mulher de Henrique Muniz, 

e Beatriz Antunes, mulher de Bastião de Faria, que na dita Sertã, em Portugal, ouviu e 

lhe ensinou não sabe quem este modo de juramento “pelo mundo que tem a alma de 

meu pai, ou de meu marido, ou de meu filho” e que, deste juramento, usa ela, muitas 

vezes, quando quer afirmar alguma coisa, mas nunca entendeu ser juramento de judeus; 
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[Heresia 7] e que estando seu filho Nuno Fernandes doente, havia três ou quatro anos, 

ela, por compaixão, estava muitas vezes, alguns dias sem comer até a véspera; 

[Heresia 8] e que havia sete ou oito anos que esteve muito doente em Matoim, onde 

ela ora é moradora dentro desta capitania, na qual doença chegou a delirar e dizem que 

falava desatinos, mas ela não estava lembrada se nesse tempo falou ou fez alguma 

coisa em ofensa de Deus. 

SEÇÃO 4 

VOZ Visitador 

ENGAJAMENTO Heteroglóssico; Contração; Proposição; Pronunciamento  

ATITUDE Afeto; Insatisfação 

Julgamento; Estima Social; Normalidade 

GRADAÇÃO - 

  [2-c] [Pergunta 1] Perguntada quem lhe ensinou as ditas coisas, respondeu que: 

SEÇÃO 5 

VOZ Depoente 

ENGAJAMENTO 
Heteroglóssico; Contração; Negação  

Heteroglóssico; Expansão; Ponderação 

ATITUDE Afeto; Insegurança 

GRADAÇÃO Foco; Atenuação 

 [Resposta à pergunta 1] não lembra que outra pessoa alguma as ensinasse, senão 

somente a dita parteira que dizia ser cristã velha, que as ensinou, na Sertã, há mais de 

trinta e cinco anos, não lembra a que propósito, nem lhe parece que a ensinou em ruim 

intenção porque lhe via fazer obras de boa cristã, a qual lhe disse também que era bom 

colocar água fora quando alguém morria porque lavavam a espada do sangue nela. 
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SEÇÃO 6 

VOZ Visitador 

ENGAJAMENTO Heteroglóssico; Contração; Proposição; Pronunciamento  

ATITUDE Afeto; Insatisfação 

Julgamento; Estima Social; Normalidade 

GRADAÇÃO - 

 [Pergunta 2] Perguntada que espada ou que sangue era esse respondeu que: 

SEÇÃO 7 

VOZ Depoente 

ENGAJAMENTO Heteroglóssico; Contração; Contraposição; Negação 

ATITUDE Afeto; Segurança 

GRADAÇÃO - 

[Resposta à pergunta 2] não lembra que a dita parteira lhe declarasse mais. 

SEÇÃO 8 

VOZ Visitador 

ENGAJAMENTO  Heteroglóssico; Contração; Proposição; Pronunciamento 

ATITUDE Afeto; Insatisfação  

Julgamento; Estima Social; Normalidade 

GRADAÇÃO - 

 [Pergunta 3] Perguntada se via fazer essas coisas o dito seu marido, respondeu que: 
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SEÇÃO 9 

VOZ   Depoente 

ENGAJAMENTO   Heteroglóssico; Contração; Contraposição; Negação 

ATITUDE   Afeto; Segurança 

GRADAÇÃO - 

[Resposta à pergunta 3] não as via fazer, nem ele sabia disto. 

SEÇÃO 10 

VOZ Visitador  

ENGAJAMENTO Heteroglóssico; Contração; Proposição; Pronunciamento 

 

ATITUDE Afeto; Insatisfação 

Julgamento; Estima Social; Normalidade 

GRADAÇÃO - 

 [Pergunta 4] Perguntada se lhe declarou a dita parteira, quando lhe ensinou estas 

coisas, quem as tinha ensinado e como se lhe veio a descobrir que era judia, respondeu 

que: 

SEÇÃO 11 

VOZ Depoente 

ENGAJAMENTO  Heteroglóssico; Contração; Contraposição; Negação 

Heteroglóssico; Expansão; Ponderação 

ATITUDE Afeto; Insegurança 

GRADAÇÃO - 
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[Resposta à pergunta 4] não declarou que era judia, nem nada mais e somente lhe 

ensinou as ditas coisas. 

SEÇÃO 12 

VOZ Visitador 

ENGAJAMENTO Heteroglóssico; Contração; Proposição; Pronunciamento 

ATITUDE Afeto; Insatisfação 

Julgamento; Estima Social; Normalidade 

GRADAÇÃO - 

 [Pergunta 5] Perguntada de que idade era ela confessante no dito tempo e a dita 

parteira que lhe ensinou, respondeu que: 

SEÇÃO 13 

VOZ Depoente 

ENGAJAMENTO  Heteroglóssico; Contração; Negação 

ATITUDE Afeto; Segurança 

GRADAÇÃO Força; Quantificação 

 [Resposta à pergunta 5] ela confessante seria então de quarenta e cinco anos e que a 

dita parteira teria, então, por volta de oitenta e logo daqui a pouco tempo morreu. 

SEÇÃO 14 

VOZ Visitador 

ENGAJAMENTO  Heteroglóssico; Contração; Proposição; Pronunciamento 

ATITUDE Afeto; Insatisfação 
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Julgamento; Estima Social; Normalidade 

GRADAÇÃO - 

 [Pergunta 6] Perguntada se ensinou ela às ditas suas filhas mais algumas outras 

cerimônias judaicas, respondeu que: 

SEÇÃO 15 

VOZ Depoente   

ENGAJAMENTO  Heteroglóssico; Contração; Contraposição; Negação 

ATITUDE Afeto; Segurança 

GRADAÇÃO - 

 [Resposta à pergunta 6] não. 

SEÇÃO 16 

VOZ Visitador 

ENGAJAMENTO  Heteroglóssico; Contração; Proposição; Pronunciamento  

ATITUDE Afeto; Insatisfação 

Julgamento; Estima Social; Normalidade 

GRADAÇÃO - 

 [Pergunta 7] Perguntada quanto tempo há que ela confessante começou a ser judia e 

deixara a fé de Nosso Senhor Jesus Cristo, respondeu que: 

SEÇÃO 17 

VOZ Depoente 

ENGAJAMENTO Heteroglóssico; Contração; Negação  

Heteroglóssico; Contração; Contra Expectativa 
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ATITUDE Afeto; Insegurança  

GRADAÇÃO - 

[Resposta à pergunta 7] nunca até agora foi judia e sempre até agora teve fé de Nosso 

Senhor Jesus Cristo, mas que fez as ditas coisas e cerimônias sem intenção alguma de 

judia, não entendendo, nem sabendo que eram cerimônias judaicas, mas provavelmente 

as usava por lhes terem ensinado como dito tem. 

SEÇÃO 18 

VOZ Visitador 

ENGAJAMENTO  Heteroglóssico; Contração; Proposição; Pronunciamento 

ATITUDE Afeto; Insatisfação 

Julgamento; Estima Social; Normalidade 

GRADAÇÃO - 

[Pergunta 8] Perguntada quanto tempo há que ela começou a ensinar as ditas suas 

filhas que fossem judias e cressem na Lei de Moisés, respondeu que: 

SEÇÃO 19 

VOZ Depoente 

ENGAJAMENTO  Heteroglóssico; Contração; Contraposição; Negação 

ATITUDE Afeto; Segurança 

GRADAÇÃO - 

 [Resposta à pergunta 8] ela nunca ensinou suas filhas que fossem judias, nem a lei de 

Moisés, nem ela nunca teve essa lei. 

SEÇÃO 20 
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VOZ Visitador 

ENGAJAMENTO Heteroglóssico; Contração; Proposição; Pronunciamento 

Heteroglóssico; Contração; Proposição; Endosso 

ATITUDE Julgamento; Estima Social; Tenacidade 

GRADAÇÃO Foco; Acentuação 

[2-d] Foi admoestada pelo Senhor Visitador com muita caridade que ela use de bom 

conselho e que, pois, este tempo de graça para ela a alcançar, lhe é necessário fazer 

confissão inteira e verdadeira nesta mesa e confessar a sua intenção judaica e que 

confessando ela a sua intenção e toda a verdade interior lhe aproveitaria muito para 

alcançar o perdão, respondeu que: 

SEÇÃO 21 

VOZ Depoente  

ENGAJAMENTO  Heteroglóssico; Contração; Contraposição; Negação 

ATITUDE Afeto; Segurança 

GRADAÇÃO - 

ela tem dita a verdade que nunca fez as ditas coisas com ruim intenção, nem com 

coração de judia, nem de ofender a Deus e nunca cuidou que nas ditas coisas o ofendia 

SEÇÃO 22 

VOZ Visitador 

ENGAJAMENTO Heteroglóssico; Contração; Proposição; Pronunciamento 

Heteroglóssico; Contração; Proposição; Endosso  

ATITUDE Julgamento; Estima Social; Tenacidade 

GRADAÇÃO Foco; Acentuação 
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[2-c] Logo, pelo dito Senhor Visitador, lhe foi dito que esta muito forte a presunção 

contra ela, de que é judia e vive na lei de Moisés e se afastou da nossa Santa Fé 

Católica e que não é possível fazer todas as ditas cerimônias de judeus tão conhecidas, 

sabidas serem cerimônias dos judeus, como botar água fora quando alguém morre, não 

comer por oito dias carne no nojo, jurar pelo mundo que tem a alma do defunto, não 

comer cação, nem raia e pôr a mão na cabeça dos netos quando lhes lançava a benção, 

tudo isso são cerimônias manifestadamente judaicas que ela não pode negar e, que por 

isso, fica claro que ela é judia e que as fez como judia. 

SEÇÃO 23 

VOZ Depoente 

ENGAJAMENTO Heteroglóssico; Contração; Contraposição; Negação 

Heteroglóssico; Expansão; Ponderação 

ATITUDE Afeto; Insegurança  

GRADAÇÃO Foco; Acentuação 

 Contudo, ela, confessante, disse e afirmou que ela nunca fez as ditas coisas com 

intenção ruim de judia, nem de ofensa a Jesus Cristo, mas que as fez por ignorância 

como tem dito e não come cação, nem raia fresca porque lhe faz mal e quando punha a 

mão na cabeça dos netos era por desastre e que de toda a culpa que tem em fazer as 

ditas coisas exteriores, sem ter a dita intenção ruim interior como tem dito, pede perdão 

e misericórdia neste tempo da graça e promete o segredo pelo juramento que recebeu. 

SEÇÃO 24 

VOZ Notário 

ENGAJAMENTO  Monoglóssico 

ATITUDE Julgamento; Sanção social; Legal 
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GRADAÇÃO - 

[3-a] Por não saber assinar eu, Notário, a seu rogo, assinei com o Senhor Visitador. 

Manoel Francisco, Notário do Santo Ofício nesta visitação o escrevi. 

SEÇÃO 25 

VOZ Depoente  

ENGAJAMENTO Heteroglóssico; Expansão; Ponderação 

Heteroglóssico; Contração; Contraposição; Negação 

ATITUDE Afeto; Insegurança 

GRADAÇÃO  

[2-b] [Heresia 9]  Confessou mais que quando amortalhavam algum finado, não era 

bom dar agulha para o coserem na mortalha, nem era bom tirar ramo, nem pedaço fora 

do lençol em que o amortalharam, mas que havia de fazer com o lençol inteiro; 

[Heresia 10] e que não era bom a vassoura com que varriam a casa emprestá-la a 

nenhuma vizinha para varrer a sua e que ela confessante não se lembra bem se ensinou 

essas coisas as suas filhas; e prometeu ter segredo. 

SEÇÃO 26 

VOZ Notário 

ENGAJAMENTO  Monoglóssico 

ATITUDE Julgamento; Sanção social; Legal 

GRADAÇÃO - 

[2-e] Foi-lhe mandado pelo Senhor Visitador que não saísse desta cidade sem sua 

licença e assim o prometeu [3-a] e por não saber assinar eu, Notário, a seu rogo, assinei 

com o Senhor Visitador. Manoel Francisco, Notário do Santo Ofício nesta visitação o 
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escrevi. 

 

5.3.4 Mapa composicional de Dona Leonor 

 

Quadro 11 - Mapa composicional de Dona Leonor 

 

IDENTIFICAÇÃO: M DL, SEÇÃO 1-13 

SEÇÃO 1  

VOZ Notário 

ENGAJAMENTO 
Monoglóssico 

ATITUDE 
Julgamento; Sanção Social; Legal 

GRADAÇÃO - 

 [1-a] Confissão de DONA LEONOR, [1-b] cristã nova, no tempo da graça, [1-c] no 

primeiro dia do mês de fevereiro de mil e quinhentos e noventa e dois, [1-d] nesta 

cidade de Salvador, capitania da Bahia de Todos os Santos, nas casas da morada do 

Senhor Visitador do Santo Ofício, Heitor Furtado de Mendonça, [1-e] perante ele 

apareceu sem ser chamada, dentro do tempo da graça, Dona Leonor e [1-f] por querer 

confessar suas culpas nesta mesa recebeu juramento dos Santos Evangelhos, em que 

pôs a sua mão direita sob cargo do qual prometeu dizer a verdade. 

 

SEÇÃO 2 

VOZ Depoente 
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ENGAJAMENTO  Heteroglóssico: Expansão; Atribuição; Reconhecimento 

ATITUDE Afeto; Segurança 

GRADAÇÃO  

[1-g] Disse ser cristã nova, moradora em Matoim, de idade de trinta e dois anos mais 

ou menos, casada com Enrique Muniz, cristão velho, morador no Rio de Matoim, 

dentro desta capitania. 

 

SEÇÃO 3 

VOZ   Depoente 

ENGAJAMENTO Heteroglóssico: Expansão; Ponderação 

ATITUDE Afeto; Segurança 

Afeto; Insegurança 

GRADAÇÃO Força; Quantificação; Quantidade 

Força; Intensificação; Isolamento 

[2-a] [Heresia 1] Confessando-se disse que [2-b] havia dezoito anos mais ou menos 

que estava casada com o dito seu marido e do dito tempo até agora, lhe aconteceu, 

muitas vezes, lançar e mandar lançar fora de casa toda água dos potes e vasos que 

havia em casa das portas adentro, quando alguém lhe morria, como filho, filha ou 

escravos; [Heresia 2] e que havia quatro ou cinco anos que lhe morrera uma sua filha e 

estando em nojo por ela, não comeu oito dias carne; [Heresia 3] e que de seis ou sete 

anos a esta parte, por ouvir dizer que tirar as glândulas aos quartos traseiros das reses 

miúdas todas as vezes que em sua casa assavam-se quartos semelhantes, lhe mandava 

tirar a glândula para assar bem; [Heresia 4] e que havia dois outros anos veio a sua 

casa uma lampreia que veio do Reino em conserva e ela não a quis comer por ter nojo 

dela e vir fedorenta e não por alguma outra coisa e que come os demais peixes sem 
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escama e lhe sabem muito bem; [Heresia 5] e que havia um ano mais ou menos que 

uma escrava sua degolou uma sua galinha em frente à sua porta e que ela lhe mandou 

jogar em cima do sangue que estava derramado um pouco de serradura de madeira que 

se havia serrado porque andava ali perto um porco e remetia a ele para comer e isto fez 

para que o porco não ficasse inclinado a lhe comer com os leitões; [Heresia 6] 

[Denúncia 1] e que de dezessete anos a esta parte em que seu pai faleceu, ela 

confessante quando quer afirmar alguma coisa tinha por costume ordinário “jurar pelo 

mundo que tem a alma de seu pai” e desta jura usava por ouvir jurar a sua mãe, Ana 

Rodrigues, mas não entendeu que esta jura quer dizer e que todas estas coisas fez sem 

nenhuma má intenção, e sem saber, nem entender que eram cerimônias dos judeus e 

tanto que ouviu dizer que na publicação da Santa Inquisição se declarou no Édito da Fé 

que estas coisas eram cerimônias dos judeus, ela confessante por ver que era danação e 

que simplesmente tinha feito estas coisas, ficou muito triste por ver que podiam cuidar 

que era judia, não sendo ela, na verdade, porque é boa cristã. 

 

SEÇÃO 4 

VOZ Visitador 

ENGAJAMENTO Heteroglóssico: Contração; Proposição; Pronunciamento 

ATITUDE Afeto; Insatisfação 

Julgamento; Estima Social; Normalidade 

GRADAÇÃO - 

 [2-c] [Pergunta 1] Perguntada quem lhe ensinou botar água fora quando morria 

alguém em casa, respondeu que: 

  

SEÇÃO 5 
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VOZ Depoente 

ENGAJAMENTO 
Heteroglóssico; Expansão; Ponderação  

Heteroglóssico; Contração; Negação 

ATITUDE Afeto; Insegurança 

GRADAÇÃO Foco; Atenuação 

 [Resposta à pergunta 1] [Denúncia 2] sua mãe, Ana Rodrigues, lhe ensinou dizendo 

que lhe ensinara uma sua comadre, Inês Rodrigues, cristã velha, na Sertã, em Portugal, 

sem lhe declarar que era cerimônia judaica; e que a dita sua mãe lhe ensinou também 

que não comesse carne os ditos oito dias do nojo da morte de sua filha, que lhe ensinara 

aquilo a dita sua comadre; e que também ouviu a dita sua mãe o dito modo de jurar 

pelo mundo que tem a alma de seu pai, e as outras muitas pessoas que não lhe lembram 

os nomes e que, por isso, ela usava também o dito modo de jurar, sem nenhuma ruim 

intenção, e que tanto é verdade que ela, em todas as ditas coisas que fez, nunca teve 

ruim intenção e as fez simplesmente porque estando ela em conversação com Joana de 

Sá, suas irmãs e mãe, mulher de Bastião Carvalho, morador em Matoim, ela 

confessante, lhes contou que sua mãe, Ana Rodrigues, lhe dissera que não era bom 

beber água que havia em casa quando morria alguém que era bom lançá-la fora. 

 

SEÇÃO 6 

VOZ Visitador 

ENGAJAMENTO Heteroglóssico: Contração; Proposição; Pronunciamento 

ATITUDE Afeto; Insatisfação 

Julgamento; Estima Social; Normalidade 

GRADAÇÃO - 

 [Pergunta 2] Perguntada perante quem lhe ensinou as ditas coisas e, quando as 
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ensinou, se lhes declarava logo que eram de lei judaica, respondeu que: 

 

SEÇÃO 7 

VOZ Depoente 

ENGAJAMENTO Heteroglóssico; Contração; Contraposição; Negação 

ATITUDE  Afeto; Segurança 

GRADAÇÃO Força; Intensificação; Isolamento 

Força; Intensificação; Repetição 

 [Resposta à pergunta 2] as ensinava perante sua irmã, Beatriz Antunes, mulher de 

Bastião de Faria, cristão velho, e que não lhe declarou nunca que eram de lei judaica, 

nem ela entendeu, nem presumiu de sua mãe e a tem por boa cristã. 

 

SEÇÃO 8 

VOZ Visitador 

ENGAJAMENTO 
 Heteroglóssico; Contração; Proposição; Pronunciamento  

ATITUDE Afeto; Insatisfação 

Julgamento; Estima Social; Normalidade 

GRADAÇÃO - 

 [Pergunta 3]   Perguntada se viu a dita sua mãe fazer ou dizer algumas coisas contra 

nossa Santa Fé católica, respondeu que: 

 

SEÇÃO 9 
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VOZ Depoente 

ENGAJAMENTO Heteroglóssico: Contração; Contraposição; Negação 

ATITUDE Afeto; Segurança 

GRADAÇÃO Força; Intensificação; Isolamento 

 [Resposta à pergunta 3] nunca lhes viu fazer, nem dizer outras coisas mais do que o 

dito tem. 

SEÇÃO 10 

VOZ Visitador 

ENGAJAMENTO Heteroglóssico; Contração; Proposição; Pronunciamento 

 

ATITUDE Afeto; Insatisfação 

Julgamento; Estima Social; Normalidade 

GRADAÇÃO - 

 [Pergunta 4] Perguntada se no tempo que sua mãe esteve doente e se na sua doença 

lhe viu fazer ou ouviu dizer alguma coisa contra nossa Santa Fé Católica, respondeu 

que: 

SEÇÃO 11 

VOZ Depoente 

ENGAJAMENTO 
Heteroglóssico; Expansão; Ponderação  

Heteroglóssico; Contração; Contraposição; Negação 

Heteroglóssico; Contração; Contra Expectativa 

ATITUDE Afeto; Insegurança 

GRADAÇÃO Força; Intensificação; Isolamento 

 [Resposta à pergunta 4] nunca lhe viu fazer nem dizer tal, mas que lhe lembra que 
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esteve doida e falava muitos desatinos; e que lhe lembra que quando seu pai morreu e 

dita sua mãe por nojo da sua morte não comeu carne oito dias pela razão sobredita de 

lhe ter ensinado sua comadre. 

SEÇÃO 12 

VOZ Visitador 

ENGAJAMENTO 
Heteroglóssico; Contração; Proposição; Pronunciamento 

Heteroglóssico; Contração; Proposição; Endosso 

ATITUDE Julgamento; Estima Social; Tenacidade 

Julgamento; Estima Social; Capacidade 

GRADAÇÃO - 

 [2-d] Foi admoestada pelo Senhor Visitador com muita caridade que ela confesse 

todas as suas culpas inteiramente porque não é de crer que sendo ela mulher de bom 

entendimento como mostra em sua prática e sendo ela cristã nova e fazendo as ditas 

cerimônias tão conhecidas dos judeus, não as fizesse com a intenção de judia e que por 

estas razões está muito forte a presunção contra ela, que é judia e vive na Lei de Moisés 

e não tem a lei de Jesus Cristo, verdadeiro Messias e que para que lhe aproveite sua 

confissão para alcançar a graça, o perdão e a misericórdia, lhe é necessário fazer 

confissão inteira e verdadeira confessando sua intenção judaica, o que ela não fez 

antes, nega, e por ela foi respondido que: 

SEÇÃO 13 

VOZ Depoente 

ENGAJAMENTO 
 Heteroglóssico; Expansão; Ponderação 

Heteroglóssico; Contração; Contraposição; Negação  

ATITUDE Afeto; Insegurança 

GRADAÇÃO Força; Intensificação; Isolamento  

[Heresia 7] [Denúncia 3] tem dito toda a verdade de suas culpas porque nunca nelas 



152 

 

teve intenção judia, e simplesmente as fez por lhe ensinarem da dita maneira. Logo 

declarou mais e confessou mais a dita Dona Leonor que no dito tempo depois de ser 

casada, lhe aconteceu por duas outras vezes que morrendo-lhe em casa gente, mandou 

amortalhar, mandando atar somente com uns fios, mandando que não cosessem com 

agulha e linha a mortalha do lençol; e que isto fez por ensinar assim a sua dita mãe, 

Ana Rodrigues, dizendo que não era bom coser na mortalha, os defuntos com agulha e 

linha, com que se cosia em casa e também ouviu dizer a dita sua mãe que não era bom 

tirar ramo, nem pedaço do lençol em que se amortalhasse algum defunto e sobre o dito 

fez ela simplesmente sem má intenção e entende que também a dita sua mãe 

simplesmente lhe ensinou sobre o dito sem malícia e também por lhe ensinarem, sem 

entender que isso podia ser cerimônia judaica e da culpa que teve em fazer a dita obra 

exterior não tendo dentro do coração nenhuma ruim intenção, pede misericórdia e 

perdão. Disse mais acusando a dita Dona Leonor que lhe lembra que uma vez havia um 

ano e meio, mais ou menos, que morrendo uma menina de uma sua escrava, ela deu um 

pano para amortalharem e mandou que amortalhassem nele assim inteiro que não 

rasgassem, nem tirassem nada fora 

SEÇÃO 13 

VOZ Notário 

ENGAJAMENTO 
 Monoglóssico 

ATITUDE Julgamento; Sanção social; Legal 

GRADAÇÃO - 

[3-a] e por não dizer mais lhe foi mandado ter segredo e que não se saia desta cidade 

sem licença dele, Senhor Visitador, e ela assim o prometeu e assinou com ele, eu, 

Manoel Francisco, Notário do Santo Ofício, nesta visitação o escrevi. Heitor Furtado 

de Mendonça. Visitador Dona Leonor. Depoente. 

5.3.5 Mapa composicional de Isabel Antunes 

 

Quadro 12 - Mapa composicional de Isabel Antunes 
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IDENTIFICAÇÃO: M, IA, Seção 1-6 

SEÇÃO 1 

VOZ Notário 

ENGAJAMENTO Monoglóssico 

ATITUDE Julgamento; Sanção social; Legal 

GRADAÇÃO - 

 [1-a] Confissão de ISABEL ANTUNES, [1-b] meio cristã nova, [1-e] no tempo da 

graça do Recôncavo, mulher de Enrique Nunes, cristão novo, [1-c] aos vinte e nove 

dias, digo, ao primeiro dia do mês de fevereiro de mil e quinhentos e noventa e dois, 

[1-d] nesta cidade de Salvador, Bahia de Todos os Santos, nas casas de morada do 

Senhor Visitador do Santo Ofício, Heitor Furtado de Mendonça, [1-e] perante ele 

apareceu sem ser chamada, dentro do tempo da graça, Isabel Antunes, [1-f] e por 

querer acusar de culpas pertencentes a esta mesa, recebeu o juramento dos Santos 

Evangelhos, em que pôs sua mão direita sob cargo do qual prometeu confessar verdade 

em tudo. 

 

SEÇÃO 2 

VOZ Depoente 

ENGAJAMENTO 
Heteroglóssico: Expansão; Atribuição; Reconhecimento 

Heteroglóssico: Expansão; Atribuição; Ponderação 

Heteroglóssico: Contração; Contraposição; Negação  

ATITUDE Afeto; Insegurança 

GRADAÇÃO Foco; Atenuação 
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[1-g] Disse ser natural de Matoim, onde ora é moradora nesta capitania, meio cristã 

nova, filha de Diogo Vaz, cristão-velho, já defunto e de sua mulher, Violante Antunes, 

cristã nova, de idade de dezoito anos, casada com Enrique Nunes, lavrador, o qual não 

sabe decerto sua nação, [Denúncia 1] mas que somente lhe conhece um seu primo com 

irmão que é João Nunes, de Pernambuco, mercador, o qual dizem que é cristão novo 

inteiro. 

 

SEÇÃO 3 

VOZ Depoente 

ENGAJAMENTO Heteroglóssico: Expansão; Ponderação  

Heteroglóssico: Contração; Contraposição; Contra Expectativa 

Heteroglóssico: Contração; Contraposição; Negação 

ATITUDE Afeto; Insegurança 

GRADAÇÃO Força; Intensificação; Repetição 

[2-a] Confessando-se disse que [2-b] [Heresia 1] [Denúncia 2] havia quatro anos que 

na sua fazenda morreu um escravo menino e ela mandou a mãe do dito escravo que 

lançasse fora toda a água de casa e isto fez sem ter nenhuma intenção ruim e sem 

entender que era nenhuma cerimônia judaica porquanto tinha ouvido dizer a sua mãe 

que era bom fazer isto sem lhe declarar mais nada e que ela não viu fazer isto a dita sua 

mãe que ora já é defunta, também ela confessante lhe morrendo uma sua filha, e outras 

pessoas nunca usou dos sobreditos, mas que a dita vez por não lançar mão da dita 

coisa, e também desta obra que fez exterior sem ter ruim intenção interiormente no 

coração da culpa que nela teve fazendo simplesmente pede perdão e misericórdia. 

 

SEÇÃO 4 
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VOZ Visitador  

ENGAJAMENTO Heteroglóssico: Contração; Proposição; Endosso 

Heteroglóssico: Contração; Proposição; Pronunciamento 

ATITUDE Julgamento; Estima Social, Tenacidade, Capacidade 

GRADAÇÃO Foco; Acentuação 

   

[2-d] Logo, foi admoestada com muita caridade, pelo Senhor Visitador que faça 

confissão inteira e verdadeira porque, pois, ela é cristã nova e esta cerimônia judia que 

ela fez é muito conhecida ser dos judeus, fica sendo grande presunção que ela é judia e 

que está afastada da fé de Jesus Cristo verdadeiro messias e que vive na Lei de Moisés 

majoritariamente, sendo ela discreta como é e de bom entendimento, faz muita suspeita 

que ela fez a dita cerimônia com intenção de judia e que, portanto, falasse a verdade e 

descobrisse o seu coração porque lhe aproveitara muito para alcançar graça e 

misericórdia respondeu que: 

SEÇÃO 5 

VOZ Depoente  

ENGAJAMENTO 
Heteroglóssico; Contração; Contraposição; Negação 

Heteroglóssico: Expansão; Ponderação 

ATITUDE Afeto; Insegurança 

GRADAÇÃO Força; Intensificação; Isolamento 

Força; Intensificação; Repetição 

 [Denúncia 3] ela mandou fazer a dita cerimônia de deixar a água fora sem saber que 

era cerimônia de judeus e sem intenção disso, mas ignorantemente como moça e 

denunciou mais que ouviu dizer a dita sua mãe, já defunta, há muito tempo, não se 

lembra quando,  que não era bom quando levavam um pote para buscar água fora de 
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casa, tornarem com ele para casa vazio, mas não lhe declarou nenhuma má intenção 

nisto e do costume o que dito tem e que nunca presumiu da dita sua mãe intenção ruim 

das ditas coisas e prometeu ter o segredo. 

 

SEÇÃO 6 

VOZ Notário 

ENGAJAMENTO Monoglóssico 

ATITUDE Julgamento; Sanção social; Legal 

GRADAÇÃO  

[3-a] Por não dizer mais, lhe foi mandado, digo, que assinei por ela com o Senhor 

Visitador. Manoel Francisco, notário do Santo Ofício, nesta visitação o escrevi.  

Manoel Francisco. Notário. Heitor Furtado de Mendonça. Visitador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.6 Mapa composicional de Ana Alcoforado 

 



157 

 

Quadro 13 - Mapa composicional de Ana Alcoforado 

 

IDENTIFICAÇÃO: M, AA, SEÇÃO 1-7 

SEÇÃO 1 

VOZ Notário 

ENGAJAMENTO 
Monoglóssico 

ATITUDE 
Julgamento; Sanção social; Legal 

GRADAÇÃO Foco; Acentuação, 

[1-a] Confissão de ANA ALCOFORADO, [1-b] cristã nova, [1-e] no tempo da graça 

do Recôncavo, no último dia dele, [1-c] aos onze dias do mês de fevereiro de mil e 

quinhentos e noventa e dois anos, [1-d] nesta cidade de Salvador, Bahia de Todos os 

Santos, nas casas da morada do Senhor Visitador do Santo Ofício, Heitor de Furtado de 

Mendonça, [1-e] perante ele apareceu sem ser chamada Dona Ana Alcoforado e [1-f] 

por querer denunciar coisas tocantes ao Santo Ofício, recebeu juramento dos Santos 

Evangelhos em que pôs a sua mão direita dentro neste tempo de graça sob cargo do 

qual prometeu dizer em tudo a verdade.  

SEÇÃO 2 

VOZ Depoente 

ENGAJAMENTO 
Heteroglóssico: Expansão; Atribuição; Reconhecimento 

Heteroglóssico: Expansão; Ponderação 

ATITUDE Afeto; Insegurança 

GRADAÇÃO Foco; Acentuação, Atenuação 

[1-g] Disse ser meio cristã velha e meio cristã nova, natural de Matoim desta capitania, 

filha de Antonio Alcoforado, cristão velho, e de sua mulher, Isabel Antunes, cristã 
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nova, defuntos, de idade de vinte e sete anos, casada com Nicolau Faleiros de 

Vasconcelos, lavrador, morador na sua fazenda de Matoim.  

SEÇÃO 3 

VOZ Depoente 

ENGAJAMENTO Heteroglóssico: Expansão; Ponderação  

Heteroglóssico: Atribuição; Distanciamento 

ATITUDE Afeto; Insegurança 

GRADAÇÃO Foco; Atenuação 

[2-a] [Heresia 1] [Denúncia 1] Confessando-se disse que [2-b] havia quatro anos que 

teve em sua casa um seu criado de nome Baltazar Dias de Azambujo, cristão velho, 

segundo ele dizia, natural de Santo Antonio do Tojal, que será homem ora de trinta 

anos e pouco mais ou menos, o qual ora é casado e morador na capitania de Ilhéus, 

com Catarina Cordeira, sua mulher e vivem por sua lavoura, o qual antes de viver com 

ela, confessante, viveu também alguns dias com sua tia, Dona Leonor, mulher de 

Enrique Muniz Teles, e morrendo-lhe a ela, confessante, no dito tempo em casa um seu 

escravo, disse o dito seu criado Baltazar Dias de Azambujo perguntando por que 

lançavam água fora quando morria alguém em casa, será por nojo, se porque ela, 

confessante, nunca até então tinha ouvido, nem sabido que por morte de alguém se 

lançava água fora e lhe perguntou, então, porque dizia ele aquilo e ele respondeu que o 

dizia porque vira já em sua terra entornar água fora nas casas onde morria alguém, mas 

que não sabia o porquê, nem lhe declarou mais, então, ela, confessante, simplesmente, 

cuidando que seja aquilo alguma coisa boa mandou entornar e lançar fora a água que 

havia em casa; e que dali por diante lhe aconteceu morrerem-lhe em diversos tempos 

sete ou oito escravos e quando lhe morriam mandava lançar fora sempre e derramar a 

água que em casa havia e que isto fez sem ter ouvido, nem aprendido de nenhuma outra 

pessoa em outra nenhuma parte, sem ser visto fazer a ninguém, senão somente por 

ouvir dizer ao dito seu criado; [Heresia 2] [Denúncia 2] e, outrossim, disse que ouviu 
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jurar a sua avó Ana Rodrigues, cristã nova, quando queria afirmar alguma coisa, este 

modo de juramento “pelo mundo que tem a alma de Heitor Antunes”, o qual era o 

marido da avó dela, confessante, e assim ouviu o mesmo juramento a outras muitas 

pessoas que não lhe lembram e, por isso, ela também simplesmente sem nenhuma 

intenção ruim usou, muitas vezes, do dito modo de juramento e quando quer afirmar 

alguma coisa diz “pelo mundo que tem a alma de meu pai e de minha mãe”. 

PARTE 4 

VOZ Visitador 

ENGAJAMENTO Heteroglóssico: Contração; Proposição; Pronunciamento 

ATITUDE Afeto; Insatisfação 

Julgamento; Estima Social; Normalidade 

GRADAÇÃO - 

 [Pergunta 1] [2-c] Perguntada qual é este mundo que tem a alma de seu pai e de sua 

mãe respondeu que:  

SEÇÃO 5 

VOZ Depoente 

ENGAJAMENTO Heteroglóssico; Contração; Contraposição; Negação 

Heteroglóssico; Contração; Contraposição; Contra expectativa 

ATITUDE Afeto; Insegurança 

GRADAÇÃO Força; intensificação; Repetição 

Foco; Atenuação, Acentuação 

[Resposta 1] ela não entende, nem sabe declarar o dito juramento que queria dizer, mas 

que faz este juramento simplesmente por tê-lo ouvido e jurou, muitas vezes, perante 

suas parentas e outras pessoas e não se lembra de quanto tempo a esta parte.  
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SEÇÃO 6 

VOZ Visitador 

ENGAJAMENTO Heteroglóssico; Contração; Proposição; Endosso 

Heteroglóssico; Contração; Proposição; Pronunciamento 

ATITUDE Julgamento; Estima Social; Tenacidade 

GRADAÇÃO  

 [2-d] Logo, foi admoestada pelo Senhor Visitador, com muita caridade, que faça 

confissão inteira e verdadeira porque estas cerimônias que fez de lançar água fora são 

muito conhecidas serem dos judeus e o dito modo de jurar é muito conhecido ser dos 

judeus, os quais costumam “jurar pela alma de meu pai” que quer dizer o mesmo que 

“pelo mundo tem a alma de meu pai” e que, pois ela é cristã nova, não se pode 

presumir senão que ela fez as ditas cerimônias e juramentos com intenção de judia e 

que ela é judia e vive na Lei de Moisés e deixou a fé Jesus Cristo que, portanto, fale a 

verdade e descubra seu coração porque lhe aproveitara muito para alcançar graça, pois 

está em tempo dela e ela respondeu que:  

SEÇÃO 7 

VOZ Depoente 

ENGAJAMENTO Heteroglóssico: Contração; Contraposição; Negação 

Heteroglóssico: Contração; Contraposição; Contra expectativa  

ATITUDE Afeto; Insegurança 

GRADAÇÃO Força; Intensificação, Repetição 

é boa cristã e nunca soube, nem teve nada da Lei de Moisés, mas que fez as ditas coisas 

sem entender que eram judaicas e que depois que se publicou a Santa Inquisição nesta 
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cidade e ouviu contar as coisas que se declaravam no Édito da Fé, entendeu serem 

judaicas as que dito tem e nunca mais as fez e que da culpa que tem em as fazer 

exteriormente, sem ter no coração erro algum da fé católica; pede perdão, misericórdia 

e do costume disse nada mais do que dito tem e prometeu ter segredo pelo juramento 

que recebeu e  

SEÇÃO 8 

VOZ Notário 

ENGAJAMENTO 
 Monoglóssico 

ATITUDE Julgamento; Sanção social; Legal   

GRADAÇÃO - 

 [3-a] assinou com o Senhor Visitador. Manoel Francisco, Notário do Santo Ofício, 

nesta visitação o escrevi. Heitor Furtado de Mendonça. Visitador. Dona Ana. 

Confessante.  
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6. MODERNIZAÇÃO DAS CONFISSÕES 

O processo de modernização requer a percepção de detalhes, pormenores e 

singularidades que apenas a mão e a mente humana podem perceber. Sendo assim, não se 

trata de um trabalho mecânico, não pode ser realizada por uma máquina. Neste contexto, 

os mapas composicionais têm grande impacto nas modernizações, pois concedem ao editor 

poder de escolha e maior autonomia para desenvolver sua própria estratégia de 

modernização. 

 

6.1 Considerações metodológicas sobre a modernização 

das confissões  

As análises revelam ecos das vozes e das estratégias adotadas pelas depoentes. 

Assim, para que se cumpra o objetivo de trazer as vozes das Antunes à superfície do texto 

das confissões modernizadas, foram selecionadas como suporte teórico as obras: 

Estratégia e táctica da transcrição (CASTRO; RAMOS, 1981) que orientou na definição 

do objetivo da modernização; Introdução à crítica textual (2005), de César Nardelli 

Cambraia (2005) que auxiliou a seleção de critérios de modernização e uniformização que 

atendessem à finalidade deste trabalho; e o artigo “A carta de Françisca Maria Xavier de 

Castro: edição e reflexões sobre o imaginário social de mulheres na América Portuguesa” 

(2019), de Elisa Hardt Leitão Motta e Vanessa Martins do Monte, utilizado como suporte 

teórico para realizar a adaptação do Português Médio
31

 para o contemporâneo, bem como 

                                                         

31
 Em relação às nomenclaturas, optamos pela proposta de Charlotte Galves, Cristiane Namiuti e Maria Clara 

Paixão de Sousa no artigo Novas perspectivas para antigas questões: revisitando a periodização da língua 

portuguesa (2006, p. 4). As autoras apresentam uma nova periodização histórica da Língua Portuguesa 

partindo de um novo critério de datação baseada no surgimento de novas formas gramaticais e não no 

desaparecimento das formas antigas. Portanto, para as autoras, a Língua Portuguesa divide-se em: Português 

Arcaico, Português Médio e Português Europeu Moderno. São divisões parecidas com as antigas (Português 

Arcaico, Clássico e Moderno), mas não coincidem na periodização. Na periodização tradicional da Língua 

Portuguesa, o primeiro período histórico é o Português Arcaico, representado desde os primeiros documentos 

registrados até o século XVI, fins da Idade Média. O período Clássico, por sua vez, estende-se até o século 

XIX e deste ponto em diante encontra-se o Português Moderno (GALVES; NAMIUTI; PAIXÃO, 2006, p. 2 

- 4). Na proposta de periodização sugerida pelas autoras e adotadas nesta tese, há dois pontos de inflexão, a 
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selecionar as estratégias de modernização que viabilizassem a marcação das vozes das 

Antunes na estrutura do texto por meio da pontuação, das escolhas lexicais, entre outras.  

Ivo Castro e Maria Ana Ramos (1981) propõem quatro condições básicas e 

essenciais para o tratamento das confissões: elaborar um inventário das edições já 

existentes; identificar o tipo de leitor que constitui o público; verificar se estes possíveis 

leitores estão privados do tipo de edição que lhes convém; e realizar um levantamento das 

características do texto que requerem um tratamento especial específico (CASTRO; 

RAMOS, 1981, p.19). Estas condições guiam a metodologia adotada nas modernizações e 

serão discutidas neste capítulo, nas seções intituladas: “Edições existes”, “Tipos de leitor e 

suas necessidades”, “Características e tratamento para a modernização do texto”, “Gênero 

discursivo”, “Grafia”, “Vocabulário” e “Gramática”.   

Também foram adicionadas duas seções referentes à metodologia de elaboração e 

leitura dos mapas composicionais: “Considerações metodológicas para a leitura dos mapas 

composicionais” e “Procedimentos para a elaboração de mapas composicionais”. No 

primeiro item, apresento os procedimentos necessários para ler os mapas composicionais 

que segmentam o cruzamento de vozes e padronizam a estrutura da confissão com a 

finalidade de contribuir com a identificação das vozes femininas. No segundo item, 

estabeleço considerações e parâmetros sobre o procedimento metodológico de elaboração 

dos mapas para a modernização dos documentos. 

6.1.1 Edições existentes 

Duas obras compõem o inventário com as edições do Primeiro Livro das 

Reconciliações e Confissões (1591- 1592). A primeira edição foi publicada em 1922, em 

São Paulo, sob o título de Visitação do Santo Ofício às partes do Brasil – Confissões da 

Bahia (1591-92). Trata-se de uma tiragem de 250 exemplares, da “Série Eduardo Prado: 

para melhor se conhecer o Brasil”, o editor foi Paulo Prado.   

                                                                                                                                                    
fronteira entre os séculos XIV e XV e o início do século XVIII. Portanto, as confissões modernizadas 

correspondem ao período de emergência do Português Médio. 
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A segunda edição constitui o corpus desta tese, foi realizada por Ana Claudia de 

Ataide Mota (2016), na tese de doutoramento intitulada Confessar em segredo: edição e 

estudo de um Livro de Confissões quinhentista (Inquisição de Lisboa, Liv.777, Salvador, 

Bahia, 1591-1592). Trata-se de uma transcrição conservadora com as devidas adequações 

ao códice (MOTA, 2016, p.356) e de uma edição semidiplomática (MOTA, 2016, p.1007), 

pois mantem o texto original com pequenas intervenções.  

É importante destacar que os teóricos (CAMBRAIA, 2005) e o tipo de edição e 

análise escolhida por Mota (2016) encontram-se alinhados com a teoria de Análise Crítica 

do Discurso proposta por Fairclough (2001), visto que consideram aspectos que estão além 

do texto, como a recepção e o contexto de produção.  

6.1.2 Tipo de leitor e suas necessidades 

A modernização da edição das confissões editadas por Mota (2016) contribui para a 

análise dos documentos, pois permite identificar com clareza a estrutura da confissão, bem 

como o cruzamento das vozes do notário, visitador e das depoentes.   

Além disso, a modernização permite que pesquisadores de outras áreas tenham 

acesso às confissões e que elas ultrapassem o espaço acadêmico e estenda-se a um público 

não especializado, viabilizando o estudo e a divulgação de documentos importantes para a 

história da América Portuguesa.  

6.1.3 Características e tratamento para a modernização do texto  

De acordo com Cambraia (2005, p.25), a decifração e a reprodução de um 

documento podem ser realizadas com mais segurança e propriedade quando há consciência 

de como eram produzidos, em que classes se distribuíam e como se estruturavam 

internamente, sobretudo porque são formais em termos estruturais e linguísticos.  

As análises da estrutura tridimensional do discurso (FAIRCLOUGH, 2001), da 

interdiscursividade (FAIRCLOUGH, 2003) e do Sistema e Avaliatividade (MARTIN; 

WHITE, 2005) viabilizaram a tomada de consciência sugerida por Cambraia (2005). 

Assim, as análises permitem a recuperação de ecos das vozes das Antunes, isto é, foi 
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possível localizar na estrutura composicional da confissão o cruzamento entre as vozes do 

notário e do visitador e, consequentemente, os trechos em que as vozes das Antunes soam. 

Dessa forma, o objetivo das modernizações é ressaltar estas vozes, trazê-las à superfície do 

texto na modernização, ressaltando-as na configuração estrutural da confissão.  

Como suporte teórico para selecionar as principais características no tratamento do 

texto, optamos por utilizar algumas das normas de edição modernizada sugeridas por 

Motta e Monte (2019, p.59), visto que tais normas consideram o público ao qual o texto se 

veicula, bem como o objetivo da modernização: 

1. A grafia da parte desenvolvida segue a grafia atual.  

2. Paragrafação, grafia, pontuação e acentuação do modelo são adaptadas conforme 

o uso atual para uma melhor compreensão.  

 3. As fronteiras entre palavras são modernizadas conforme o modelo de separação 

vocabular atual.  

4. A transcrição não é justalinear nem apresenta linhas numeradas de cinco em 

cinco à margem esquerda.  

5. Erros evidentes no modelo são corrigidos.                                                 

6. Todas as alterações necessárias para uma melhor leitura são feitas, incluindo a 

adaptação de preposições, artigos, pronomes, acentuação, pontuação etc.  

7. Deve ser compreendido que o público-alvo deste tipo de transcrição não conhece 

termos filológicos e não dispõe de um extenso material de pesquisa ao seu 

alcance. Portanto, tendo isto sempre em mente, podem ser adicionadas notas de 

rodapé que auxiliassem a compreensão de palavras pouco utilizadas e de difícil 

compreensão.  

8. A estrutura do gênero textual do documento é preservada.    

As oito normas de edição selecionadas, dentre todas as sugeridas por Motta e Monte 

(2019, p.59), foram organizadas em quatro categorias: grafia, vocabulário, gramática e 

gênero discursivo.  

6.1.3.1 Gênero discursivo 

Atualmente, as confissões religiosas transformaram-se em gêneros orais e possuem 

outra finalidade. As confissões do LRC, embora pertencentes ao âmbito religioso, 

possuíam validade jurídica para condenar ou confiscar bens. Por isso, aproximam-se em 

estilo, finalidade e estrutura ao que, hoje, denomina-se depoimento. Desse modo, em 
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relação à confissão como gênero discursivo, é necessário considerar que sua estrutura foi 

preservada, mas foram necessárias adaptações. Realizei uma consulta com um advogado
32

 

para esclarecimento de dúvidas sobre aspectos de estrutura jurídica de depoimentos, a 

partir das informações recolhidas nesta consulta foram selecionados como base para a 

modernização da estrutura das confissões do LRC dois modelos de depoimentos (Ver 

anexos A e B).  

A principal adaptação realizada na modernização para evidenciar a voz das 

depoentes foi a pontuação. De acordo com as análises apresentadas no quarto capítulo 

intitulado “O discurso como instrumento de condenação” e no quinto capítulo intitulado 

“O Discurso das Antunes”, a identificação das fronteiras entre as vozes do visitador, da 

depoente e do notário é essencial. Desse modo, a pontuação foi um meio para que o 

cruzamento entre as vozes fosse marcado graficamente. As confissões no LCR 

praticamente não apresentam pontuação, dessa forma havia liberdade estrutural para 

explorar este aspecto. O primeiro critério adotado para definir a pontuação da 

modernização baseia-se no conceito de interdiscursividade (FAIRCLOUGH, 2003). As 

análises da interdiscursividade nas confissões das Antunes revelam que a estrutura 

composicional da confissão possui relação direta com o cruzamento entre as vozes do 

notário, das depoentes e do visitador que se encontra registrados no texto por meio dos 

verbos dicendi. É possível observar que nas edições de MOTA (2016) os verbos dicendi 

não possuem relação com a pontuação que também não apresenta um padrão: 

[...] sensaber que era ceremonja 

judajca, perguntada se quando sua auoo ana 

rodriguez ensinou a sua maj que isto era de lej dos Iu 

deus, se staua ella comfessante presente, respon 

deo que naõ sabe mais que dizer lhe sua maj que a 

dicta sua auoo lje Insinara isto mas que naõ sabe se 

lhe declarou logo ser ceremonja judajca nã se lho 

naõ declarou. Perguntada que cousas mais lhe 

Insinou a dicta sua auoo que ella agora entenda 

serem judajcas, ou isso mesmo, sua maj, respondeo 

que nada mais lhe insinou suamaj e que sua avoo naõ 

                                                         

32
 No dia 28 de outubro de 2020 foi realizada uma consulta com o Prof. Dr. Adilson Ralf Santos. Ver lattes: 

http://lattes.cnpq.br/5149806668170078 
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lhe insinou mais nada [...]  

Assim, optou-se por acrescentar pontos finais antes dos verbos dicendi, bem como 

pontos finais para separar as três partes da confissão: protocolo inicial, texto da confissão e 

protocolo final. Introduziu-se ponto e vírgula para facilitar a identificação das culpas e 

foram acrescentados dois pontos após a expressão “respondeu que”:  

[...] não sabe se lhe declarou logo ser cerimônia judaica. Perguntada se quando 

sua avó Ana Rodrigues ensinou sua mãe que isso é da lei de judeus, estava ela, 

confessante, presente, respondeu que: não sabe mais que dizer-lhe sua mãe que 

a dita a sua avó ensinara-lhe isto, mas que não sabe se lhe declarou logo ser 

cerimônia judaica ou se não lhe declarou. Perguntada que coisas mais lhe 

ensinou a dita sua vó que ela agora entenda serem judaica, ou isso mesmo, sua 

mãe, respondeu que: nada mais lhe ensinou sua mãe e que sua avó não lhe 

ensinou mais nada [...] (M CF, 1592, grifo meu). 

 

Por um lado, o uso dos dois pontos após a expressão “respondeu que” parece 

introduzir o discurso direto, mas se trata de uma marca padrão na estrutura das confissões 

modernas
33

. Por outro lado, optou-se por mantê-los também por uma questão de coerência 

com o objetivo desta tese, visto que o uso de dois pontos enfatiza de forma gráfica a voz 

das Antunes no texto da confissão. Os pontos finais foram utilizados para separar as três 

partes da confissão - protocolo inicial, texto da confissão e protocolo final. Assim, 

ressaltam no texto da confissão modernizada a estrutura composicional do gênero 

discursivo. Essa estrutura composicional possui relação direta com as vozes que se tornam 

ainda mais evidentes com o uso de pontos finais antes dos verbos dicendi. O uso de ponto e 

vírgula facilita a identificação das heresias confessadas e organiza o discurso das depoentes 

de acordo com a função que desempenham em cada seção da estrutura composicional. 

Além disso, os critérios adotados para o uso da pontuação na modernização tornam a 

leitura mais fluída e seguem as normas gramaticais da Língua Portuguesa.  

Outro aspecto relevante é a introdução de aspas em caso de discurso direto. O 

trecho: 

                                                         

33
 Vale refletir sobre como as estruturas das confissões – tanto as arcaicas quanto as modernas, das religiosas 

às jurídicas – buscam incansavelmente por uma simulação do discurso direto, isto é, uma demonstração de 

neutralidade que não podem alcançar, visto que nenhum discurso é neutro.   
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[...] e que jura quando querafir/mar alguma cousa este modo de juramento pelo 

mun/do que tem a alma de meu paj [...] (MOTA, 2016) 

 

Foi modernizado com as seguintes escolhas: 

 

[...] jura, quando quer afirmar alguma coisa, este modo de juramento “pelo 

mundo que tem a alma de meu pai” [...] 

 

Esta interferência tornou-se necessária porque a base teórica utilizada neste 

trabalho, da Análise Crítica do Discurso (FAIRCLOUGH, 2001), aborda diretamente o 

conceito de interdiscursividade e intertextualidade manifesta. A marcação textual do que é 

discurso direto e indireto torna-se essencial à interpretação, principalmente neste contexto 

em que o notário se utiliza do discurso direto para registrar a confissão de uma heresia. 

6.1.3.2 Grafia 

Em relação à grafia, priorizou-se a coerência e interpretação do conteúdo analisado 

nas confissões, a escolha lexical característica do século XVI, bem como do vocabulário 

próprio do discurso jurídico e religioso.  

Na confissão de Isabel Antunes, há um exemplo importante sobre como a 

interpretação do texto tem poder de alterar a modernização. Na edição realizada por Mota 

(2016) há uma passagem em que, devido às normas utilizadas na época em que foi redigida 

a confissão, o registro de “mais” pode ser modernizado pelo operador “mas” ou pelo 

modalizador “mais”: 

[...] casada com anrique nu 

nez laurador o qual naõ sabe decerto sua na 

caõ mais que somente lhe conheçe hum seu prjmo 

com irmaõ que he Joam nunez de pernaõ buco 

mercador o qual dizem que he cristaõ nouo Intej 

ro (MOTA, 2016, p.871, grifo meu) 

 

Entretanto, após as análises das confissões, constatei que se trata de uma passagem 

em que o conteúdo indica o recurso de Ponderação, isto é, Isabel Antunes está tentando 

ocultar a origem religiosa de seu marido e, para isso, denuncia um primo que é cristão 

novo:  
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[...] casada com Enrique Nunes, lavrador, o qual não sabe decerto sua nação, 

[Denúncia 1] mas que somente lhe conhece um seu primo com irmão que é 

João Nunes, de Pernambuco, mercador, o qual dizem que é cristão novo inteiro 

(M IA, 1592, Seção 2, grifo meu). 

 

Diante das análises e das interpretações, o uso do operador “mas” agrega maior 

efeito de sentido e é mais coerente com a possível intencionalidade do registro da voz de 

Isabel Antunes.  

Além disso, em relação à grafia, foram realizadas adaptações em alguns grafemas 

para melhor adaptação ao português brasileiro. Assim, onde se escreve “maj” passou a ser 

“mãe”, o grafema “j” foi alterado por “e” ou “i”, de acordo com a palavra; também foi 

alterado o pronome pessoal feminino de terceira pessoa do singular “ella” para “ela”. O 

grafema “u” passou a ser registrado como “v”, exemplo: “lancaua” tornou-se “lançava”.  

Em relação aos substantivos próprios mantiveram-se as modernizações propostas 

por Mota (2016, p. 288), como a grafia de “antunez” para “Antunes” ou a alteração do 

nome de “sam Giam” (M BA, 1592) para “São Gião”.  

Após as análises dos depoimentos modernos e do esclarecimento de dúvidas com 

um profissional da área jurídica, optamos por deixar os termos “santo ofício” e “senhor 

visitador” com letras iniciais maiúsculas, assim como o nome do visitador e do notário. 

Não foi encontrado um padrão na utilização de letras maiúsculas e minúsculas nas 

confissões do LRC. Nota-se que, em certas ocasiões, o notário escreve o nome de sua 

função com letras maiúsculas e este processo não ocorre em relação ao termo “visitador”: 

“[...] Manoel francisco Notario do sancto offjcjo nesta ujsitacaõ o escreuj [...] (BA, 1592, l. 

84 – 85). Pondera-se também o grau de consciência do notário em relação ao seu poder 

discursivo, pois possui papel relevante no registro, visto que cabe a ele transformar o 

discurso direto em indireto. Sendo assim, optou-se por escrever os nomes próprios de 

pessoas, cidades, instituições e profissões com letras iniciais maiúsculas.  

 

6.1.3.3 Vocabulário  

Em relação ao vocabulário, por priorizar o português contemporâneo, alguns 

termos foram alterados como “per nome” por “de nome”; “os mais peixes” por “os demais 

peixes”; “tencaõ” por “intenção”; “major mente” por “majoritariamente”; “Pouco mais ou 
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menos” por “mais ou menos”.  Os termos “coser” e “amortalhar” foram mantidos, embora 

não sejam vocábulos de uso comum, não são completamente estranhos aos falantes do 

português brasileiro e não alteram a compreensão do texto. Além disso, são palavras-chave 

das confissões e estão ligados aos “crimes” de heresia que condenavam os judeus, como 

envolver os mortos em um lençol e não o costurar. 

O vocabulário arcaico e pouco usual atualmente foi preservado por pertencer ao 

léxico característico do discurso religioso e jurídico da época, como o vocábulo 

“derradeiro”. O termo é utilizado na confissão de Beatriz Antunes: “Ao deradejro dia do 

mês de janeiro de mil quinhentos e noventa e dous elo [...] (CM BA, 1592)”. Segundo o 

Dicionário Houaiss (2009), de Antônio Houaiss e Mauro de Salles e Villar, o vocábulo 

“derradeiro” significa: “(s. XIV) 1. que não é sucedido por nenhum outro de seu gênero; 2. 

que marca o último termo numa ordem temporal; [...] por d. por último, em último lugar 

[...] sinônimo de último”. No Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (2010), o termo é 

descrito como um adjetivo: “Que ocupa o último lugar no tempo ou no espaço/ Que se 

encontra na parte final; último/ Que é o último de sua espécie/ Que foi usado como último 

recurso para pôr fim a uma sequência.” O termo também é utilizado com significado de 

“último” em diversas passagens bíblicas, com no livro de Neemias 8:18: “E, de dia em dia, 

Esdras leu no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até ao derradeiro; e celebraram a 

solenidade da festa sete dias, e no oitavo dia, houve uma assembleia solene, segundo o 

rito.”  O vocábulo também é utilizado em Marcos 9:35 “E ele, assentando-se, chamou os 

doze, e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de 

todos.” Portanto, na adaptação manteve-se: “No derradeiro dia do mês de janeiro de mil 

quinhentos e noventa e dois anos” (CM BA, l. 2 -3). 

6.1.3.4 Gramática 

Em relação à gramática, destacam-se as formas pronominais, nota-se nas 

confissões maior evidência de próclise em ocasiões em que, atualmente, a norma culta 

exigiria o uso de ênclise, como em: “lhe manda tirar”; “estas cousas lhe ensinou”; “os 

manda amortalhar”.  
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 Para a Nova Gramática do Português Contemporâneo (2013, p.323), de Celso 

Cunha e Lindley Cintra, em relação ao verbo, o pronome pode estar enclítico, proclítico e 

mesoclítico. Para os autores, sendo o pronome átono objeto direto ou indireto do verbo, sua 

posição lógica normal é a ênclise. Contudo, há casos em que, na língua culta, evita-se ou 

pode-se evitar essa colocação, sendo por vezes conflitante, no particular, a norma 

portuguesa e a brasileira.  

Contudo, nas confissões modernizadas optei por preservar a colocação pronominal 

vigente na sintaxe da época em que foram produzidas. Outras modernizações realizadas 

nas confissões das Antunes, como a alteração na pontuação, têm como finalidade 

aproximar o leitor da confissão e marcar textualmente o mapa composicional desenhado 

em sua estrutura. Contudo, as regras gramaticais de colocação pronominal não dificultam a 

compreensão das confissões, pois dizem respeito a formas de escrita que variam no tempo 

e espaço.  

 Esta escolha é corroborada pela tese de Maria Clara de Sousa Paixão (2004), 

intitulada Língua Barroca: Sintaxe e História do Portuguesa. A autora explora a colocação 

de pronomes clíticos no português escrito entre os séculos 17 e18. Além disso, parte-se das 

considerações de Charlotte Galves, Cristiane Namiuti e Maria Clara de Sousa Paixão 

(2006), no artigo Novas perspectivas para antigas questões: revisitando a periodização da 

língua portuguesa. Segundo as autoras (2006, p.5), a ênclise é categórica no Português 

Europeu Moderno (PE). A próclise predomina nos textos anteriores ao PE, ou seja, escrito 

entre 1400-1700; nos textos mais antigos, escritos entre 1200-1400, a ênclise também era a 

opção predominante. Nota-se a passagem de um padrão enclítico para um padrão 

proclítico; e em seguida, a passagem deste padrão proclítico para padrão enclítico.  

6.2 Confissões modernizadas 

Nesta seção encontram-se as modernizações das confissões de Dona Custódia, 

Beatriz Antunes, Ana Rodrigues, Dona Leonor, Isabel Antunes e Ana Alcoforado. Elas 

organizam-se na ordem em que foram registrados no Primeiro Livro das Reconciliações e 

Confissões (1591-1592), isto é, seguindo a ordem cronológica com que foram realizadas.  
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6.2.1 Confissão modernizada de Dona Custódia  

TERMO DE CONFISSÃO 

 Confissão de DONA CUSTÓDIA, cristã nova, no derradeiro dia do mês de janeiro 

de mil e quinhentos e noventa e dois, nesta cidade de Salvador, Bahia de Todos os Santos, 

na casa de morada do Senhor Visitador do Santo Ofício, Heitor Furtado de Mendonça, 

diante dele apareceu, sem ser chamada, Dona Custódia, dentro do tempo da graça e por 

querer confessar sua culpa recebeu o juramento dos Santos Evangelhos, em que pôs sua 

mão direita ao cargo do qual prometeu dizer a verdade em tudo. Disse ser meio cristã nova, 

natural de Matoim, desta Capitania, filha de Bastião Faria, cristão velho, e de sua mulher, 

Beatriz Antunes, cristã nova, casada com Bernardo Pimentel de Almeida, de idade de vinte 

e três anos, moradora no seu Engenho de Matoim. Confessando-se disse que havia dois 

anos, logo no começo que ela casou, sendo já casada com o dito seu marido, lhe morreu em 

casa um escravo seu e nesse dia veio a sua mãe, Beatriz Antunes, e lhe ensinou que 

lançasse fora a água que havia em casa porque era bom para os parentes do morto que 

ficavam vivos, sem lhe declarar mais nada, senão somente que sua avó, dela confessante, 

lhe ensinara também isto, a qual sendo moça aprendera isto no Reino de uma cristã velha; 

e que ela, confessante, lançou aquela vez e mandou lançar fora toda água de casa 

simplesmente sem entender que era a cerimônia de judeus e sem má intenção e de culpa 

que nisto tem, assim fazer a dita cerimônia exterior sem intenção interior ruim; pede 

misericórdia e perdão porque ela é muito boa cristã. Sendo perguntada quanto tempo há 

que sua mãe lhe começou a  ensinar a lei de Moisés e as cerimônias dela, respondeu que: 

sua mãe não lhe nomeou Lei de Moisés, nem suas cerimônias e lhe parece, assim o tem por 

certo, que sua mãe é boa cristã e lhe ensinou a dita coisa de botar água fora também 

simplesmente sem saber que era cerimônia judaica. Perguntada se quando sua avó Ana 

Rodrigues ensinou sua mãe que isso é da lei dos judeus, se estava ela, confessante, 

presente, respondeu que: não sabe mais que dizer lhe sua mãe que a dita a sua avó lhe 

ensinara isto, mas que não sabe se lhe declarou logo ser cerimônia judaica ou não lhe 

declarou. Perguntada que coisas mais lhe ensinou a dita sua avó que ela agora entenda 

serem judaicas, ou isso mesmo, sua mãe, respondeu que: nada mais lhe ensinou sua mãe e 
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que sua avó não lhe ensinou mais nada, nem lhes viu fazer nada de que ora tenha suspeita, 

senão somente antes dela casar, não sabe quantos anos havia que morreu sua tia Violante 

Antunes, mulher que fora de Diogo Vaz, também defunto, e no dia em que ela morreu que 

a trouxeram a enterrar na Igreja de Nossa Senhora que está ora na fazenda dela 

confessante, havia na casa de sua mãe, Beatriz Antunes, panela de carne para jantar, de 

vaca, galinhas e leitoas assadas porque havia em casa hóspedes, sem se saber que a dita sua 

tia era morta, a qual morreu na casa de sua filha, Isabel Antunes, em breve tempo de uma 

apostema que arrebentou quase uma légua da dita Igreja e chegada a nova como a traziam 

morta para enterrar, sua mãe, Beatriz Antunes, não quis comer nada de carne aquele dia ao 

jantar, nem quis comer nada, senão somente quando ia pôr-se o sol a fizeram comer e 

comeu, então, peixe. Foi admoestada pelo Senhor Visitador com muita caridade que ela 

faça a confissão inteira e verdadeira de todas as suas culpas, declarando tudo que souber da 

dita sua mãe, avó e demais parentes porque com isso alcançara a misericórdia porque estas 

coisas dão muito forte presunção de que ela, sua mãe e avó são todas judias e vivem 

afastadas da Lei de Jesus Cristo e tem a Lei de Moisés e que, portanto, declare sua intenção 

e peça misericórdia e respondeu que: ela é boa cristã e não tem a Lei de Moisés, nunca a 

teve e somente crê na Lei de Jesus Cristo e nunca, no que dito tem, teve intenção de 

cerimônia judaica, nem tem ideia, nem suspeitou ser e que somente agora, depois que 

ouviu publicar o Édito de Fé da Santa Inquisição entendeu que isso era a cerimônia judaica 

e por isso, vem acusar-se do dito exterior que fez e tem dito a verdade e de costume o que 

dito tem. Foi mandado pelo Senhor Visitador que não se saia desta cidade sem sua licença 

e assim o prometeu ter segredo pelo julgamento que recebeu e assinou com o Senhor 

Visitador. Manoel Francisco, Notário do Santo Ofício, nesta visitação o escrevi.  

Heitor Furtado de Mendonça 

Visitador 

 

Dona Custódia de Faria 

Confessante 
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6.2.2 Confissão modernizada de Beatriz Antunes 

TERMO DE CONFISSÃO 

 

Confissão de BEATRIZ ANTUNES, cristã nova, no tempo da graça, no derradeiro dia do 

mês de janeiro de mil quinhentos e noventa e dois, nesta cidade de Salvador, Bahia de 

Todos os Santos, na casa de morada do Senhor Visitador do Santo Ofício, Heitor Furtado 

de Mendonça, compareceu perante ele sem ser chamada, dentro do tempo da graça, Beatriz 

Antunes e por querer confessar a sua culpa, recebeu juramento dos Santos Evangelhos, em 

que pôs sua mão direita sob o cargo do qual prometeu dizer em tudo a verdade. Disse ser 

cristã nova, natural de Lisboa, na Freguesia de São Gião, filha de Heitor Antunes, defunto, 

mercador e de sua mulher Ana Rodrigues, cristãos novos, de idade de quarenta e três anos, 

mulher de Bastião de Faria, cristão-velho, moradora no Engenho de Matoim, que veio para 

esta terra menina de seis ou sete anos com seu pai. Confessando-se disse que havia vinte e 

nove ou trinta anos que estava casada e que desde então lhe têm acontecido as coisas 

seguintes, a saber: quando, em casa, lhe morria alguém lançava e mandava lançar fora toda 

a água de casa e isso lhe aconteceu por dezessete ou dezoito vezes mais ou menos; e 

quando lhe morria parente ou parenta, como filho ou filha, irmão ou irmã, ou pai, por nojo, 

nos primeiros oito dias não comia carne e isso lhe aconteceu em três ou quatro nojos da 

morte de seu pai, de sua filha Inês, de suas irmãs Violante Antunes e Isabel Antunes; e que 

jura, quando quer afirmar alguma coisa, este modo de juramento “pelo mundo que tem a 

alma de meu pai”; e que, algumas vezes, quando manda amortalhar os mortos de sua casa, 

os manda amortalhar em lençol inteiro, sem lhe retirar ramo, nem pedaço algum, por maior 

que o lençol seja e a talos amortalhados somente com ataduras, mandando que não os 

cosam com agulha e que isso acontece por seis ou sete vezes; e que todas essas coisas lhe 

ensinou sua mãe, Ana Rodrigues, dizendo lhe que era bom fazê-los assim, sem lhe declarar 

mais alguma outra razão, nem causa, somente que também lhe ensinaram quando era moça 

em Portugal, na Sertã, uma sua comadre, parteira, cristã velha, de nome Inês Rodrigues; e 

que assim também, quando em casa, assava-se quarto de carneiro, lhes mandava tirar a 

glândula por ter ouvido que não se assa bem com ela; e também não come lampreia e  

mandando-lhe do Reino duas outras vezes lampreias em conserva, ela não as comeu, não 
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por outra coisa nenhuma, senão porque lhe tomou nojo, mas come os demais peixes sem 

escama e não come peixe de água, salvo os de água doce e não come coelho e que todas as 

ditas coisas ela faz simplesmente sem nenhuma má intenção; e somente porque lhe disse 

sua mãe que não era bom coser os amortalhados com agulha e que não era bom tirar os 

lençóis das mortalhas, ramo e nem pedaço algum que não era bom deixar água em casa 

quando alguém morria na casa ou na mesma rua, da mesma parede e que era bom não 

comer carne por oito dias no nojo, sem mais lhe dar outra razão e por isso fez as coisas 

exteriormente sem ter nenhuma crença judaica, nem ruim em seu coração interiormente. 

Foi logo admoestada pelo Senhor Visitador com muita caridade que todas estas coisas são 

amostras muitos manifestas de ela e sua mãe serem judias e viverem afastadas da Lei de 

Jesus Cristo, verdadeiro Messias e de terem a Lei de Moisés e que, portanto, ela usasse de 

bom conselho e fizesse confissão inteira e verdadeira declarando sua intenção judaica 

porque isso lhe aproveitava muito a alcançar a misericórdia e perdão de suas culpas, pois 

está em tempo da graça e porque é coisa muito de fé culposa para dar-se crer que sendo ela 

cristã nova toda e inteira e fazendo todas as ditas cerimônias tão conhecidas dos judeus, 

fizesse sem intenção majoritariamente judia, sendo ela mulher de bom entendimento, como 

no seu falar se mostra. Contudo, ela respondeu que: nunca teve intenção de judia, e nunca 

soube, nem entendeu, que as ditas coisas eram cerimônias judaicas, nem que nelas ofendia 

ao seu Cristo, senão depois que nesta terra entrou a Santa Inquisição e do costume disse o 

que dito tem e prometeu ter segredo pelo juramento que recebeu. Por não saber assinar, eu, 

Notário, a seu rogo assinei com o Senhor Visitador o qual lhe mandou que não saia desta 

cidade sem sua licença. Manoel Francisco, Notário do Santo Ofício nesta visitação o 

escrevi.  

 

Heitor Furtado de Mendonça 

Visitador 

 

Manoel Francisco 

Notário 
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6.2.3  Confissão modernizada de Ana Rodrigues  

TERMO DE CONFISSÃO  

Confissão de ANA RODRIGUES, cristã nova. No primeiro dia do mês de fevereiro de mil 

e quinhentos e noventa e dois, nesta cidade de Salvador, Bahia de Todos os Santos, nas 

casas da morada do Senhor Visitador do Santo Ofício, Heitor de Furtado de Mendonça, 

perante ele compareceu sem ser chamada, no tempo da graça, Ana Rodrigues e por querer 

confessar sua culpa, recebeu juramento dos Santos Evangelhos, em que pôs sua mão direita 

ao cargo do qual prometeu dizer em tudo a verdade. Disse ser cristã nova, natural de 

Covilhã e criou-se na Sertã, filha de Diogo Dias, mercador, cristão novo e de sua mulher, 

Violante Lopes, já defuntos; viúva, mulher que foi de Heitor Antunes, cristão novo, 

mercador, defunto, de idade de oitenta anos. Confessando-se disse que de quatro ou cinco 

anos até esta parte não come cação fresco porque lhe faz mal ao estômago, mas come 

salgado e assado, outrossim, não comeria, mas que em outros tempos atrás comia raia, 

comia de caça; e que de dois anos a esta parte, costuma, muitas vezes,  quando lança a 

benção a seus netos dizendo “a benção de Deus e minha te cubra-lhe”, põe a mão estendida 

sobre a cabeça depois que lhes acaba de lançar a benção e faz isso por desastre; e que havia 

quinze anos mais ou menos que morreu seu dito marido, Heitor Antunes, e que no tempo 

do nojo da sua morte ela esteve assentada detrás da porta, também por desastre, por 

acontecer ficar ali assim a jeito seu assento; e que havia trinta e cinco anos que estando ela 

em Sertã, lhe morreu um filho de nome Antão e depois que morreu, lançou e mandou 

lançar água fora dos potes, água que estava em casa fora; e por nojo de sua morte esteve os 

primeiros oito dias sem comer carne, estas coisas sabe que não eram de judia porque as 

ensinou uma sua comadre cristã velha, Inês Rodrigues, parteira, viúva, cujo marido foi um 

carpinteiro, a qual ora já é defunta e, no dito tempo, era muito velha e morava em frente 

dela confessante, na dita Sertã, em Portugal, a qual lhe ensinou isso dizendo ser bom, por 

isso o fez e cuidando ela ser isto bom; o ensinou também, neste Brasil, as suas filhas dona 

Leonor, mulher de Henrique Muniz, e Beatriz Antunes, mulher de Bastião de Faria, que na 

dita Sertã, em Portugal, ouviu e lhe ensinou não sabe quem este modo de juramento “pelo 

mundo que tem a alma de meu pai, ou de meu marido, ou de meu filho” e que, deste 

juramento, usa ela, muitas vezes, quando quer afirmar alguma coisa, mas nunca entendeu 
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ser juramento de judeus; e que estando seu filho Nuno Fernandes doente, havia três ou 

quatro anos, ela, por compaixão, estava muitas vezes, alguns dias sem comer até a véspera; 

e que havia sete ou oito anos que esteve muito doente em Matoim, onde ela ora é moradora 

dentro desta capitania, na qual doença chegou a delirar e dizem que falava desatinos, mas 

ela não estava lembrada se nesse tempo falou ou fez alguma coisa em ofensa de Deus. 

Perguntada quem lhe ensinou as ditas coisas, respondeu que: não lembra que outra pessoa 

alguma as ensinasse, senão somente a dita parteira que dizia ser cristã velha, que as 

ensinou, na Sertã, há mais de trinta e cinco anos, não lembra a que propósito, nem lhe 

parece que a ensinou em ruim intenção porque lhe via fazer obras de boa cristã, a qual lhe 

disse também que era bom colocar água fora quando alguém morria porque lavavam a 

espada do sangue nela. Perguntada que espada ou que sangue era esse respondeu que: não 

lembra que a dita parteira lhe declarasse mais. Perguntada se via fazer essas coisas o dito 

seu marido, respondeu que: não as via fazer, nem ele sabia disto. Perguntada se lhe 

declarou a dita parteira, quando lhe ensinou estas coisas, quem as tinha ensinado e como se 

lhe veio a descobrir que era judia, respondeu que: não declarou que era judia, nem nada 

mais e somente lhe ensinou as ditas coisas. Perguntada de que idade era ela confessante no 

dito tempo e a dita parteira que lhe ensinou, respondeu que:  ela confessante seria então de 

quarenta e cinco anos e que a dita parteira teria, então, por volta de oitenta e logo daqui a 

pouco tempo morreu. Perguntada se ensinou ela às ditas suas filhas mais algumas outras 

cerimônias judaicas, respondeu que: não. Perguntada quanto tempo há que ela confessante 

começou a ser judia e deixara a fé de Nosso Senhor Jesus Cristo, respondeu que: nunca até 

agora foi judia e sempre até agora teve fé de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas que fez as 

ditas coisas e cerimônias sem intenção alguma de judia, não entendendo, nem sabendo que 

eram cerimônias judaicas, mas provavelmente as usava por lhes terem ensinado como dito 

tem. Perguntada quanto tempo há que ela começou a ensinar as ditas suas filhas que 

fossem judias e cressem na Lei de Moisés, respondeu que: ela nunca ensinou suas filhas 

que fossem judias, nem a lei de Moisés, nem ela nunca teve essa lei. Foi admoestada pelo 

Senhor Visitador com muita caridade que ela use de bom conselho e que, pois, este tempo 

de graça para ela a alcançar, lhe é necessário fazer confissão inteira e verdadeira nesta 

mesa e confessar a sua intenção judaica e que confessando ela a sua intenção e toda a 

verdade interior lhe aproveitaria muito para alcançar o perdão, respondeu que: ela tem dita 

a verdade que nunca fez as ditas coisas com ruim intenção, nem com coração de judia, nem 
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de ofender a Deus e nunca cuidou que nas ditas coisas o ofendia. Logo, pelo dito Senhor 

Visitador, lhe foi dito que está muito forte a presunção contra ela, de que é judia e vive na 

lei de Moisés e se afastou da nossa Santa Fé Católica e que não é possível fazer todas as 

ditas cerimônias de judeus tão conhecidas, sabidas serem cerimônias dos judeus, como 

botar água fora quando alguém morre, não comer por oito dias carne no nojo, jurar pelo 

mundo que tem a alma do defunto, não comer cação, nem raia e pôr a mão na cabeça dos 

netos quando lhes lançava a benção, tudo isso são cerimônias manifestadamente judaicas 

que ela não pode negar e, que por isso,  fica claro que ela é judia e que as fez como judia. 

Contudo, ela, confessante, disse e afirmou que ela nunca fez as ditas coisas com intenção 

ruim de judia, nem de ofensa a Jesus Cristo, mas que as fez por ignorância como tem dito e 

não come cação, nem raia fresca porque lhe faz mal e quando punha a mão na cabeça dos 

netos era por desastre e que de toda a culpa que tem em fazer as ditas coisas exteriores, 

sem ter a dita intenção ruim interior como tem dito, pede perdão e misericórdia neste 

tempo da graça e promete o segredo pelo juramento que recebeu. Por não saber assinar eu, 

Notário, a seu rogo, assinei com o Senhor Visitador. Manoel Francisco, Notário do Santo 

Ofício nesta visitação o escrevi. Confessou mais que quando amortalhavam algum finado, 

não era bom dar agulha para o coserem na mortalha, nem era bom tirar ramo, nem pedaço 

fora do lençol em que o amortalharam, mas que havia de fazer com o lençol inteiro; e que 

não era bom a vassoura com que varriam a casa emprestá-la a nenhuma vizinha para varrer 

a sua e que ela confessante não se lembra bem se ensinou essas coisas as suas filhas; e 

prometeu ter segredo. Foi-lhe mandado pelo Senhor Visitador que não saísse desta cidade 

sem sua licença e assim o prometeu e por não saber assinar eu, Notário, a seu rogo, assinei 

com o Senhor Visitador. Manoel Francisco, Notário do Santo Ofício nesta visitação o 

escrevi.  

 

 

Heitor Furtado de Mendonça 

Visitador 

 

 

Manoel Francisco 

Notário 
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6.2.4 Confissão modernizada de Dona Leonor 

TERMO DE CONFISSÃO 

Confissão de DONA LEONOR, cristã nova, no tempo da graça, no primeiro dia do mês de 

fevereiro de mil e quinhentos e noventa e dois, nesta cidade de Salvador, capitania da 

Bahia de Todos os Santos, nas casas da morada do Senhor Visitador do Santo Ofício, 

Heitor Furtado de Mendonça, perante ele apareceu sem ser chamada, dentro do tempo da 

graça, Dona Leonor e por querer confessar suas culpas nesta mesa recebeu juramento dos 

Santos Evangelhos, em que pôs a sua mão direita sob cargo do qual prometeu dizer a 

verdade. Disse ser cristã nova, moradora em Matoim, de idade de trinta e dois anos mais 

ou menos, casada com Enrique Muniz, cristão velho, morador no Rio de Matoim, dentro 

desta capitania. Confessando-se disse que havia dezoito anos mais ou menos que estava 

casada com o dito seu marido e do dito tempo até agora, lhe aconteceu, muitas vezes, 

lançar e mandar lançar fora de casa toda água dos potes e vasos que havia em casa das 

portas adentro, quando alguém lhe morria, como filho, filha ou escravos; e que havia 

quatro ou cinco anos que lhe morrera uma sua filha e estando em nojo por ela, não comeu 

oito dias carne; e que de seis ou sete anos a esta parte, por ouvir dizer que tirar as glândulas 

aos quartos traseiros das reses miúdas todas as vezes que em sua casa assavam-se quartos 

semelhantes, lhe mandava tirar a glândula para assar bem; e que havia dois outros anos 

veio a sua casa uma lampreia que veio do Reino em conserva e ela não a quis comer por ter 

nojo dela e vir fedorenta e não por alguma outra coisa e que come os demais peixes sem 

escama e lhe sabem muito bem; e que havia um ano mais ou menos que uma escrava sua 

degolou uma sua galinha em frente à sua porta e que ela lhe mandou jogar em cima do 

sangue que estava derramado um pouco de serradura de madeira que se havia serrado 

porque andava ali perto um porco e remetia a ele para comer e isto fez para que o porco 

não ficasse inclinado a lhe comer com os leitões; e que de dezessete anos a esta parte em 

que seu pai faleceu, ela confessante quando quer afirmar alguma coisa tinha por costume 

ordinário “jurar pelo mundo que tem a alma de seu pai” e desta jura usava por ouvir jurar a 

sua mãe, Ana Rodrigues, mas não entendeu que esta jura quer dizer e que todas estas 

coisas fez sem nenhuma má intenção, e sem saber, nem entender que eram cerimônias dos 
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judeus e tanto que ouviu dizer que na publicação da Santa Inquisição se declarou no Édito 

da Fé que estas coisas eram cerimônias dos judeus, ela confessante por ver que era danação 

e que simplesmente tinha feito estas coisas, ficou muito triste por ver que podiam cuidar 

que era judia, não sendo ela, na verdade, porque é boa cristã. Perguntada quem lhe ensinou 

botar água fora quando morria alguém em casa, respondeu que: sua mãe, Ana Rodrigues, 

lhe ensinou dizendo que lhe ensinara uma sua comadre, Inês Rodrigues, cristã velha, na 

Sertã, em Portugal, sem lhe declarar que era cerimônia judaica; e que a dita sua mãe lhe 

ensinou também que não comesse carne os ditos oito dias do nojo da morte de sua filha, 

que lhe ensinara aquilo a dita sua comadre; e que também ouviu a dita sua mãe o dito 

modo de jurar pelo mundo que tem a alma de seu pai, e as outras muitas pessoas que não 

lhe lembram os nomes e que, por isso, ela usava também o dito modo de jurar, sem 

nenhuma ruim intenção, e que tanto é verdade que ela, em todas as ditas coisas que fez, 

nunca teve ruim intenção e as fez simplesmente porque estando ela em conversação com 

Joana de Sá, suas irmãs e mãe, mulher de Bastião Carvalho, morador em Matoim, ela 

confessante, lhes contou que sua mãe, Ana Rodrigues, lhe dissera que não era bom beber 

água que havia em casa quando morria alguém que era bom lançá-la fora. Perguntada 

perante quem lhe ensinou as ditas coisas e, quando as ensinou, se lhes declarava logo que 

eram de lei judaica, respondeu que: as ensinava perante sua irmã, Beatriz Antunes, mulher 

de Bastião de Faria, cristão velho, e que não lhe declarou nunca que eram de lei judaica, 

nem ela entendeu, nem presumiu de sua mãe e a tem por boa cristã. Perguntada se viu a 

dita sua mãe fazer ou dizer algumas coisas contra nossa Santa Fé católica, respondeu que: 

nunca lhes viu fazer, nem dizer outras coisas mais do que o dito tem. Perguntada se no 

tempo que sua mãe esteve doente e se na sua doença lhe viu fazer ou ouviu dizer alguma 

coisa contra nossa Santa Fé Católica, respondeu que: nunca lhe viu fazer nem dizer tal, 

mas que lhe lembra que esteve doida e falava muitos desatinos; e que lhe lembra que 

quando seu pai morreu e dita sua mãe por nojo da sua morte não comeu carne oito dias 

pela razão sobredita de lhe ter ensinado sua comadre. Foi admoestada pelo Senhor 

Visitador com muita caridade que ela confesse todas as suas culpas inteiramente porque 

não é de crer que sendo ela mulher de bom entendimento como mostra em sua prática e 

sendo ela cristã nova e fazendo as ditas cerimônias tão conhecidas dos judeus, não as 

fizesse com a intenção de judia e que por estas razões está muito forte a presunção contra 

ela, que é judia e vive na Lei de Moisés e não tem a lei de Jesus Cristo, verdadeiro Messias 
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e que para que lhe aproveite sua confissão para alcançar a graça, o perdão e a misericórdia, 

lhe é necessário fazer confissão inteira e verdadeira confessando sua intenção judaica, o 

que ela não fez antes, nega, e por ela foi respondido que: tem dito toda a verdade de suas 

culpas porque nunca nelas teve intenção judia, e simplesmente as fez por lhe ensinarem da 

dita maneira. Logo declarou mais e confessou mais a dita Dona Leonor que no dito tempo 

depois de ser casada, lhe aconteceu por duas outras vezes que morrendo-lhe em casa gente, 

mandou amortalhar, mandando atar somente com uns fios, mandando que não cosessem 

com agulha e linha a mortalha do lençol; e que isto fez por ensinar assim a sua dita mãe, 

Ana Rodrigues, dizendo que não era bom coser na mortalha, os defuntos com agulha e 

linha, com que se cosia em casa e também ouviu dizer a dita sua mãe que não era bom tirar 

ramo, nem pedaço do lençol em que se amortalhasse algum defunto e sobre o dito fez ela 

simplesmente sem má intenção e entende que também a dita sua mãe simplesmente lhe 

ensinou sobre o dito sem malícia e também por lhe ensinarem, sem entender que isso podia 

ser cerimônia judaica e da culpa que teve em fazer a dita obra exterior não tendo dentro do 

coração nenhuma ruim intenção, pede misericórdia e perdão. Disse mais acusando a dita 

Dona Leonor que lhe lembra que uma vez havia um ano e meio, mais ou menos, que 

morrendo uma menina de uma sua escrava, ela deu um pano para amortalharem e mandou 

que amortalhassem nele assim inteiro que não rasgassem, nem tirassem nada fora e por não 

dizer mais lhe foi mandado ter segredo e que não se saia desta cidade sem licença dele, 

Senhor Visitador, e ela assim o prometeu e assinou com ele, eu, Manoel Francisco, Notário 

do Santo Ofício, nesta visitação o escrevi. 

Heitor Furtado de Mendonça 

Visitador 

 

 

Dona Leonor 

Depoente
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6.2.5 Confissão modernizada de Isabel Antunes  

TERMO DE CONFISSÃO 

Confissão de Isabel Antunes, meio cristã nova, no tempo da graça do Reconcavo, mulher de 

Enrique Nunes, cristão novo, aos vinte e nove dias, digo, ao primeiro dia do mês de fevereiro 

de mil e quinhentos e noventa e dois, nesta cidade de Salvador, Bahia de Todos os Santos, nas 

casas de morada do Senhor Visitador do Santo Ofício, Heitor Furtado de Mendonça, perante 

ele apareceu sem ser chamada, dentro do tempo da graça, Isabel Antunes, e por querer acusar 

de culpas pertencentes a esta mesa, recebeu o juramento dos Santos Evangelhos, em que pôs 

sua mão direita sob o cargo do qual prometeu confessar verdade em tudo. Disse ser natural de 

Matoim, onde ora é moradora nesta capitania, meio cristã nova, filha de Diogo Vaz, cristão-

velho, já defunto e de sua mulher, Violante Antunes, cristã nova, de idade de dezoito anos, 

casada com Enrique Nunes, lavrador, o qual não sabe decerto sua nação, mas que somente lhe 

conhece um seu primo com irmão que é João Nunes, de Pernambuco, mercador, o qual dizem 

que é cristão novo inteiro. Confessando-se disse que havia quatro anos que na sua fazenda 

morreu um escravo menino e ela mandou a mãe do dito escravo que lançasse fora toda a água 

de casa e isto fez sem ter nenhuma intenção ruim e sem entender que era nenhuma cerimônia 

judaica porquanto tinha ouvido dizer a sua mãe que era bom fazer isto sem lhe declarar mais 

nada e que ela não viu fazer isto a dita sua mãe que ora já é defunta, também ela confessante 

lhe morrendo uma sua filha, e outras pessoas nunca usou dos sobreditos, mas que a dita vez 

por não lançar mão da dita coisa, e também desta obra que fez exterior sem ter ruim intenção 

interiormente no coração da culpa que nela teve fazendo simplesmente pede perdão e 

misericórdia. Logo, foi admoestada com muita caridade, pelo Senhor Visitador que faça 

confissão inteira e verdadeira porque, pois, ela é cristã nova e esta cerimônia judia que ela fez 

é muito conhecida ser dos judeus, fica sendo grande presunção que ela é judia e que está 

afastada da fé de Jesus Cristo verdadeiro messias e que vive na Lei de Moisés 

majoritariamente, sendo ela discreta como é e de bom entendimento, faz muita suspeita que 

ela fez a dita cerimônia com intenção de judia e que, portanto, falasse a verdade e descobrisse 

o seu coração porque lhe aproveitara muito para alcançar graça e misericórdia respondeu que: 

ela mandou fazer a dita cerimônia de deixar a água fora sem saber que era cerimônia de 
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judeus e sem intenção disso, mas ignorantemente como moça e denunciou mais que ouviu 

dizer a dita sua mãe, já defunta, há muito tempo, não se lembra quando,  que não era bom 

quando levavam um pote para buscar água fora de casa, tornarem com ele para casa vazio, 

mas não lhe declarou nenhuma má intenção nisto e do costume o que dito tem e que nunca 

presumiu da dita sua mãe intenção ruim das ditas coisas e prometeu ter o segredo. Por não 

dizer mais, lhe foi mandado, digo, que assinei por ela com o Senhor Visitador. Manoel 

Francisco, notário do Santo Ofício, nesta visitação o escrevi.  

 

 

Manoel Francisco 

Notário 

 

Heitor Furtado de Mendonça 

Visitador 
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6.2.6 Confissão modernizada de Ana Alcoforado 

TERMO DE CONFISSÃO 

Confissão de ANA ALCOFORADO, cristã nova, no tempo da graça do Recôncavo, no último 

dia dele, aos onze dias do mês de fevereiro de mil e quinhentos e noventa e dois anos, nesta 

cidade de Salvador, Bahia de Todos os Santos, nas casas da morada do Senhor Visitador do 

Santo Ofício, Heitor de Furtado de Mendonça, perante ele apareceu sem ser chamada Dona 

Ana Alcoforado e por querer denunciar coisas tocantes ao Santo Ofício, recebeu juramento 

dos Santos Evangelhos em que pôs a sua mão direita dentro neste tempo de graça sob cargo 

do qual prometeu dizer em tudo a verdade. Disse ser meio cristã velha e meio cristã nova, 

natural de Matoim desta capitania, filha de Antonio Alcoforado, cristão velho, e de sua 

mulher, Isabel Antunes, cristã nova, defuntos, de idade de vinte e sete anos, casada com 

Nicolau Faleiros de Vasconcelos, lavrador, morador na sua fazenda de Matoim. Confessando-

se disse que havia quatro anos que teve em sua casa um seu criado de nome Baltazar Dias de 

Azambujo, cristão velho, segundo ele dizia, natural de Santo Antonio do Tojal, que será 

homem ora de trinta anos e pouco mais ou menos, o qual ora é casado e morador na capitania 

de Ilhéus, com Catarina Cordeira, sua mulher e vivem por sua lavoura, o qual antes de viver 

com ela, confessante, viveu também alguns dias com sua tia, Dona Leonor, mulher de Enrique 

Muniz Teles, e morrendo-lhe a ela, confessante, no dito tempo em casa um seu escravo, disse 

o dito seu criado Baltazar Dias de Azambujo perguntando por que lançavam água fora quando 

morria alguém em casa, será por nojo, se porque ela, confessante, nunca até então tinha 

ouvido, nem sabido que por morte de alguém se lançava água fora e lhe perguntou, então, 

porque dizia ele aquilo e ele respondeu que o dizia porque vira já em sua terra entornar água 

fora nas casas onde morria alguém, mas que não sabia o porquê, nem lhe declarou mais, 

então, ela, confessante, simplesmente, cuidando que seja aquilo alguma coisa boa mandou 

entornar e lançar fora a água que havia em casa; e que dali por diante lhe aconteceu 

morrerem-lhe em diversos tempos sete ou oito escravos e quando lhe morriam mandava 

lançar fora sempre e derramar a água que em casa havia e que isto fez sem ter ouvido, nem 

aprendido de nenhuma outra pessoa em outra nenhuma parte, sem ser visto fazer a ninguém, 

senão somente por ouvir dizer ao dito seu criado; e, outrossim, disse que ouviu jurar a sua avó 

Ana Rodrigues, cristã nova, quando queria afirmar alguma coisa, este modo de juramento 
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“pelo mundo que tem a alma de Heitor Antunes”, o qual era o marido da avó dela, 

confessante, e assim ouviu o mesmo juramento a outras muitas pessoas que não lhe lembram 

e, por isso, ela também simplesmente sem nenhuma intenção ruim usou, muitas vezes, do dito 

modo de juramento e quando quer afirmar alguma coisa diz “pelo mundo que tem a alma de 

meu pai e de minha mãe”. Perguntada qual é este mundo que tem a alma de seu pai e de sua 

mãe respondeu que: ela não entende, nem sabe declarar o dito juramento que queria dizer, 

mas que faz este juramento simplesmente por tê-lo ouvido e jurou, muitas vezes, perante suas 

parentas e outras pessoas e não se lembra de quanto tempo a esta parte. Logo, foi admoestada 

pelo Senhor Visitador, com muita caridade, que faça confissão inteira e verdadeira porque 

estas cerimônias que fez de lançar água fora são muito conhecidas serem dos judeus e o dito 

modo de jurar é muito conhecido ser dos judeus, os quais costumam “jurar pela alma de meu 

pai” que quer dizer o mesmo que “pelo mundo tem a alma de meu pai” e que, pois ela é cristã 

nova, não se pode presumir senão que ela fez as ditas cerimônias e juramentos com intenção 

de judia e que ela é judia e vive na Lei de Moisés e deixou a fé Jesus Cristo que, portanto, fale 

a verdade e descubra seu coração porque lhe aproveitara muito para alcançar graça, pois está 

em tempo dela e ela respondeu que: é boa cristã e nunca soube, nem teve nada da Lei de 

Moisés, mas que fez as ditas coisas sem entender que eram judaicas e que depois que se 

publicou a Santa Inquisição nesta cidade e ouviu contar as coisas que se declaravam no Édito 

da Fé, entendeu serem judaicas as que dito tem e nunca mais as fez e que da culpa que tem em 

as fazer exteriormente, sem ter no coração erro algum da fé católica; pede perdão, 

misericórdia e do costume disse nada mais do que dito tem e prometeu ter segredo pelo 

juramento que recebeu e assinou com o Senhor Visitador. Manoel Francisco, Notário do 

Santo Ofício, nesta visitação o escrevi.  

 

Heitor Furtado de Mendonça 

Visitador 

 

 

Dona Ana 

Confessante 
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7. O DISCURSO DAS ANTUNES 

Havia uma memória familiar de perseguição, prisão e tortura que acabou por influenciar 

no desenrolar dos processos. Nesse sentido, é importante considerar dois aspectos do discurso 

das depoentes: o nível de conhecimento dos principais aspectos da Inquisição, como a 

necessidade de denunciar um familiar para salvar-se da condenação; e o nível de consciência 

da diferença entre as práticas judaicas e os costumes familiares.  

O nível de conhecimento dos procedimentos da Inquisição varia de acordo com as 

gerações, pois quanto mais distantes temporalmente do período da conversão forçada, menos 

sabiam a respeito do Judaísmo tradicional e mais sabiam sobre os procedimentos e minúcias 

do Santo Ofício (SOARES, 2018, p, 78). 

 Para Ângelo Assis (2004, p.351), as primeiras gerações hesitavam quanto ao confessar. 

Suas pesquisas sobre as mulheres da família Antunes apontam a confusão daquelas que 

responderam o processo inquisitorial sem conhecê-lo. O autor relata o caso de Ana Rodrigues 

que reiterou a confissão por quatro vezes. Ela alterou a confissão negando ser judia e o 

próprio inquisidor tentou convencê-la de que as confissões anteriores eram melhores.  

As filhas e as netas confessaram com mais facilidade, embora não soubessem quais 

práticas judaicas confessar. As mulheres pertencentes às gerações últimas gerações não 

conheciam o judaísmo tradicional e precisavam representar em suas falas apenas o judaísmo 

imaginado e criado pela Inquisição. 

Além disso, não é possível mensurar o quanto as depoentes sabiam sobre a necessidade 

de confessar. A princípio constrói-se a impressão de que elas denunciam familiares próximos, 

como mãe, filhas e irmãs, como responsáveis pela propagação de práticas judaicas. No 

entanto, após analisar os procedimentos do Manual da Inquisição (EYMERICO, 1592), 

compreende-se que a denúncia era uma condição da confissão. As depoentes não tinham a 

opção de não denunciar, era preciso atender às expectativas do visitador como uma tentativa 

de poupar suas vidas. Sendo assim, o processo finaliza-se somente quando o discurso da 

processada confunde-se com a vontade do inquisidor (SOARES, 2018).  

É importante destacar que a submissão das Antunes, assim como das mulheres cristãs 

novas na América Portuguesa, não se resumia apenas a vontade do visitador. No judaísmo 

tradicional as mulheres ocupavam posições inferiores às dos homens, como locais secundários 
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no culto e papéis públicos limitados. Elas recebiam uma educação mínima e suas 

responsabilidades estavam ligadas estritamente ao lar (ASSIS, 2010). O papel de submissão 

da mulher judia era tamanho “[...] a ponto de se crer, no limite, que era melhor queimar as 

sagradas palavras da Torá do que as transmitir e ensiná-las às mulheres” (ASSIS, 2010, p.4).  

Entretanto, após a proibição da prática do judaísmo na Europa, haveria uma 

transformação no papel da mulher, pois devido à impossibilidade da divulgação pública, o 

judaísmo foi transformado em uma religião discreta, praticada no íntimo dos lares, por meio 

da oralidade e as mulheres era sua principal forma de transmissão: “Funções que antes eram 

exclusivas dos homens passariam à responsabilidade das mães – sinal da ocorrência, no seio 

da religião mosaica, de um certo afrouxamento dos rigorismos como meio de garantir a 

sobrevivência em ambiente hostil” (ASSIS, 2010 p.4). 

Por isso, dentre os Antunes, seria a matriarca Ana a denunciada com maior gravidade e 

insistência. De acordo com Assis (2005, p.8), o envolvimento de três gerações dos Antunes, 

bem como de cunhados, noras e sobrinhos como depoentes, denunciadores, denunciados e 

testemunhas de heresias de judaísmo permite vislumbrar o grau de complexidade do 

fenômeno criptojudaico entre a família.  

 Segundo Assis (2013) há muitas denúncias contra os Antunes e um considerável 

envolvimento das mulheres da família com a manutenção das antigas práticas judaicas, bem 

como a transmissão destas aos descendentes.  

 

No judaísmo tradicional – religião letrada calcada na leitura e discussão dos 

livros sagrados –, as mulheres ocupavam posições inferiores às dos homens, 

como locais secundários no culto e papéis públicos limitados, recebendo 

apenas uma educação mínima, a ponto de se crer, no limite, que era melhor 

queimar as sagradas palavras da Torá do que transmiti-las e ensiná-las às 

mulheres. A proibição da prática do judaísmo no Mundo Português e a nova 

importância dada à educação no lar, contudo, levariam a uma transformação 

destes papéis, transformando o judaísmo numa espécie de “religião 

domiciliar”, fruto da impossibilidade de sua divulgação pública, com nova 

ênfase na divulgação oral dos ensinamentos, devido às dificuldades e perigos 

implicados na posse de textos hebraicos. Funções que antes eram exclusivas 

dos homens passariam à responsabilidade das mães – sinal da ocorrência, no 

seio da religião mosaica, de um certo afrouxamento dos rigorismos como 

meio de garantir a sobrevivência em ambiente hostil (ASSIS, 2010 p.4). 

 

 Na colônia praticava-se um judaísmo limitado vivenciado nos lares, em momentos de 

privacidade, divulgado por meio da oralidade e dissimulado ou transformado em tradições 
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familiares. Eram ritos, como a “prática da “esnoga”, cultos funerários, interdições 

alimentares, formas de benzer heterodoxas, negações à religião dominante em seus símbolos e 

dogmas, situações em que, indiscutivelmente, a importância das mulheres salta aos olhos” 

(ASSIS, 2010, p.6).  

A transmissão dos ensinamentos era realizada pelas mulheres
34

 como forma de driblar 

as desconfianças da sociedade. Além disso, as cerimônias marcantes da religião foram 

substituídas por práticas menos conhecidas: 

[...] assim, trocam-se roupas e acessórios judaicos pelas vestimentas cristãs; 

as circuncisões pelas orações e vigílias domiciliares; as rezas públicas na 

língua dos antepassados pela oração interior, em segredo; a guarda pública 

de certas datas e festas como o Ano Novo ou o Pentecostes pelos jejuns; os 

jejuns principais por outros menos conhecidos fora da comunidade judaica 

(POLIAKOV, 1996, p.198-199 apud ASSIS, 2010, p.5) 

 

 Desse modo, as práticas de judaísmo camuflavam-se e, posteriormente, confundiam-se 

com os costumes familiares. Por isso, dentre as inúmeras acusações sobre práticas judaizantes 

predominavam os relatos sobre mulheres que insistiam em manter fidelidade ao judaísmo, 

praticando-o nos momentos de privacidade, enquanto publicamente – oprimidas pelo Santo 

Ofício e com medo das denúncias - dissimulassem, declarando-se verdadeiras cristãs (ASSIS, 

2010).  

 Neste contexto, as três gerações das Antunes - Ana Rodrigues, as filhas e as netas - 

confessam, denunciam e são denunciadas, ainda que o conteúdo de seus discursos indicassem 

diferentes níveis de consciência a respeito da influência e da manifestação das práticas 

religiosas judaicas nos costumes familiares. Em suas confissões elas sempre procurar 

dissimular o contexto judaizante de seus atos.  

 Para Assis (2010) esse processo de camuflagem tornou as práticas judaicas mais 

pontuais e fluidas a cada nova geração da família: 

  

Algumas das práticas, inclusive, aparecem citadas na documentação como 

realizadas unicamente pela matriarca. Outras demonstram ter sido repassadas 

                                                         

34
 Apesar de possuir um papel secundário no judaísmo tradicional, em momentos de resistência a mulher 

é representada como heroína da resistência marrana. Poliakov (1996, p.198-199 apud ASSIS, 2010, p.5) aponta a 

narrativa bíblica do “Jejum de Ester”, a rainha judia que escondia suas origens do marido. Em homenagem a ela, 

a “Oração de Ester” tornou-se uma “prece marrana por excelência”.   
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somente às filhas, embora sejam praticadas em menor escala e de forma mais 

esporádica – o mesmo acontecendo aos costumes que são repassados 

também às netas, que afirmam não conhecerem a origem judaica dessas 

práticas familiares (ASSIS, 2013, p.10-11). 

 

Esta possibilidade também é reforçada e defendida por Soares (2018), pois para a 

autora a terceira geração conhecia menos as práticas judaicas. Contudo, as análises nos 

permitem inferir que no ato da confissão elas já tinham tomado ciência, por meios dos Autos 

de Fé, de que os atos, que aparentemente eram costumes familiares, possuíam origem judaica, 

conforme afirma Custódia no dispositivo de sua confissão: “[...] e nunca, no que dito tem, 

teve intenção de cerimônia judaica, nem falem tem ideia, nem suspeitou ser e que somente 

agora, depois que ouviu publicar o Édito de Fé da Santa Inquisição entendeu que isso era a 

cerimônia judaica [...]”. 

 Prevendo as trágicas consequências da visita do Tribunal, alguns membros do clã 

aproveitariam o período da graça para confessar os erros, adiantando-se à avalanche de 

acusadores, procurando, assim, mostrar boa vontade com o Santo Ofício e amenizar as culpas 

que lhes eram imputadas.  

Portanto, as Antunes confessaram basicamente as mesmas práticas heréticas, a análise 

da dimensão textual das confissões revela, em partes, a estratégia discursiva adotada por cada 

depoente. Há indícios de um acordo ou harmonia entre seus discursos, visto que ora ocultam-

se, ora revelam-se diante do visitador. Esta tensão entre o revelar e o ocultar é o eixo que 

conduz as análises. Assim, ao flagrar esta tensão na linguagem, é possível identificar a 

estratégia utilizada por cada uma na tentativa de salvar-se da condenação. 

 A estratégia de defesa encontrada pelas Antunes era confessar, elas encontraram 

diferentes estilos discursivos de fazer a confissão.  De acordo com Assis (2004, p. 254), a 

busca por amenizar a avalanche de acusações contra os integrantes do clã, principalmente, 

contra Ana Rodrigues, foi um dos fatores que justificam o comparecimento dos Antunes em 

grande número perante o visitador. Dos membros da família, pelo menos dezesseis 

compareceram à mesa do tribunal para denunciar terceiros ou confessar suas culpas durante a 

concessão pelo visitador de um período de trinta dias de graça à gente do Recôncavo, iniciado 

em 11 de janeiro de 1592. 

 Os membros da família confessam em três datas diferentes. O primeiro grupo 

confessou no último dia de janeiro de mil quinhentos e noventa e dois, estava composto por 
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Beatriz Antunes (ANTT, 1592, n° 84, fol.139v a 141r) e sua filha, Custódia de Faria (ANTT, 

1592, n° 83, fol. 138r a 139v). O segundo grupo, representado por Ana Rodrigues (ANTT, 

1592, n°87, fol.142v a 145r), Dona Leonor (ANTT, 1592, n°88, fol.145r a 147v) e Isabel 

Antunes (ANTT, 1592, n° 89, fol.147v a 148r), confessa no dia seguinte. Por fim, dez dias 

depois, em onze de fevereiro de mil quinhentos e noventa e dois, confessa Ana Alcoforado 

(ANTT, 1592, n°121, 178r a 180r).  

 

7.1 Primeiro grupo de depoentes a confessar 

 

Beatriz Antunes e Custódia de Faria eram mãe e filha, respectivamente, e 

compareceram diante da mesa do visitador no último dia de janeiro de mil quinhentos e 

noventa e dois, foram as primeiras mulheres da família Antunes a confessarem.  

7.1.1 Análise da confissão de Custódia de Faria 

 

 Custódia de Faria tinha 23 anos e era casada com Bernardo Pimentel. Foi a primeira 

mulher da família a confessar. Sua confissão foi registrada sob o n° 84 no LRC (1592, fol. 

138r a 139v).  A estratégia de Dona Custódia consiste em negar a prática das heresias e, em 

seguida, relatar uma exceção.  

No item “dados pessoais da depoente”, ela apresenta uma confissão objetiva: 

identifica-se como meio cristã nova, pois é filha de um pai cristão velho e mãe crista nova; 

revela sua idade; identifica o marido
35

; e o local de residência: 

[1-g] Disse ser meio cristã nova, natural de Matoim, desta Capitania, 

filha de Bastião Faria, cristão velho, e de sua mulher, Beatriz Antunes, 

cristã nova, casada com Bernardo Pimentel de Almeida, de idade de 

                                                         

35
 De acordo com Assis (2004), Beatriz Antunes de Faria casou, por volta de 1563, com o cristão velho 

Sebastião de Faria. Um dos homens mais poderosos do Brasil quinhentista, senhor de engenho que participou 

das lutas pela conquista do Sergipe contra os índios aimorés.  
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vinte e três anos, moradora no seu Engenho de Matoim (M, DC, 

SEÇÃO 2, grifo meu). 

  

 O tipo de Engajamento que a voz do notário adota em relação à voz relatada da 

depoente é de Reconhecimento, visto que ao utilizar o verbo “disse” o notário não expressa 

explicitamente o seu posicionamento em relação ao conteúdo relatado. O sentimento 

manifestado pelo relato de Custódia na seção “dados pessoais da depoente” é o de Segurança, 

pois ela segue o protocolo previsto na estrutura da confissão e não antecipa denúncias ou 

utiliza o espaço do item “dados pessoais da depoente” para articular estratégias ou defender-

se. 

 Na “notificação”, ela confessa uma heresia e denuncia três pessoas. A heresia consiste 

na prática de jogar fora a água que tinha em casa quando morria algum familiar, conhecido ou 

residente da moradia. A denúncia consiste em atribuir os ensinamentos dessa prática a sua 

mãe, sua avó e a uma cristã velha.  

 [2-a] [Denúncia 1, 2 e 3] Confessando-se disse que [2-b] havia dois 

anos, logo no começo que ela casou, sendo já casada com o dito seu 

marido, lhe morreu em casa um escravo seu e nesse dia veio a sua 

mãe, Beatriz Antunes, e lhe ensinou que lançasse fora a água que 

havia em casa porque era bom para os parentes do morto que ficavam 

vivos, sem lhe declarar mais nada, senão somente que sua avó, dela 

confessante, lhe ensinara também isto, a qual sendo moça aprendera 

isto no Reino de uma cristã velha; (M DC, 1592, Seção 3). 

 

Na “notificação”, há uma mescla entre a confissão da heresia e a denúncia. Ela inicia 

especificando o período decorrido e cita um evento que marca a ação herética: “havia dois 

anos, no começo que ela casou”. Como ela apresenta detalhes, como o tempo exato decorrido, 

marcado pelo substantivo “dois”, há presença do recurso de Quantificação. Custódia também 

apresenta uma breve narrativa ilustrando a heresia cometida, além do tempo, ela especifica o 

espaço – sua casa – e personagens – o escravo e a sua mãe.   

 Em seguida, revela a heresia cometida e atribui o ensinamento dessa prática à mãe - 

Beatriz Antunes -, à avó - Ana Rodrigues - e a uma cristã velha portuguesa não identificada 

por Custódia, mas que será mencionada com maiores detalhes na confissão de Ana Rodrigues.  

No momento das denúncias, a depoente joga com o ocultar e o revelar informações. No 

primeiro momento revela que cometeu a heresia de jogar água fora de casa após a morte de 
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seu escravo e denuncia a mãe, pois alega que aprendeu esta prática com ela. Posteriormente, 

justifica o motivo que levou a sua mãe a orientá-la na realização de práticas consideradas 

heréticas: “e lhe ensinou que lançasse fora a água que havia em casa porque era bom para os 

parentes do morto que ficavam vivos”. A justificativa apresentada por Custódia é ampla, 

definida pelos termos “porque era bom”. Trata-se de uma forma de esquivar-se e ocultar uma 

possível relação com o judaísmo.  

As tentativas de ocultar informações são acompanhadas dos modalizadores “sem”, 

“nada”, “somente”, bem como do operador “senão”. Os modalizadores “sem” e “nada” 

indicam a Contração da voz de Custódia em relação ao visitador, pois representam uma forma 

de negar qualquer outra justificativa para que sua mãe tenha ensinado a referida prática 

herética, reportando-se, assim, ao recurso de Negação. Além de reportarem-se a ideia de 

negação, os modalizadores a reforçam, visto pertencem ao recurso de Isolamento, da categoria 

de Intensificação.  

Após utilizar os recursos para ocultar informações, a depoente não só revela, mas 

denuncia que a avó, Ana Rodrigues, também a havia ensinando-lhe a prática herética. Para 

introduzir essa informação, utiliza-se o operador “senão” e o modalizador “somente” que 

juntos caracterizam a ideia de exclusão. O operador “senão” indica o uso do recurso de 

Contra Expectativa, pois a depoente irá introduzir uma exceção à ideia de negação 

apresentada no pressuposto anterior. O operador “somente” indica a relação de Ponderação, 

visto que após realizar uma nova denúncia, ela deseja amenizar o ato, ou seja, recorre ao 

recurso de Atenuação. Sendo assim, o operador “somente” insere a denúncia de que a avó 

teria aprendido a prática com uma cristã-velha.  

Custódia denuncia uma tríade de pessoas, composta pela avó, pela mãe e pela cristã 

velha. De certa forma, o ato de denunciar é uma forma de justificar sua heresia e ao mesmo 

tempo fazer as revelações esperadas pelo visitador. Além disso, como não pode negar sua 

descendência materna que a torna uma cristã-nova, utiliza-se da ideia de que a origem do ato 

veio de uma cristã velha para diminuir gradualmente a intensidade da caracterização. Atribuir 

a origem da prática a uma cristã velha também é uma forma de ocultar, reforçando a ideia de 

que não havia intencionalidade judaica ao praticar o ato, insinuando apenas uma tradição 

familiar ou um costume entre conhecidas. O empenho em justificar-se pode indicar que ela 

desejava afastar a si e a família a tradição judia, provavelmente ela temia o conceito e as 
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implicações de ser considerada uma “cristã-nova”. Desse modo, na “notificação” é possível 

identificar o recurso de Insegurança. 

Sua tentativa de afastar-se de qualquer intenção de realizar práticas judaicas 

transformam a mãe e a avó em alvos do visitador. Ainda que a depoente não conhecesse as 

normas do Tribunal do Santo Ofício, vale ressaltar que era praticamente obrigatório realizar a 

denúncia de familiares para aumentar as chances de não ser processada.    

 Na sequência, a estratégia de Custódia consiste em diminuir a intensidade de suas 

culpas, amenizando o grau de consciência que tinha de suas ações e utilizando o 

desconhecimento e a falta de entendimento da origem judaica das práticas citadas como 

argumento para a prática desinteressada de seus atos. Este procedimento revela-se por meio 

da utilização dos operadores, moderadores e itens lexicais que sinalizam e reforçam o ato de 

negar ou atenuar qualquer intenção de cometer as heresias: 

[Heresia 1] e que ela, confessante, lançou aquela vez e mandou lançar 

fora toda água de casa simplesmente sem entender que era a cerimônia 

de judeus e sem má intenção e de culpa que nisto temem, assim fazer 

a dita cerimônia exterior sem intenção interior ruim; pede misericórdia 

e perdão porque ela é muito boa cristã (M DC, 1592, Seção 3, grifo 

meu). 

 

No trecho “simplesmente sem entender”, os modalizadores “simplesmente” e “sem” 

indicam a presença da categoria de Força, especificamente do recurso de Isolamento, pois sua 

finalidade é indicar a ausência de entendimento por parte da depoente.   

 No trecho “sem má intenção”, em que o modalizador “sem” enquadra-se novamente 

no recurso de Isolamento para ressaltar a ideia de ausência de intenção por parte de Custódia. 

O item lexical “má” identifica o tipo de intenção ausente. Processo semelhante é observado na 

análise dos itens lexicais “sem intenção interior ruim”. O modalizador “sem” também é 

utilizado para indicar ausência. O item lexical “ruim” identifica o tipo de intenção que é 

caracterizada como ausente, assim pertence ao recurso de Fusão. Dessa forma, a depoente 

deseja demonstrar que não agiu com o propósito de cometer uma heresia, pois tinha 

consciência de que realizava uma prática judaica.  

   Em contrapartida, ao utilizar o termo “muito boa cristã”, Custódia provavelmente 

deseja enfatizar o item lexical “cristã”. O modalizar “muito” intensifica o substantivo “cristã”, 

pois pertence ao subsistema de Força, especificamente à categoria de Intensificação e ao 
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recurso de Isolamento, isto é, indica o grau de religiosidade que a depoente pretende 

expressar. Em complemento, o adjetivo “boa” também se refere ao substantivo “cristã”, trata-

se do uso do recurso de Fusão, pois a qualidade da fé que a depoente deseja expressar é 

fundida ao substantivo “cristã”. Assim, Custódia mantem o  foco do discurso no substantivo 

“cristã” e retira o foco da dualidade “cristã nova” em oposição à “cristã velha”. 

A mesma estratégia permanece na exposição da confissão, pois o visitador atenta-se as 

duas denúncias realizadas por Custódia e realiza três perguntas sobre cada uma das mulheres 

denunciadas pela depoente, com a finalidade de aprofundar seus argumentos de condenação. 

O visitador utiliza o recurso de Pronunciamento, pois elabora perguntas que colocam ênfase 

nas heresias confessadas, provavelmente ele considera que haverá resistência por parte da 

depoente: 

 

[2-c] [Pergunta 1] Sendo perguntada quanto tempo há que sua mãe 

lhe começou a ensinar a lei de Moisés e as cerimônias dela, respondeu 

que: (M DC, 1592, Seção 4) 

 

[Pergunta 2] Perguntada se quando sua avó Ana Rodrigues ensinou 

sua mãe que isso é da lei dos judeus, se estava ela, confessante, 

presente, respondeu que: (M DC, 1592, Seção 6) 

 

[Pergunta 3] Perguntada que coisas mais lhe ensinou a dita sua avó 

que ela agora entenda serem judaicas, ou isso mesmo, sua mãe, 

respondeu que: (M DC, 1592, Seção 8, grifo meu) 

 

 Heitor Furtado de Mendonça realizou a primeira pergunta de forma mais autoritária, 

pois a elaborou em tom de acusação. Diante da negativa da depoente, ele realiza uma segunda 

pergunta em forma de afirmação, visto que desvia o foco da mãe para a avó. Novamente 

Custódia nega. O visitador altera sua estratégia, reformulando a pergunta e, dessa vez, não 

recorre às acusações disfarçadas de perguntas enviesadas com afirmações, mas simula 

concordar com o desconhecimento alegado pela depoente. Para isso, ele utiliza o modalizador 

“agora” que sinaliza o uso do subsistema de Força e do recurso de Isolamento, visto que 

intensifica a ideia elaborada pelo verbo “entenda”. Desse modo, o visitador insinua acreditar 

que antes ela não tinha conhecimento da heresia que cometia.    
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 Nas respostas apresentadas por Custódia durante a “exposição” da confissão, sua voz 

relaciona-se com a voz do visitador majoritariamente por meio do recurso de Negação. Sua 

argumentação é assinalada no texto pelos marcadores - “não”, “nada”, “nem” - e pelo 

operador “senão” associados à negação.  

Nota-se uma abundância no uso do modalizador de Negação, um total de nove usos 

em três seções de respostas. O modalizador “não” aparece seis vezes; e o modalizador “nem” 

aparece três vezes. Além disso, o pronome indefinido “nada”, é utilizado seis vezes em 

correlação com o item lexical “não” e “nem”. Dessa forma, o uso do recurso de Negação, 

além de recorrente, é marcado pelo uso do recurso de Repetição. O recurso de Contra 

Expectativa e Ponderação também são utilizado e encontram-se sinalizados, respectivamente, 

pelo operador “mas” e pelo modalizador “simplesmente”.  

[Resposta 1] sua mãe não lhe nomeou Lei de Moisés, nem suas 

cerimônias e lhe parece, assim o tem por certo, que sua mãe é boa 

cristã e lhe ensinou a dita coisa de botar água fora também 

simplesmente sem saber que era cerimônia judaica (M  DC, 1592, 

Seção 5, grifo meu). 

[Resposta 2] não sabe mais que lhe dizer sua mãe que a dita a sua avó 

lhe ensinara isto, mas que não sabe se lhe declarou logo ser cerimônia 

judaica ou não lhe declarou (M DC, 1592, Seção 7, grifo meu).  

[Resposta 3] nada mais lhe ensinou sua mãe e que sua avó não lhe 

ensinou mais nada, nem lhes viu fazer nada de que ora tenha suspeita, 

[Heresia 2] senão somente antes dela casar, não sabe quantos anos 

havia que morreu sua tia Violante Antunes, mulher que fora de Diogo 

Vaz, também defunto, e no dia em que ela morreu que a trouxeram a 

enterrar na Igreja de Nossa Senhora que está ora na fazenda dela 

confessante, havia na casa de sua mãe, Beatriz Antunes, panela de 

carne para jantar, de vaca, galinhas e leitoas assadas porque tinha em 

casa hóspedes, sem se saber que a dita sua tia era morta, a qual morreu 

na casa de sua filha, Isabel Antunes, em breve tempo de uma 

apostema que arrebentou quase uma légua da dita Igreja e chegada a 

nova como a traziam morta para enterrar, sua mãe, Beatriz Antunes, 

não quis comer nada de carne aquele dia ao jantar, nem quis comer 

nada, senão somente quando pôr-se-ia o sol fizeram-na comer e 

comeu, então, peixe (M DC, 1592, Seção 9, grifo meu). 

 

 A primeira resposta de Custódia, na “Seção 5”, consiste em negar que sua mãe tivesse 

intenção judia ao ensinar-lhe a prática de jogar água fora de casa quando morria alguém. 

Portanto predomina o recurso de Negação marcado pelo modalizador “não”, “nem” e “sem”. 

Marca-se também recurso de Repetição, pois são utilizados três tipos de modalizadores 
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diferentes para acentuar a negação. O modalizador “simplesmente” introduz o recurso de 

Ponderação. Além disso, é utilizado como recurso de Atenuação das heresias cometidas. 

Após negar insistentemente a depoente apresenta uma justificativa para a atitude da mãe, 

reforçando a ideia de que ela desconhecia as leis que orientam a religião judaica, denominada 

pelo visitador como “Lei de Moisés”.   

Na segunda resposta, localizada na “Seção 7”, Custódia continua no recurso de 

Negação, porém esta atitude é amenizada em relação à primeira resposta. Sendo assim, 

observa-se o recurso de Atenuação, neste caso, não se encontra relacionado com alguma 

expressão graficamente marcada no texto, mas ao conteúdo. Na “Resposta 1”, ela afirma com 

convicção que mãe não sabia sobre as Leis de Moisés. Entretanto, na “Resposta 2”, o 

operador discursivo “mas” introduz uma contradição em relação à negação da proposição 

anterior, assim, faz-se presente recurso de Contra Expectativa. O uso do modalizador “não” 

por três vezes indica Repetição e reitera a sensação de Insegurança por parte de Dona 

Custódia que se esforça continuamente para justificar-se.  

Na resposta à terceira pergunta, localizada na “Seção 9”, Custódia declara que sua mãe 

e sua avó não lhe ensinaram e nem praticaram nenhum ato de origem judaica, reiterando o 

recurso de Negação por meio dos modalizadores “não”, “nada” e “nem”. No entanto, utiliza o 

operador “senão” duas vezes para apresentar exceções as suas negações. Além disso, introduz 

como estratégia discursiva a construção de uma narrativa que não a favorece e acaba por 

delatar a própria mãe, pois ela declara que “sem se saber que a dita sua tia era morta”, a mãe 

havia preparado um jantar com carne de galinhas e leitoas porque tinha hóspedes. Ela também 

afirma que, naquele mesmo dia, sua mãe adotou restrições alimentares quando descobriu a 

notícia da morte de sua irmã, isto é, ela descreve que a prática de não comer carne quando 

morre alguém era considerada heresia por estar associada ao judaísmo: “chegada a nova como 

traziam a morta para enterrar, sua mãe, Beatriz Antunes, não quis comer nada de carne aquele 

dia ao jantar [...]” (M CF, 1592).   

O recurso de Contra Expectativa, assinalado pelo uso do modalizador “senão” em dois 

momentos diferentes na terceira resposta da depoente, introduz a articulação da tensão 

discursiva, revelando e negando. Ela responde às perguntas do visitador negando as heresias, 

porém, com o uso do modalizador, são acrescentadas exceções as suas negações. 
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  O operador “senão” utilizada no trecho “senão somente antes dela casar”, introduz a 

primeira exceção às negações de Custódia e insere em sua resposta uma narrativa para 

justificar-se. Apesar de não especificar o tempo, há personagens – sua tia Violante Antunes - e 

um enredo – o dia da morte da tia e a reação de sua mãe que se recusou a comer carne. O uso 

da narrativa marca o recurso de Ponderação, ainda que não esteja assinalado graficamente por 

meio de um operador ou marcador discursivo. Além disso, faz-se notar o uso do recurso de 

Repetição nos operadores e marcadores discursivos de Contra Expectativa e Negação.  

Na sequência, a depoente utiliza novamente a conjunção “senão” para relatar que, 

embora a mãe se recusasse a comer carne de aves e bovinos devido à morte de uma das filhas, 

posteriormente alimentou-se de carne de peixe. Desse modo, a mãe só deixou de comer carne 

após saber da notícia da morte, isto é, acatando a prática judaica de não comer carne vermelha 

nos oitos dias que precedem a morte de algum parente ou de alguém que compartilha o espaço 

da casa. A necessidade constante de justificar-se e a Repetição dos recursos de Contra 

Expectativa e Negação indicam um provável sentimento de Insegurança.  

De acordo com as análises e com os dados apresentados na “Tabela 1 – Uso dos 

recursos do Sistema de Engajamento” e “Tabela 2 – Uso dos recursos do Sistema de Atitude”, 

na voz relatada de Custódia predominam, respectivamente, os recursos de Negação, 

Ponderação, Contra Expectativa. Tais recursos utilizados em conjunto, indicam alto grau de 

empenho da depoente em construir argumentação para justificar-se, consequentemente 

estende-se o período de tensão entre o negar e o confessar as heresias, resultando na alta 

frequência do recurso de Insegurança. O grau de agressividade no discurso do visitador é 

mediano, em relação às outras depoentes, ele realiza apenas um Endosso e quatro 

Pronunciamentos. Portanto, podemos inferir que o discurso de Custódia revela Insegurança e 

ela empenha-se em apresentar justificativas. É provável que ela atenda de forma mediana as 

expectativas do visitador, devido ao grau de Pronunciamento apresentado do relato do 

discurso dele.  

7.1.2 Análise da confissão de Beatriz Antunes 

 Beatriz Antunes foi a segunda mulher da família Antunes a confessar, registrada no 

LRC (ANTT, 1592, fol. 139v a 141r) em 31 de janeiro de 1592, sob a confissão de número 

84. Ela realiza uma confissão prática e sucinta, ressaltam-se os detalhes apresentados, como a 
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quantidade de vezes, há quanto tempo, onde e quem presenciou as heresias. A tensão em seu 

discurso é construída quando atribui a origem das heresias confessadas a terceiros. Deste 

modo, assim como prevê os protocolos da Inquisição, ela utiliza denúncias na tentativa de 

salvar-se de uma condenação.  

 O “protocolo inicial” de Beatriz Antunes segue todos os padrões expostos no “Quadro 

1”. Ela identifica-se e apresenta informações pessoais. Consta que era natural de Lisboa, veio 

para o Brasil com cinco ou seis anos e residia no Engenho do Matoim. Era filha de Ana 

Rodrigues e Heitor Antunes. Tinha quarenta e três anos na data da confissão e estava casada 

com Bastião de Faria, um cristão velho:   

 

[1-a] Confissão de BEATRIZ ANTUNES, [1-b] cristã nova, [1-e] no 

tempo da graça, [1-c] no derradeiro dia do mês de janeiro de mil 

quinhentos e noventa e dois, [1-d] nesta cidade de Salvador, Bahia de 

Todos os Santos, na casa de morada do Senhor Visitador do Santo 

Ofício, Heitor Furtado de Mendonça, [1-e] compareceu perante ele 

sem ser chamada, dentro do tempo da graça, Beatriz Antunes e por 

querer confessar a sua culpa, [1-f] recebeu juramento dos Santos 

Evangelhos, em que pôs sua mão direita sob o cargo do qual prometeu 

dizer em tudo a verdade (M BA, 1592, Seção 1). 

 

 Na “notificação”, a depoente confessa seis heresias e faz duas denúncias. As heresias 

são: jogar água fora e não comer carne quando morre alguém; praticar um tipo específico de 

juramento; amortalhar os mortos de um modo diferente; e as restrições alimentares em relação 

ao carneiro e à lampreia. As denunciadas são Ana Rodrigues, a avó de Beatriz, e Ines – a 

cristã velha mencionada, mas não identificada por Custódia.  

 Diferente de Dona Custódia, Beatriz Antunes não utiliza do momento da “notificação” 

para tentar defender-se, pois sua confissão é breve e com informações precisas sobre as 

quantidades de vezes que foram cometidas as heresias: 

[2-a] [Heresia 1] Confessando-se disse que [2-b] havia vinte e nove 

ou trinta anos que estava casada e que desde então têm acontecido as 

seguintes coisas, a saber: quando, em casa, lhe morria alguém lançava 

e mandava lançar fora toda a água de casa e isso lhe aconteceu por 

dezessete ou dezoito vezes mais ou menos; (M BA, 1592, Seção 3, 

grifo meu). 
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[Heresia 2] e quando lhe morria parente ou parenta, como filho ou 

filha, irmão ou irmã, ou pai, por nojo, nos primeiros oito dias não 

comia carne e isso lhe aconteceu em três ou quatro nojos da morte de 

seu pai, de sua filha Inês, de suas irmãs Violante Antunes e Isabel 

Antunes; (M BA, 1592, Seção 3, grifo meu). 

 

[Heresia 3] e que jura, quando quer afirmar alguma coisa, este modo 

de juramento “pelo mundo que tem a alma de meu pai”; (M BA, 1592, 

Seção 3, grifo meu). 

 

[Heresia 4] [Denúncia 1] e que, algumas vezes, quando manda 

amortalhar os mortos de sua casa, manda-os amortalhar em lençol 

inteiro, sem lhe retirar ramo, nem pedaço algum, por maior que o 

lençol seja e a talos amortalhados somente com ataduras, mandando 

que não os cosam com agulha e que isso acontece por seis ou sete 

vezes; e que todas essas coisas lhe ensinou sua mãe, Ana Rodrigues, 

que era bom fazê-los assim, sem lhe declarar mais alguma outra razão, 

nem causa, somente que também lhe ensinaram quando era moça em 

Portugal, na Sertã, uma sua comadre, parteira, cristã velha, de nome 

Inês Rodrigues; (M BA, 1592, Seção 3, grifo meu). 

 

  Nas primeiras quatro denúncias, ela afirma, por exemplo, que mandou jogar água fora 

da casa por “dezessete ou dezoito vezes”. Sabe que são exatamente “oito dias” que não se 

come carne após a morte de alguém e que fez isso por “três ou quatro” lutos que são 

especificados: morte de seu pai, de sua filha Inês, de suas irmãs Violante e Isabel. Também 

mandou amortalhar lençóis por “seis ou sete vezes”. Por isso, nas quatro primeiras heresias 

confessadas o recurso de Quantificação é bastante utilizado como estratégia argumentativa e 

faz parte do modo de Ponderação da depoente, além de conferir um tom de autoridade e 

verdade, imprimindo a sensação de Segurança ao discurso.  

 Na quarta heresia confessada Beatriz Antunes denuncia a mãe e Inês Rodrigues, mas 

poupa a irmã – que será citada posteriormente nas denúncias de Ana Rodrigues. Inês também 

foi mencionada na confissão de Custódia, entretanto Beatriz apresenta mais informações 

sobre a cristã velha, como o nome completo; a profissão – parteira -; a relação que possuía 

com a família, pois era considerada uma “comadre”.   

Beatriz recorre com mais ênfase ao recurso de Ponderação, ao atribuir a origem dos 

atos considerados heréticos a uma cristã velha, insinuando que o costume mencionado não 

tinha relação com a religião judaica. Também assume uma posição de Contra Expectativa por 
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meio da combinação dos modalizadores “sem”, “nem” e “somente”. Primeiro, ela alega que 

não havia mais o que confessar em relação à avó, recorrendo ao recurso de Negação. Em 

seguida, confessa que a avó havia aprendido tais práticas com a cristã velha, Inês. Desse 

modo, na confissão da quarta heresia surge a sensação de Insegurança, pois seu discurso 

encontra-se muito marcado por justificativas. 

 Na quinta heresia, mesmo quando Beatriz denuncia, nota-se uma possibilidade de 

articulação de seu discurso para tentar salvar a si e a família: 

[Heresia 5] e que assim também, quando em casa, assava-se quarto de 

carneiro, lhes mandava tirar a glândula por ter ouvido que não se assa 

bem com ela; (M BA, 1592, Seção 3, grifo meu). 

 

 Este processo revela-se por meio da expressão “por ter ouvido” delegando a fonte e 

responsabilidade da informação a terceiros não identificados, pois como não havia a 

necessidade de apresentar provas, a voz que acusa, também se justifica, atribuindo atos e voz 

a terceiros indeterminados. Assim, Beatriz aproveita-se do jogo discursivo criado pelo próprio 

Tribunal do Santo Ofício em benefício próprio. Trata-se de um modo de argumentar e, 

portanto, de ponderar a seu favor. Assim, utiliza-se o recurso de Ponderação.   

 Na sexta heresia, novamente repte-se a denúncia contra a mãe. Entretanto, dessa vez, 

ela utiliza a denúncia para justificar suas ações:  

[Heresia 6] e também não come lampreia e lhe mandando do Reino 

duas outras vezes lampreias em conserva, por ser ela, não as comeu, 
não por outra coisa nenhuma, senão porque lhe tomou nojo, mas come 

os demais peixes sem escama e não come peixe de água salgada, salvo 

os de água doce e não come coelho e que todas essas coisas ela faz 

simplesmente sem nenhuma má intenção; e somente porque lhe disse 

sua mãe que não era bom coser os amortalhados com agulha e que não 

era bom tirar os lençóis das mortalhas, ramo e nem pedaço algum que 

não era bom deixar água em casa quando alguém morria na casa ou na 

mesma rua, da mesma parede e que era bom não comer carne por oito 

dias no nojo, sem mais lhe dar outra razão e por isso fez as coisas 

exteriormente sem ter nenhuma crença judaica, nem ruim em seu 

coração interiormente (M BA, 1592, Seção 3, grifo meu). 

 

 Sua estratégia discursiva é flagrada no texto por meio dos operadores e modalizadores. 

Em um primeiro momento, Beatriz nega qualquer intenção judaica ao praticar as heresias. O 
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recurso de Negação está marcado pelo modalizador “sem”. Em seguida, o uso do operador 

“porque” e do modalizador “simplesmente” indicam Ponderação, pois introduzem a 

justificativa de que as heresias relacionadas à alimentação só foram cometidas devido ao 

conselho de Ana Rodrigues. Por fim, Beatriz, recorre ao recurso de Repetição ao reiterar, por 

meio do modalizador “sem”, que não tinha intenção judaica.  

A Repetição dos modalizadores “sem” e “nenhuma” atuam como recursos de 

Atenuação, pois amenizam o foco sobre o tipo de “intenção” de Beatriz, que é identificada 

pelo discurso inquisitorial como “má” ou “crença judaica”.   

 Segundo o padrão identificado nas confissões do LRC, após a “notificação” inicia-se a 

“exposição” (ver Tabela 1). Contudo, a confissão de Beatriz Antunes não contém esta parte. 

Após a “notificação” há um passo direto ao “dispositivo”. Provavelmente, devido à precisão 

das informações apresentadas e às denúncias realizadas, o visitador não sentiu a necessidade 

de realizar mais perguntas. 

 Contudo, a tentativa de defender-se por meio da alegação de ignorância e atribuição 

das práticas para terceiros é reconhecida pelo visitador que invalida seu discurso ao afirmar 

que duvida do desconhecimento da depoente em relação à origem dos hábitos de sua família e 

reconhece sua inteligência, pois a descreve como uma “mulher de bom entendimento, como 

no seu falar se mostra” (M BA, 1592, Seção 4): 

  

[2-d] Foi logo admoestada pelo Senhor Visitador com muita caridade 
que todas estas coisas são amostras muitos manifestas de ela e sua 

mãe serem judias e viverem afastadas da Lei de Jesus Cristo, 

verdadeiro Messias e de terem a Lei de Moisés e que, portanto, ela 

usasse de bom conselho e fizesse confissão inteira e verdadeira 

declarando sua intenção judaica porque isso lhe aproveitava muito a 

alcançar a misericórdia e perdão de suas culpas, pois está em tempo da 

graça e porque é coisa muito de fé oculta para dar-se crer que sendo 

ela cristã nova toda e inteira e fazendo todas as ditas cerimônias tão 

conhecidas dos judeus, fizesse-as sem intenção majoritariamente 

judia, sendo ela mulher de bom entendimento, como no seu falar se 

mostra (M BA, 1592, Seção 4, grifo meu). 

 

 O uso da expressão “mulher de bom entendimento” é significativo, pois se emprega 

dentro de uma estrutura em que não há espaço para a expressão de impressões positivas do 

visitador a respeito das depoentes. Além disso, tal característica não é utilizada para se referir 
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a todas as outras depoentes. O visitador provavelmente refere-se à possibilidade de que 

Beatriz conheça mais sobre o judaísmo do que tenha confessado. Além disso, como ela 

confessa mais heresias do que sua filha Custódia - que foi a primeira a confessar - pode ter 

levantado a suspeita de que havia mais a ser dito.  

Contudo, ela respondeu que: nunca teve intenção de judia, e nunca 

soube, nem entendeu, que as ditas coisas eram cerimônias judaicas, 

nem que nelas ofendia ao seu Cristo, senão depois que nesta terra 

entrou a Santa Inquisição e do costume disse o que dito tem e 

prometeu ter segredo pelo juramento que recebeu (M BA, 1592, Seção 

5, grifo meu). 

 

 Beatriz Antunes reage ao “dispositivo” do visitador por meio do recurso de Segurança, 

utiliza os recursos de Negação e de Repetição marcados pelos modalizadores “nunca” e 

“nem” para enfatizar a ausência de intenção e conhecimento a respeito das práticas heréticas. 

O operador “senão” introduz o uso do recurso de Ponderação e de Contra Expectativa, pois a 

depoente explica que somente tomou conhecimento das origens das práticas após a chegada 

da Inquisição. Alegar que somente após a chegada do Tribunal do Santo Ofício tomou 

conhecimento sobre a natureza das práticas heréticas ensinadas pelas antigas gerações de sua 

família, é um modo de aliviar as denúncias sobre a mãe.  

 Portanto, na confissão de Beatriz, em relação ao engajamento das vozes nota-se um 

equilíbrio na distribuição dos recursos que é corroborado pelas análises do Sistema de Atitude 

em que se destaca o sentimento de Segurança por parte da depoente. O uso constante do 

recurso de Quantificação do Sistema de Gradação aponta para os elementos textuais 

associados à segurança de Beatriz Antunes, pois ela é objetiva, apresenta números e 

informações precisas em suas confissões e denúncias. Este comportamento discursivo 

provavelmente agradou ao visitador que não demonstrou o sentimento de Insatisfação em 

nenhum momento, visto que não realiza perguntas para a depoente.   

7.2 Segundo grupo de depoentes a confessar 

No dia primeiro de fevereiro de mil quinhentos e noventa e dois comparece à mesa do 

visitador o segundo grupo de mulheres da família Antunes. Dentre elas encontram-se as 

confissões de três gerações: Ana Rodrigues, a matriarca; Dona Leonor, a filha; e Isabel 
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Antunes, a neta. Vale destacar que Isabel era filha da falecida Violante Antunes, portanto 

sobrinha de Dona Leonor.  

 

7.2.1 Análise da confissão de Ana Rodrigues 

Ana Rodrigues
36

 confessou-se no dia um de fevereiro de mil quinhentos e noventa e 

dois; tinha aproximadamente oitenta anos. Foi a terceira mulher da família Antunes a 

confessar, sob o registro de número 87 (ANTT, 1592, n°87, fol.142v a 145r).  

No “protocolo inicial” de sua confissão ela identifica-se e apresenta informações 

pessoais. Em resumo, era filha de Diogo Dias e Violante Lopes – ambos falecidos –, viúva de 

Heitor Antunes. Vale destacar que ela menciona apenas a origem religiosa de seu pai.  

[1-g] Disse ser cristã nova, natural de Covilhã e criou-se na Sertã, 

filha de Diogo Dias, mercador, cristão novo e de sua mulher, Violante 

Lopes, já defuntos; viúva, mulher que foi de Heitor Antunes, cristão 

novo, mercador, defunto, de idade de oitenta anos. (M AR, 1592, 

Seção 2). 

 

Na “notificação”, a depoente realiza duas denúncias e confessa oito heresias nas quais 

se ressaltam o recurso de Ponderação, marcado textualmente pelos operadores “porque”. 

Também se destaca, com menor frequência, o recurso de Contra Expectativa, marcado pelo 

uso do operador “mas”. A primeira delas diz respeito às restrições alimentares: 

[2-a] [Heresia 1] Confessando-se disse que [2-b] de quatro ou cinco 

anos até esta parte não come cação fresco porque lhe faz mal ao 

estômago, mas come salgado e assado, outrossim, não comeria, mas 

que em outros tempos atrás comia raia, comia de caça; (M AR, 1592, 

Seção 3, grifo meu).  

Seu discurso apresenta os primeiros sinais de articulação, ou seja, utiliza-se o recurso 

de Ponderação na tentativa de justificar-se.  O recurso está marcado por meio do operador 

discursivo “porque”, utilizado quando a matriarca tenta justificar o hábito de não comer cação 

                                                         

36
 Informações sobre o processo de Ana Rodrigues no ANTT disponível em: 

https://digitarq.arquivos.pt/details?id=2354805 

https://digitarq.arquivos.pt/details?id=2354805
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devido a possíveis implicações na saúde. Utiliza-se, então, o operador “mas
37

” que, além de 

reiterar a justificativa apresentada anteriormente, introduz a informação de que ela comia esta 

variedade em outras épocas. Tal informação deixa subentendido que, se realmente praticasse 

os costumes judeus, não teria se alimentado em outros momentos.  

A segunda heresia confessada refere-se ao modo de dizer e ao gesto de dar a benção 

que era típica de judeus: 

[Heresia 2] e que de dois anos a esta parte, costuma, muitas vezes,  

quando lança a benção a seus netos dizendo “a benção de deus e 

minha te cubra-lhe”, põe a mão estendida sobre a cabeça depois que 

lhes acaba de lançar a benção e faz isso por desastre; (M AR, 1592, 

Seção 3). 

 

Na segunda heresia confessada também há sinais de articulação do discurso de Ana 

Rodrigues, pois ela justifica o hábito judeu de falar e agir por meio da benção como um 

descuido ou fatalidade. O vocabulário utilizado na confissão revela estratégias – talvez 

previamente estabelecidas – para a defesa de Ana Rodrigues. O substantivo “desastre” repete-

se três vezes em seu discurso, assim como o substantivo “nojo” – que significa luto - e é 

mencionado e referenciado na terceira, quarta e quinta:  

Heresia 3: e que havia quinze anos mais ou menos que morreu seu 

dito marido, Heitor Antunes, e que no tempo do nojo da sua morte ela 

esteve assentada detrás da porta, também por desastre, por acontecer 

ficar ali assim a jeito seu assento; (M AR, 1592, Seção 3). 

 
Heresia 4: e que havia trinta e cinco anos que estando ela em Sertã, 

lhe morreu um filho de nome Antão e depois que morreu, lançou e 

mandou lançar água fora dos potes, água que estava em casa fora; (M 

AR, 1592, Seção 3). 

 

As heresias três e quatro referem-se aos ritos de falecimentos. A matriarca relata o fato 

de ficar sentada atrás da porta, após a morte de seu marido e de jogar a água fora por “nojo”. 

                                                         

37
 Neste caso, o operador “mas” não introduz o recurso de Contra Expectativa, pois o operador não introduz a 

ideia de contrariedade, mas sim de retificação: Ana Rodrigues não come cação fresco, mas come salgado e 

assado. Portanto, utiliza-se o recurso de Ponderação.  
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Para Mota (2016) o “nojo”, no contexto da morte, significava uma espécie de luto ou 

repugnância pelo cadáver. 

Na quinta heresia, a ideia de repugnância pelo cadáver pode ser reforçada, pelo fato de 

que a depoente deixa de comer carne:  

Heresia 5 [Denúncia 1]: e por nojo de sua morte esteve os primeiros 

oito dias sem comer carne, estas coisas sabe que não eram de judia 

porque as ensinou uma sua comadre cristã velha, Inês Rodrigues, 

parteira, viúva, cujo marido foi um carpinteiro, a qual ora já é defunta 

e, no dito tempo, era muito velha e morava em frente dela confessante, 

na dita Sertã, em Portugal, a qual lhe ensinou isso dizendo ser bom, 

por isso o fez e cuidando ela ser isto bom; (M AR, 1592, Seção 3). 

 

O discurso de Ana Rodrigues atinge graus mais elaborados quando, provavelmente 

antecipando uma das possíveis perguntas do visitador, alega ignorância sobre a origem 

judaica destas práticas e as atribui a Inês Rodrigues que era uma cristã velha, estratégia 

também utilizada por suas filhas e netas. Declarar que tais costumes foram aprendidos com 

uma católica de nascença, isto é, uma cristã velha, elimina possíveis origens judaicas para 

estes costumes. Assim, retoma-se, de forma explícita, a estratégia utilizada por Custódia e 

Beatriz para desviar a atenção de qualquer ligação com o judaísmo.  

Na medida em que avança na descrição das heresias, o discurso da matriarca torna-se 

cada vez mais elaborado e os fragmentos de sua voz mais nítidos. Na sexta heresia, ela cita as 

filhas Leonor e Beatriz Antunes – o que correspondia a uma denúncia -, porém apresenta 

alega que apenas ensinou tais práticas a elas por ignorar e desconhecer a origem judaica:  

Heresia 6 [Denúncia 2] [...] o ensinou também, neste Brasil, as suas 

filhas dona Leonor, mulher de Henrique Muniz, e Beatriz Antunes, 

mulher de Bastião de Faria, que na dita Sertã, em Portugal, ouviu e lhe 

ensinou não sabe quem este modo de juramento “pelo mundo que tem 

a alma de meu pai, ou de meu marido, ou de meu filho” e que, deste 

juramento, usa ela, muitas vezes, quando quer afirmar alguma coisa, 

mas nunca entendeu ser juramento de judeus; (M AR, 1592, Seção 3, 

grifo meu). 

 

Novamente os fragmentos de sua voz tornam-se mais nítidos após o uso do operador 

“mas”, indicando novamente o recurso de Ponderação. Ao utilizar o operador “mas”, a 

matriarca concede a si a licença discursiva para justificar-se. Outra estratégia para justificar-
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se, encontra-se na atribuição da origem destes atos a “não sabe quem”. Ao utilizar esta 

expressão, Ana Rodrigues indetermina a fonte de suas informações e, assim, não as atribui à 

religião judaica. 

Na sétima heresia, ela rememora outro momento em que deixou de comer por 

“compaixão” porque seu filho Nuno ficou doente: 

[Heresia 7] e que estando seu filho Nuno Fernandes doente, havia três 

ou quatro anos, ela, por compaixão, estava muitas vezes, alguns dias 

sem comer até a véspera; (M AR, 1592, Seção 3, grifo meu). 

 

Sua estratégia discursiva direciona-se à expressão “por compaixão” que justifica a 

causa de seu jejum. Nos momentos de fala do visitador e do notário há uma forte presença do 

léxico relacionado à misericórdia. Quando Ana Rodrigues recorre ao termo “compaixão” 

alinha-se com eles, pois são termos sinônimos. Assim, é possível inferir que aquele que é 

misericordioso também tem compaixão. Contudo, vale destacar que o conceito misericórdia 

difundido no discurso Inquisitorial não possui relação com a ideia de compaixão elencada 

pela depoente. A Inquisição deseja apenas parecer misericordiosa para garantir a legalidade de 

seus processos e condenar seus acusados.   

Na oitava heresia confessada, a matriarca octogenária relata que quando esteve doente 

pode ter dito algo que ofendeu a Deus: 

[Heresia 8] e que havia sete ou oito anos que esteve muito doente em 

Matoim, onde ela ora é moradora dentro desta capitania, na qual 

doença chegou a delirar e dizem que falava desatinos, mas ela não 

estava lembrada se nesse tempo falou ou fez alguma coisa em ofensa 

de Deus. (M AR, 1592, Seção 3, grifo meu). 

 

Contudo, também se justifica alegando que se tratava de um delírio. Nota-se que ao 

narrar este episódio, ela previne-se de certas acusações quando utiliza o verbo “dizem”. Este 

verbo dicendi na terceira pessoa do plural do Presente do Indicativo causa um efeito de 

indeterminação sobre os sujeitos que exercem a ação de dizer. Desse modo, ela atribui a culpa 

desta atitude a anônimos. Corroborando esta estratégia de defesa, ela alega que “não estava 

lembrada” do ocorrido. Assim, fica subentendido se realmente aconteceu ou se inventaram. 
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Portanto, na “notificação” da confissão de Ana Rodrigues, são revelados os costumes 

praticados por ela que eram considerados judaicos – como não comer determinadas espécies 

de peixe, o tipo de benção que proferia a seus netos, o costume de jogar fora a água da casa e 

não comer carne quando morria alguém – e revela-se também um forte desejo – flagrado no 

discurso por elementos textuais – de justificar-se por meio do desconhecimento. A Inquisição 

buscava a confissão, era necessário assumir uma intenção judaica, ainda que ela não existisse. 

Aquelas que confessavam, eram condenadas, bem como aquelas que não confessavam. 

Porém, as primeiras poderiam, talvez, salvar a própria vida.  

Diante da postura adotada por Ana Rodrigues, o visitador busca – no momento da 

“exposição” – aprofundar o conteúdo apresentado pela depoente e por meio das perguntas 

com o objetivo de encontrar argumentos legais para incriminá-la.  Ele faz oito perguntas 

sinalizadas pelos verbos dicendi e complementadas pelos pronomes interrogativos “quem”, 

“que”, “quando”, “como” e expressões similares que auxiliam no detalhamento das 

informações, como “quanto tempo havia”:  

[Pergunta 1] [2-c] Perguntada quem lhe ensinou as ditas coisas, 

respondeu que: (M AR, 1592, Seção 4) 

 

[Pergunta 2] Perguntada que espada ou que sangue era esse 

respondeu que: (M AR, 1592, Seção 6) 

 

[Pergunta 3] Perguntada se via fazer essas coisas o dito seu marido, 

respondeu que: (M AR, 1592, Seção 8) 
 

[Pergunta 4] Perguntada se lhe declarou a dita parteira, quando lhe 

ensinou estas coisas, quem as tinha ensinado e como se lhe veio a 

descobrir que era judia, respondeu que: (M AR, 1592, Seção 10) 

 

[Pergunta 5] Perguntada de que idade era ela confessante no dito 

tempo e a dita parteira que lhe ensinou, respondeu que: (M AR, 1592, 

Seção 12) 

 

[Pergunta 6] Perguntada se ensinou ela às ditas suas filhas mais 

algumas outras cerimônias judaicas, respondeu que: (M AR, 1592, 

Seção 14) 

 

[Pergunta 7] Perguntada quanto tempo há que ela confessante 

começou a ser judia e deixara a fé de Nosso Senhor Jesus Cristo, 

respondeu que: (M AR, 1592, Seção 16) 
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[Pergunta 8] Perguntada quanto tempo há que ela começou a ensinar 

as ditas suas filhas que fossem judias e cressem na Lei de Moisés, 

respondeu que: (M AR, 1592, Seção 18) 

 

O visitador tenta continuamente forçar uma confissão, alterando a forma e o contexto 

da pergunta para obtê-la. Por exemplo, na “Pergunta 1” ele é mais brando, pretende-se saber 

quem ensinou à Ana Rodrigues tais práticas. Em contrapartida, utiliza-se a “Pergunta 3” para 

retomar o conteúdo da “Pergunta 1” e, simultaneamente, acusá-la de judaísmo. A acusação 

não é declarada, mas esconde uma afirmação.  

Esta estratégia de realizar uma pergunta mais branda seguida de outra com tom de 

acusação é utilizada novamente na “Pergunta 6”, por meio do operador argumentativo 

condicional “se”, pois ele assume a hipótese de que ela tenha ensinado as práticas judaicas. 

Neste contexto, há espaço para dúvidas, simulando um tom que se torna mais brando. 

Contudo, na “Pergunta 7” e na “Pergunta 8” novamente assume um tom de acusação, pois ele 

deixa subentendido uma afirmação ao pedir especificações sobre há quanto tempo ela é e 

ensinou as filhas a serem judias.   

Ainda na “exposição” encontram-se as respostas da depoente aos questionamentos do 

visitador.  

Resposta à pergunta 1: [VOZ DA DEPOENTE] não lembra que 

outra pessoa alguma as ensinasse, senão somente a dita parteira que 

dizia ser cristã velha, que as ensinou, na Sertã, há mais de trinta e 

cinco anos, não lembra a que propósito, nem lhe parece que a ensinou 
em ruim intenção porque lhe via fazer obras de boa cristã, a qual lhe 

disse também que era bom colocar água fora quando alguém morria 

porque lavavam a espada do sangue nela (M AR, 1592, Seção 5, grifo 

meu). 

 

[Resposta à pergunta 2] não lembra que a dita parteira lhe declarasse 

mais (M AR, 1592, Seção 7, grifo meu). 

 

[Resposta à pergunta 3] não as via fazer, nem ele sabia disto (M AR, 

1592, Seção 9, grifo meu). 

 

[Resposta à pergunta 4] não declarou que era judia, nem nada mais e 

somente lhe ensinou as ditas coisas (M AR, 1592, Seção 11, grifo 

meu). 
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[Resposta à pergunta 5] ela confessante seria então de quarenta e 

cinco anos e que a dita parteira teria, então, por volta de oitenta e logo 

daqui a pouco tempo morreu (M AR, 1592, Seção 13). 

 

[Resposta à pergunta 6] não (M AR, 1592, Seção 15, grifo meu). 

 

[Resposta à pergunta 7] nunca até agora foi judia e sempre até agora 

teve fé de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas que fez as ditas coisas e 

cerimônias sem intenção alguma de judia, não entendendo, nem 

sabendo que eram cerimônias judaicas, mas provavelmente as usava 

por lhes terem ensinado como dito tem (M AR, 1592, Seção 17, grifo 

meu). 

 

[Resposta à pergunta 8] ela nunca ensinou suas filhas que fossem 

judias, nem a lei de Moisés, nem ela nunca teve essa lei (M AR, 1592, 

Seção 19, grifo meu). 

A hipótese de que o visitador apresenta um tom de acusação é corroborada pelas 

respostas oferecidas por Ana Rodrigues, que utiliza o recurso de Negação e de Repetição. O 

modalizador “não” é registrado seis vezes. Expressões como “não lembra” foram registradas 

duas vezes. Ela também utiliza modalizador de tempo “nunca” uma vez e o operador 

argumentativo “nem” – que ressalta a negação – seis vezes. Além disso, utiliza expressões 

como “não entendendo” e “nem sabendo”.   

Por um lado, o vocabulário de Ana Rodrigues indica uma estratégia discursiva que 

tende a justificar os crimes de heresia com ignorância, delírio, ingenuidade, fatalidade, 

descuido e esquecimento. Assim, cria-se uma sensação de inocência, de ignorância e até 

mesmo de delírio com a finalidade de tornar coesa e coerente a defesa da depoente, de modo 

que o discurso ganha força enunciativa para convencer o visitador.  

Por outro lado, nas heresias confessadas na “notificação” – com exceção da quinta e 

sexta heresia – e na quinta resposta ao visitador, destaca-se o uso do recurso de 

Quantificação, pois a matriarca especifica idades, datas e períodos em que foram cometidas as 

práticas heréticas: “de quatro ou cinco anos até esta parte”, “de dois anos até está parte”, 

“havia quinze anos mais ou menos”, “havia trinta e cinco anos”, “havia sete ou oito anos”, 

“quarenta e cinco anos”, “por volta de oitenta anos”. 

O Manual da Inquisição (EYMERICO, 1525) já previa a possibilidade de que os réus 

pudessem fingir loucura para livrar-se da tortura: 
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Sucede, às vezes, que, para livrarem-se da tortura, os réus fingem de 

loucos, porém, se presume que é fingida esta loucura, não há de deixar 

de dar-lhe o tormento, pois este é o melhor método de se saber se é 

demência fingida ou efetiva e, quando há outros indícios, não seria 

mal fazer esta prova desde que não resulte em perigo de morte 

(EYMERICO, 1525, p.50). 

Considerando a estratégia de Ana Rodrigues e as instruções do Manual da Inquisição 

(EYMERICO, 1525) pode-se inferir que as depoentes não conheciam com exatidão todos os 

procedimentos e os regulamentos que orientavam as decisões do Tribunal do Santo Ofício.  

No “dispositivo”, Heitor Furtado de Mendonça admoesta a depoente, reforçando a 

ideia de que ela deveria confessar sua intenção judaica para conseguir o perdão e Ana 

Rodrigues responde, mais uma vez, com os recursos de Negação e Repetição, alegando por 

meio dos modalizadores “nem” e “nunca” que não teve tal intenção em seus atos: 

[2-d] Foi admoestada pelo Senhor Visitador com muita caridade que ela use de 

bom conselho e que, pois, este tempo de graça para ela a alcançar, lhe é necessário 

fazer confissão inteira e verdadeira nesta mesa e confessar a sua intenção judaica e 

que confessando ela a sua intenção e toda a verdade interior lhe aproveitaria muito 

para alcançar o perdão, respondeu que: (M AR, 1592, Seção 20) 

 

[...] ela tem dita a verdade que nunca fez as ditas coisas com ruim intenção, nem 

com coração de judia, nem de ofender a Deus e nunca cuidou que nas ditas coisas 

o ofendia (M AR, 1592, Seção 21, grifo meu). 

Na sequência, a confissão da matriarca apresenta uma estrutura atípica, pois rompe 

com a sequência determinada pela estrutura composicional do gênero que é seguida com rigor 

pelo Tribunal do Santo Ofício.  Após o “dispositivo” (ver item 2-d na Tabela 1), o visitador 

retoma à “exposição” (ver item 2-c da Tabela 1) e faz uma acusação direta: 

[2-c] Logo, pelo dito Senhor Visitador, lhe foi dito que esta muito 

forte a presunção contra ela, de que é judia e vive na lei de Moisés e 

se afastou da nossa Santa Fé Católica e que não é possível fazer todas 

as ditas cerimônias de judeus tão conhecidas, sabidas serem 

cerimônias dos judeus, como botar água fora quando alguém morre, 

não comer por oito dias carne no nojo, jurar pelo mundo que tem a 

alma do defunto, não comer cação, nem raia e pôr a mão na cabeça 

dos netos quando lhes lançava a benção, tudo isso são cerimônias 

manifestadamente judaicas que ela não pode negar e, que por isso,  

fica claro que ela é judia e que as fez como judia.(M AR, 1592, Seção 

22) 
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O visitador rompe com os protocolos e acusa diretamente Ana Rodrigues. Nesta 

passagem, seu discurso apresenta começo, meio e fim. Ele começa considerando a 

possibilidade de que ela estivesse mentindo e utiliza a expressão “muito forte a presunção 

contra ela”. No entanto, ainda não há uma acusação direta. O modalizador “muito” acentua o 

foco sobre a acusação da depoente.  

Assim, ele retoma todas as heresias citadas pela matriarca e as classifica como 

“manifestadamente judaicas”, demonstrando descrédito em relação ao que foi dito por Ana. 

Até este ponto, ele avança em sua acusação, mas ainda não se refere diretamente a ela, apenas 

caracteriza as cerimônias como judaicas. Nota-se que, apesar de revelar-se clara a intenção do 

inquisidor, não está registrada uma acusação direta. Contudo, esta situação altera-se quando 

ele declara de modo explícito que “ela não pode negar”, “fica claro que ela é judia” e que “as 

fez como judia”. Nos trechos finais, o discurso do visitador torna-se mais efusivo, pois as 

dúvidas tornam-se acusações. Portanto, ele fragiliza e invalida a estratégia adotada por Ana 

que alega ignorância, descuido ou desconhecimento.  

Ana Rodrigues também quebra os protocolos para responder às acusações e insiste em 

negá-las:  

Contudo, ela, confessante, disse e afirmou que ela nunca fez as ditas 

coisas com intenção ruim de judia, nem de ofensa a Jesus Cristo, mas 

que as fez por ignorância como tem dito e não come cação, nem raia 

fresca porque lhe faz mal e quando punha a mão na cabeça dos netos 

era por desastre e que de toda a culpa que tem em fazer as ditas coisas 
exteriores, sem ter a dita intenção ruim interior como tem dito, pede 

perdão e misericórdia neste tempo da graça e promete o segredo pelo 

juramento que recebeu (M AR, 1592, Seção 25, grifo meu). 

 

Os recursos utilizados pela depoente remontam ao sentimento Insegurança. Ana 

Rodrigues altera a atitude que adotou em seu discurso, pois diante da insistência do visitador, 

as respostas curtas e objetivas transformam-se em explicações. Assim, utiliza-se  o recurso de 

Ponderação, marcado pelo operador “porque” e “mas”. Os recursos de Negação estão 

marcados pelos modalizadores “nem” e “não” que são intensificados pelo modalizador 

“nunca”. Desse modo, assinala-se também o recurso de Intensificação. 

Na sequência, há uma nova quebra de protocolo, talvez por parte do notário, que 

antecipa a “precação” e despreza o momento da “sanção”:  
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[3-a] Por não saber assinar eu, Notário, a seu rogo, assinei com o 

Senhor Visitador. Manoel Francisco, Notário do Santo Ofício nesta 

visitação o escrevi (M AR, 1592, Seção 24). 

Considerando que a estrutura protocolar é muito rígida e bem seguida pelo visitador e 

pelo notário, as quebras de protocolo na confissão de Ana Rodrigues levantam a possibilidade 

de que eles estivessem com os ânimos exaltados. A análise do léxico e a composição das 

frases corroboram esta sensação, pois o discurso desloca-se do âmbito da ingenuidade, 

desconhecimento e delírio construído pela octogenária e ganha um tom mais autoritário 

quando o visitador transforma as perguntas em afirmações. Após o notário anunciar o fim da 

confissão e redigir as assinaturas, há uma nova quebra de protocolo, porque Ana Rodrigues 

acrescenta novas partes ao seu discurso. Ao retomar a confissão de heresias, ela revela o 

sentimento de Insegurança. Assim, retoma-se à “notificação”: 

[2-b] [Heresia 9] Confessou mais que quando amortalhavam algum 

finado, não era bom dar agulha para o coserem na mortalha, nem era 

bom tirar ramo, nem pedaço fora do lençol em que o amortalharam, 

mas que havia de fazer com o lençol inteiro; [Heresia 10] e que não 

era bom a vassoura com que varriam a casa emprestá-la a nenhuma 

vizinha para varrer a sua e que ela confessante não se lembra bem se 

ensinou essas coisas as suas filhas; e prometeu ter segredo (M AR, 

1592, Seção 25, grifo meu). 

 

Por fim, retoma-se a “sanção” – ignorada pelo visitador e pelo notário anteriormente – 

e observa-se que, assim como todas as depoentes da família Antunes, Ana Rodrigues foi 

inicialmente punida com a proibição de sair da cidade: “[2-e] Foi-lhe mandado pelo Senhor 

Visitador que não saísse desta cidade sem sua licença e assim o prometeu [...]” (M AR, 1592, 

Seção 26).  

Em relação ao protocolo final, destaca-se que a depoente não sabia assinar, por isso o 

notário assinou por ela: “[...] [3-a] e por não saber assinar eu, Notário, a seu rogo, assinei com 

o Senhor Visitador. Manoel Francisco, Notário do Santo Ofício nesta visitação o escrevi.” (M 

AR, 1592, Seção 26). 

De acordo com os dados da “Tabela 1 – Uso dos recursos do Sistema de  

Engajamento” e da “Tabela 2 – Uso dos recursos do Sistema de Atitude”, Ana Rodrigues 

inicia sua confissão bastante segura do que desejava dizer, o recurso de Segurança foi 
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registrado oito vezes em seu discurso – o maior número registrado entre todas as depoentes. 

Também foi a depoente que mais confessou heresias. Esta atitude estava marcada pelo modo 

como oferecia suas respostas às interpolações do visitador, pois eram breves e diretas, sempre 

assinaladas pelo recurso de Negação – utilizado doze vezes durante toda a confissão. 

Contudo, o engajamento da voz do visitador em relação à Ana Rodrigues, mostrou o maior 

índice de insatisfação entre todas as depoentes – foram oito registros.  A voz do notário 

também teve maior participação na confissão da matriarca, pois há um aumento no número de 

recursos de Sanção Social, bem como de engajamento Monoglóssico, os dados acentuam o 

que foi observado nas análises, pois nessa confissão há maior quebra de protocolo e de 

estrutura.   

Podemos conjecturar que a estratégia de Ana Rodrigues consistia em mostrar-se uma 

senhora que dizia desatinos, aproximando-se da ideia de delírio. Contudo, ela ocultava uma 

mulher que tinha poder, bens e autoridade. Apesar de não confessar o importante papel que 

desempenhava, Ana Rodrigues era a responsável por administrar o engenho da família e 

tornou-se a líder religiosa da sinagoga que abrigava em suas terras, na Bahia.  

Segundo Assis (2013), após o falecimento de seu marido Heitor Antunes, ela assumiu 

não só a liderança da família, mas também do engenho e das atividades religiosas, visto que 

há registros de que o engenho abrigava uma sinagoga.  

Assim como todas as religiões da época, o judaísmo baseava-se no patriarcado e não 

permitia que as mulheres assumissem uma posição de liderança. Contudo, em um momento 

crítico da história do judaísmo e da família Antunes, quando se encontravam ameaçados, Ana 

Rodrigues assumiu uma posição de poder e liderança proibida para mulheres.  

Esta informação é relevante para as análises, pois não é possível delimitar com 

exatidão quando uma depoente realmente pratica judaísmo ou quando apenas segue costumes 

familiares por tradição, sem saber o real significado. Contudo, no caso de Ana Rodrigues, é 

possível averiguar que ela não só era consciente dos significados de suas práticas, como 

também se tornou uma líder. Para o Santo Ofício, o poder e respeito conquistado por Ana 

Rodrigues eram uma ameaça. 

 Lamentavelmente, o Tribunal do Santo Ofício eliminava cruelmente todos aqueles que 

representavam uma ameaça à ordem hegemônica construída por eles. Por isso, Ana Rodrigues 

teve um final trágico. É possível que a forma como foi conduzida sua confissão - embora 
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outros fatores convenientes ao Santo Ofício, como o confisco de bens e a desestruturação das 

famílias judaicas - talvez, a tenham conduzido para a prisão antes mesmo de sua confissão. 

Vainfas (1997, p. 282 apud MOTA, 2016, p. 135) revela detalhes do processo de Ana 

Rodrigues, bem como de seu triste final, pois foi presa por Heitor de Furtado Mendonça em 

1593, cerca de um ano após sua confissão, e enviada para Portugal. Após onze anos de cárcere 

foi condenada à fogueira, mas morreu na prisão e foi queimada em efígie
38

 em nove de maio 

de 1604
39

.  

O fim de Ana Rodrigues foi desolador, segundo Assis (2010, p.9) ela foi presa e 

enviada numa jaula ao Tribunal de Lisboa, enquanto seus genros cristãos velhos tentavam 

provar sua inocência. Idosa e doente, morreu na prisão “debilitada pelo esforço da viagem, 

pela pressão psicológica, pela fragilidade do corpo cansado e humilhado”. Contudo, a morte 

não a livrou da continuidade do processo movido pela Inquisição, nem da condenação, pois 

seus ossos foram desenterrados e queimados. Foi pintado um retrato da matriarca, queimando 

entre labaredas e seres demoníacos, que ficou exposto na igreja de Matoim para humilhação 

pública da família. Houve uma tentativa de roubar a obra, provavelmente para amenizar a 

vergonha pública da família, mas não obtiveram êxito (ASSIS, 2010, p.10). 

Sua família continuou sendo perseguida por muitos anos, pois as labaredas da 

Inquisição não se limitavam aos corpos das vítimas sacrificadas, estendiam-se aos seus 

descendentes vivos que tinham seus bens confiscados, eram proibidos de exercer suas 

profissões e de ser acolhidos por parentes, tornando-se reféns de esmolas.  

 

                                                         

38
 A possibilidade de ser queimada em efígie, isto é, ter os restos mortais queimados na fogueira após a morte, 

explica-se no Manual da Inquisição (1525) como procedimento necessário ao confisco de bens dos herdeiros: 

“Quando se faz a sumária à memória de um herege morto, com a finalidade de privar seus herdeiros dos bens dos 

quais possuidores [...]” (EYMERICO, 1525, p. 70). 

 

39
 Além da matriarca outros familiares foram processados pela Inquisição: Heitor Antunes, seu falecido marido; 

Beatriz, Violante e Leonor, suas filhas, e a neta, Ana Alcoforado. Além das complicações sociais a família teve 

os bens confiscados. Anos depois, em 1600, seus genros apresentarem pessoalmente petições em Lisboa para 

revisão da pena com o objetivo “não só de limpar o nome da família, mas também de recuperar os bens tomados 

pelos inquisidores e assim poder dar continuidade aos negócios do clã na Bahia” (ASSIS, 2010, p.9). Contudo, a 

tentativa não foi exitosa, pois durante a segunda visitação inquisitorial, iniciada em 1618, os Antunes foram 

novamente acusados como grupo judaizante (ASSIS, 2010, p.10). 
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7.2.2 Análise da confissão de Dona Leonor 

 Filha de Ana Rodrigues, Dona Leonor, foi a quarta mulher da família Antunes a 

confessar, sob o registro de número 88 no LRC (ANTT, 1592, fol. 145r a 147v). Ela 

comparece à mesa do visitador no primeiro dia de fevereiro de 1592, portanto no tempo da 

graça.  

No “protocolo inicial”, Dona Leonor identifica-se como cristã nova e apresenta suas 

informações pessoais. Consta que morava em Matoim, tinha trinta e dois anos 

aproximadamente e estava casada com Enrique Muniz, um cristão velho: 

 

 [1-a] Confissão de DONA LEONOR, [1-b] cristã nova, no tempo da 

graça, [1-c] no primeiro dia do mês de fevereiro de mil e quinhentos e 

noventa e dois, [1-d] nesta cidade de Salvador, capitania da Bahia de 

Todos os Santos, na casa de morada do Senhor Visitador do Santo 

Ofício, Heitor Furtado de Mendonça, [1-e] diante dele apareceu sem 

ser chamada, dentro do tempo da graça, Dona Leonor e [1-f] por 

querer confessar suas culpas nesta mesa recebeu juramento dos Santos 

Evangelhos, em que pôs a sua mão direita sob cargo do qual prometeu 

dizer a verdade. [1-g] Disse ser cristã nova, moradora em Matoim, de 

idade de trinta e dois anos mais ou menos, casada com Enrique Muniz, 

cristão velho, morador no Rio de Matoim, dentro desta capitania. (M 

DL, 1592, Seção 1). 

 

 Ela realiza três denúncias e confessa sete heresias – a última é confessada somente 

após o dispositivo: mandar jogar fora a água da casa após falecimentos, não comer carne no 

período do luto, tirar glândula dos carneiros, não comer lampreia, jogar serradura no sangue 

exposto, realizar juramento específico: 

[2-a] [Heresia 1] Confessando-se disse que [2-b] havia dezoito anos 

mais ou menos que estava casada com seu dito marido e do dito tempo 

até agora, lhe aconteceu, muitas vezes, lançar e mandar lançar fora de 

casa toda água dos potes e vasos que havia em casa das portas adentro, 

quando alguém morria, como filho, filha ou escravos; (M DL, 1592, 

Seção 3, grifo meu). 

[Heresia 2] e que havia quatro ou cinco anos que morrera uma sua 

filha e estando em nojo por ela, não comeu oito dias carne; (M DL, 

1592, Seção 3, grifo meu). 

[Heresia 3] e que de seis ou sete anos a esta parte, por ouvir dizer que 

tirar as glândulas aos quartos traseiros das reses miúdas todas as vezes 
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que em sua casa assavam-se quartos semelhantes, lhe mandava tirar a 

glândula para assar bem; (M, DL,1592, Seção 3, grifo meu). 

 

 A confissão de Dona Leonor assemelha-se muito à confissão de sua irmã Beatriz 

Antunes, pois ambas são diretas e objetivas, mencionando heresias, alegando ignorância para 

justificá-las e, principalmente, apresentando informações detalhadas sobre datas e períodos. 

Trata-se do uso do recurso de Quantificação, como se observa em “havia dezoito anos mais 

ou menos”, “quatro ou cinco anos”, “oito dias” e “seis ou sete anos”.  

Contudo, as justificativas de Dona Leonor tornam-se gradualmente mais elaboradas. 

Um primeiro exemplo de Ponderação revela-se ao atribuir a fonte de informações a terceiros, 

por meio da expressão “por ouvir dizer”.  

Além disso, o modo como as outras mulheres da família Antunes referem-se à 

lampreia que receberam de Portugal é distinto, elas alegam que se recusaram a comer “por 

nojo”. Entretanto, Dona Leonor acrescenta o adjetivo “fedorenta” para caracterizar a carne de 

peixe, reforçando, assim, sua justificativa:  

 

[Heresia 4] e que havia dois outros anos veio a sua casa uma lampreia 

que veio do Reino em conserva e ela não a quis comer por ter nojo 

dela e vir fedorenta e não por alguma outra coisa e que come os 

demais peixes sem escama e lhe sabem muito bem; (M DL, 1592, 

Seção 3, grifo meu). 

 

 Um segundo exemplo da gradual elaboração do discurso de Leonor encontra-se na 

confissão da quinta heresia, pois ela acrescenta um item novo à lista de confissões da família e 

constrói uma narrativa, com personagens, tempo, espaço e enredo. O enredo consiste na 

tentativa de impedir um porco de comer o sangue derramado de uma galinha que foi degolada 

por sua escrava. Os personagens são a galinha, o porco e a escrava. O espaço era a frente da 

porta de sua casa e o tempo, definido com certa precisão, aproximadamente um ano e meio: 

[Heresia 5] e que havia um ano mais ou menos que uma escrava sua 

degolou uma galinha sua de frente a sua porta e que ela lhe mandou 

jogar em cima do sangue que estava derramado um pouco de 

serradura de madeira que se havia serrado porque andava ali perto um 

porco e remetia a ele para comer e isto fez para que o porco não 

ficasse inclinado a comer os pitãos; (M DL, 1592, Seção 3). 
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 Essa heresia não foi mencionada por nenhuma outra depoente, provavelmente um 

indício de que Dona Leonor não diferenciasse as práticas judaicas dos costumes familiares, 

isto é, existe a possibilidade de que ela não realizasse tais práticas com a intenção de cultuar 

uma religião, mas apenas por tradição. Por isso, confunde-se e não sabe exatamente quais 

práticas possuem relação com o judaísmo.  

 A sexta heresia foi repetida por todas as outras depoentes, consiste em pronunciar um 

tipo de juramento específico ao referir-se a alguém falecido. Esta última heresia, por algum 

motivo, acentua o uso do recurso de Insegurança por parte da depoente, pois ela constrói uma 

justificativa mais elaborada: 

[Heresia 6] [Denúncia 1] e que de dezessete anos a esta parte em que 

seu pai faleceu, ela confessante quando quer afirmar alguma coisa 

tinha por costume ordinário “jurar pelo mundo que tem a alma de seu 

pai” e desta jura usava por ouvir jurar a sua mãe, Ana Rodrigues, mas 

não entendeu que esta jura quer dizer e que todas estas coisas fez sem 

nenhuma má intenção, e sem saber, nem entender que eram 

cerimônias dos judeus e que tanto ouviu dizer que na publicação da 

Santa Inquisição declarou-se no Édito de Fé que estas coisas eram 

cerimônias dos judeus, ela confessante por ver que era danação e que 

simplesmente tinha feito estas coisas, ficou muito triste por ver que 

podiam cuidar que era judia, não sendo ela, na verdade, porque é boa 

cristã (M DL, 1592, Seção 3, grifo meu). 

 

 Primeiro, ela alega repetidamente o desconhecimento da origem judia de tal prática 

por meio do recurso de Negação que é marcado pelo uso dos modalizadores e de seus 

complementos estratégicos para a estruturação da defesa da depoente: “sem nenhuma má 

intenção”, “sem saber”, “nem entender”. Leonor nega sua intenção em cometer heresias antes 

mesmo de ser interrogada pelo visitador.  

 Além disso, para corroborar sua argumentação, ela alega que o conhecimento sobre as 

práticas judaicas só ocorreu por meio do Édito de Fé publicado. A depoente ainda, recorre ao 

recurso de Ponderação, pois classifica suas práticas como “danação” e utiliza o modalizador 

“simplesmente” e o operador “mas” na tentativa de amenizar sua importância. Em 

contrapartida, ela transfere o foco das informações necessárias à sua confissão para seu estado 

de espírito, caracterizado pelo adjetivo “triste”, ao descobrir que tais práticas eram 
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consideradas judias. Tanto o foco, como o estado de espírito são intensificados por meio do 

advérbio “muito”. 

 No momento da exposição, o visitador realiza quatro perguntas que buscam apenas 

reforçar denúncias contra Ana Rodrigues e aumentar nomes e as culpas da sua lista de 

denunciadas:  

[2-c] [Pergunta 1] Perguntada quem lhe ensinou botar água fora 

quando morria alguém em casa, respondeu que: (M DL, 1592, Seção 

4). 

[Pergunta 2] Perguntada perante quem lhe ensinou as ditas coisas e 

se, quando as ensinou, declarava logo que eram de lei judaica, 

respondeu que: (M DL, 1592, Seção 6).  

[Pergunta 3] Perguntada se viu a dita sua mãe fazer ou dizer algumas 

coisas contra nossa Santa Fé católica, respondeu que: (M DL, 1592, 

Seção 8). 

[Pergunta 4] Perguntada se no tempo que sua mãe esteve doente e se 

na sua doença, lhe viu fazer ou ouviu dizer alguma coisa contra nossa 

Santa Fé Católica, respondeu que: (M DL, 1592, Seção 10). 

   

 Em geral, as respostas das depoentes durante a exposição são conduzidas 

principalmente pela negação e por justificativas. Contudo, Dona Leonor, apesar de atribuir os 

ensinamentos a sua mãe, também menciona terceiros. A princípio afirma que a origem de 

algumas das práticas ensinadas por sua mãe era cristã, pois foram ensinadas por Inês 

Rodrigues, uma comadre portuguesa e cristã velha. Na sequência, ela menciona Joana de Sá, 

suas irmãs e mãe, bem como Bastião Carvalho. Oferecer novos nomes ao visitador é um 

modo de Ponderação, visto que poderia ser uma estratégia para retirar o foco de sua família:  

[Resposta à pergunta 1] [Denúncia 2] sua mãe, Ana Rodrigues, lhe 

ensinou dizendo que lhe ensinara uma sua comadre, Inês Rodrigues, 

cristã velha, na Sertã, em Portugal, sem lhe declarar que era cerimônia 

judaica; e que a dita sua mãe lhe ensinou também que não comesse 

carne os ditos oito dias do nojo da morte de sua filha, que lhe ensinara 

aquilo a dita sua comadre; e que também ouviu a dita sua mãe o dito 

modo de jurar pelo mundo que tem a alma de seu pai, e as outras 

muitas pessoas que não lhe lembram os nomes e que, por isso, ela 

usava também o dito modo de jurar, sem nenhuma ruim intenção, e 

que tanto é verdade que ela, em todas as ditas coisas que fez, nunca 

teve intenção ruim e as fez simplesmente porque estando ela em 

conversação com Joana de Sá, suas irmãs e mãe, mulher de Bastião 

Carvalho, morador em Matoim, ela confessante, lhe contou que sua 
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mãe, Ana Rodrigues, lhe dissera que não era bom beber água que 

havia em casa quando morria alguém que era bom lançá-la fora (M 

DL, 1592, Seção 5, grifo meu). 

 

Nas respostas 2, 3 e 4 recorre-se repetidamente aos itens lexicais de negação: 

 

 [Resposta à pergunta 2] as ensinava perante sua irmã, Beatriz 

Antunes, mulher de Bastião de Faria, cristão velho e que não lhe 

declarou nunca que eram de lei judaica, nem ela entendeu, nem 

presumiu de sua mãe e a tem por boa cristã  (M DL, 1592, Seção 7, 

grifo meu). 

 

 [Resposta à pergunta 3] nunca lhes viu fazer, nem dizer outras 

coisas mais do que tem dito (M DL, 1592, Seção 9, grifo meu). 

 

 [Resposta à pergunta 4] nunca lhe viu fazer nem dizer, mas que lhe 

lembra que esteve doida e falava muitos desatinos; e que se lembra 

quando seu pai morreu e sua dita mãe, por nojo, não comeu carne oito 

dias pela razão sobre dita de lhe ter ensinado sua comadre  (M DL, 

1592, Seção 11, grifo meu). 

 

 Nas três respostas são utilizados recursos de Negação que são intensificados pelo 

recurso de Repetição. Os recursos de Negação estão representados na linguagem pelos 

modalizadores “não”, “nem” e “nunca”. O modalizador “nunca” atua em oposição ao 

vocábulo “sempre” e reforça a ideia de que em nenhuma ocasião testemunhou as heresias por 

parte de sua mãe. Desse modo, representa a categoria de Intensificação, com o recurso de 

Isolamento.  

Na resposta quatro, o operador “mas” e os termos “doida” e “desatinos” pertencem ao 

recurso de Ponderação, pois são parte de uma estratégia para defender-se ou defender sua 

família. Como justificativa para a heresia cometida por sua mãe de invocar o juramento pela 

alma de alguém falecido, ela alega loucura e delírio. Leonor faz referência ao que foi dito no 

discurso de Ana Rodrigues de forma mais enfática. Enquanto a matriarca constrói uma 

argumentação que insinua o delírio, Dona Leonor afirma enfaticamente que ela “esteve 

doida”. Essa repetição de justificativas nas confissões de Ana Rodrigues e Dona Leonor, 

levantam a possibilidade de que elas poderiam ter articulado as estratégias antes de depor. 
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Provavelmente Dona Leonor tenta salvar a mãe ao caracterizá-la como louca. Assim, 

agrega-se à loucura e ao delírio uma ideia de inocência, com a finalidade de tornar coesa e 

coerente a defesa das depoentes, de modo que suas confissões ganhem força enunciativa para 

convencer o visitador. 

 O visitador pode ter percebido a estratégia, pois ele já conhecia todas as heresias 

confessadas por Ana Rodrigues, na mesma data. Assim, no dispositivo, o visitador é mais 

enfático ao afirmar que a depoente não confessou tudo o que sabe. Essa hipótese é 

corroborada pela adição de duas orações novas na estrutura do dispositivo “o que ela não fez 

antes, nega”. As orações repetem e enfatizam a necessidade de confessar tudo.   

[2-d] Foi admoestada pelo Senhor Visitador com muita caridade que 

ela confesse todas as suas culpas inteiramente porque não é de crer 

que sendo ela mulher de bom entendimento como mostra em sua 

prática e sendo ela cristã nova e fazendo as ditas cerimônias tão 

conhecidas dos judeus, não as fizesse com a intenção de judia e que 

por estas razões está muito forte a presunção contra ela, que é judia e 

vive na Lei de Moisés e não tem a lei de Jesus Cristo, verdadeiro 

Messias e que para que lhe aproveite sua confissão para alcançar a 

graça, o perdão e a misericórdia, lhe é necessário fazer confissão 

inteira e verdadeira confessando sua intenção judaica, o que ela não 

fez antes, nega, e por ela foi respondido que: (M DL,1952, Seção 12).  

 

 Há uma alteração na estrutura do texto, após o dispositivo, retoma-se a notificação, 

pois Dona Leonor realiza mais uma confissão e uma denúncia, reiterando a atitude de 

Insegurança. Talvez diante do exposto no “dispositivo” pelo visitador, o sentimento de 

insegurança tenha sido potencializado. Ela confessa o ato de amortalhar os mortos sem 

costurar o lençol, prática ensinada por sua mãe: 

[Heresia 7] [Denúncia 3] tem dito toda a verdade de suas culpas 

porque nunca nelas teve intenção judia, e simplesmente as fez por lhe 

ensinarem da dita maneira. Logo declarou mais e confessou mais a 

dita Dona Leonor que no dito tempo depois de ser casada, lhe 

aconteceu por duas outras vezes que morrendo-lhe em casa gente, 

mandou amortalhar, mandando atar somente com uns fios, mandando 

que não cosessem com agulha e linha a mortalha do lençol; e que isto 

fez por ensinar assim a sua dita mãe, Ana Rodrigues, dizendo que não 

era bom coser na mortalha, os defuntos com agulha e linha, com que 

se cosia em casa e também ouviu dizer a dita sua mãe que não era 

bom tirar ramo, nem pedaço do lençol em que se amortalhasse algum 

defunto e sobre o dito fez ela simplesmente sem má intenção e 

entende que também a dita sua mãe simplesmente lhe ensinou sobre o 
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dito sem malícia e também por lhe ensinarem, sem entender que isso 

podia ser cerimônia judaica e da culpa que teve em fazer a dita obra 

exterior não tendo dentro do coração nenhuma ruim intenção, pede 

misericórdia e perdão. Disse mais acusando a dita Dona Leonor que 

lhe lembra que uma vez havia um ano e meio, mais ou menos, que 

morrendo uma menina de uma sua escrava, ela deu um pano para 

amortalharem e mandou que amortalhassem nele assim inteiro que 

não rasgassem, nem tirassem nada fora (M DL, 1592, Seção 13, grifo 

meu). 

 

 Primeiro, ela afirma ter mandado amortalhar o lençol por duas vezes. Após encerrar a 

confissão, pedindo perdão e misericórdia, ela rompe com o padrão estrutural estabelecido e 

relembra uma terceira vez em que cometeu a mesma heresia, quando morreu uma escrava.  

 O modalizador “simplesmente” e “sem” indicam, respectivamente, a presença do 

recurso de Ponderação e Negação. Também há uso do recurso de Isolamento, pois sua 

finalidade é amenizar a intenção da depoente em relação aos seus atos. Além disso, o advérbio 

“nunca” acentua a Negação.  

Desse modo, a confissão de Dona Leonor tem início com um tom de praticidade e 

segurança, pois ela é direta, menciona heresias com informações detalhadas e faz denúncias. 

Estas relações estabelecidas nas seções iniciais da confissão são evidentes na “Tabela 1 – Uso 

dos recursos de Engajamento”, pois nota-se um equilíbrio entre o recurso de Pronunciamento 

por parte do visitador e o recurso de Negação por parte da depoente – cada um é utilizado 

cinco vezes na confissão. Também há um equilíbrio entre o recurso de Endosso por parte do 

visitador e de Contra Expectativa por parte de Leonor – cada recurso aparece apenas uma vez.  

Contudo, gradualmente o recurso de Insegurança ganha espaço nas análises, pois 

nota-se, por parte da depoente, uma maior necessidade em justificar-se. Nesse sentido, a 

“Tabela 2 – Usos dos recursos do Sistema de Atitude” indica que Dona Leonor utilizou o 

recurso de Ponderação quatro vezes. Ela, inclusive, rompe a estrutura discursa e decide 

confessar mais heresias após o “protocolo final”. Esta atitude relaciona-se com o sentimento 

de insegurança. Apesar de apresentar a mesma quantidade de uso nos recursos de Segurança e 

Insegurança, há uma grande oscilação de um recurso para outro e ao final da confissão 

predomina a Insegurança. Portanto, o visitador cumpre com seu objetivo principal, 

desestabilizar a depoente no decorrer da confissão.  
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7.2.3 Análise da confissão de Isabel Antunes 

Isabel pertence à terceira geração das Antunes, foi a quinta mulher da família a 

confessar (ANTT, 1592, n° 89, fol.147v a 148r). A tensão entre o revelar e o ocultar em sua 

confissão encontra-se na contraposição de ideias, ela tem um discurso evasivo que consiste 

em evitar responder algo de modo categórico. Desse modo, a depoente busca alternativas para 

argumentar com o visitador e há em seu discurso uma predominância do recurso de 

Ponderação e de Contra Expectativa que são registrados no texto por meio do uso operador 

“mas”, um termo chave na construção da argumentação de Isabel Antunes, visto que é 

utilizado em quatro momentos decisivos. 

Surge pela primeira vez, no “protocolo inicial”, na seção de “dados pessoais”, quando o 

grupo religioso de Enrique, marido de Isabel, é omitido. Porém, ela revela informações 

detalhadas de João Nunes – um primo de seu marido
40

. Este tipo de informação não pertence à 

estrutura composicional dos dados pessoais, geralmente é realizada na notificação. Não é 

possível afirmar com precisão se Isabel está tentando proteger o marido ou se realmente 

desconhece sua origem religiosa, mas há uma movimentação diferente em seu discurso, visto 

que no “protocolo inicial” não utiliza apenas o recurso de Reconhecimento, mas antecipa uma 

denúncia com o recurso de Ponderação, marcado pelo operador “mas”: 

[1-g] Disse ser natural de Matoim, onde ora é moradora nesta 

capitania, meio cristã nova, filha de Diogo Vaz, cristão-velho, já 

defunto e de sua mulher, Violante Antunes, cristã nova, de idade de 
dezoito anos, casada com Enrique Nunes, lavrador, o qual não sabe 

decerto sua nação, [Denúncia 1] mas que somente lhe conhece um seu 

primo com irmão que é João Nunes, de Pernambuco, mercador, o qual 

dizem que é cristão novo inteiro (M IA, 1592, Seção 2, grifo meu). 

 

Em relação ao uso do operador discursivo “mas”, da “Seção 2”, vale destacar que na 

transcrição da edição de Motta (2016), encontra-se registrado como “mais”: “não sabe decerto 

sua na/caõ mais que somente lhe conheçe hum seu prjmo” (MOTA, 2016, p.871, grifo meu). 

Para a grafia da época não seria surpreendente que o vocábulo representasse tanto um 

                                                         

40
 Segundo Assis (2004, p.225), Isabel Antunes identificou o marido Henrique Nunes como membro da 

família de um dos neoconversos mais acusados durante a primeira visitação, pois João Nunes era o famoso 

“mercador de Pernambuco”, conhecido como “possuidor da bolsa dos judeus e de profanar e açoitar crucifixos”.  
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advérbio -mais- quanto um operador – mas. Sendo assim, como leitora e intérprete desse 

documento, considerando a metodologia aplicada, as teorias utilizadas e as análises 

realizadas, interpreto como um operador discursivo. O efeito de sentido do discurso, na 

“Seção 2”, é de Ponderação. Desse modo, por meio do operador “mas”, a depoente introduz 

informações de um terceiro -João Nunes-, desviando o foco do grupo religioso ao qual 

pertence seu marido. Assim, a força expressiva do operador indica a tensão discursiva entre o 

ocultar e o revelar, pois marca esta estratégia de Isabel, visto que a informação mais relevante 

se encontra após o operador. Quando ela afirma que desconhece a nacionalidade de seu 

marido por meio da expressão “não sabe decerto sua nação”, o modalizador “não” indica a 

atitude de Negação em relação ao verbo “saber”, que tem sua força intensificada pelo uso de 

“decerto”.  

 Além disso, o modalizador “somente” no trecho “somente lhe conhece” e o adjetivo 

“inteiro” no trecho “é cristão novo inteiro” afunilam o foco sobre João Nunes. Essa ideia é 

reforçada por meio do verbo “dizem” na terceira pessoa do plural, indicando um sujeito 

indeterminado. Assim, omite-se também a fonte da informação, além de torná-la desprovida 

de autoridade, como uma tentativa de amenizar sua importância. 

Vale destacar que as nacionalidades dos maridos das Antunes não aparecem nas outras 

confissões, apresentam-se informações como o estado civil, o nome, o grupo religioso e a 

idade. Nota-se que o grupo religioso ao qual pertencem os cônjuges é sempre revelado, 

embora nem todos os outros aspectos sejam sempre mencionados. Dona Leonor, por exemplo, 

não revela a idade, nem a profissão do marido, mas seu grupo religioso é identificado, trata-se 

de um cristão velho. Esta informação é um forte indício de que Enrique também seja cristão 

novo. 

 É importante mencionar que a referência ao nome de João constitui uma denúncia, 

ainda que a depoente não tivesse a intenção de denunciar, as regras que regem o Manual da 

Inquisição (1525) permitiriam que, se fosse do interesse do Santo Ofício, iniciariam um 

processo de investigação.  

  O operador “mas” é utilizado pela segunda vez quando a depoente confessa sua única 

heresia, trata-se de jogar água fora quando morre alguém em casa. Ela relata que cometeu a 

heresia após a morte de um escravo em sua fazenda, quando mandou jogar a água da casa 

para fora. Em seguida, apresenta duas justificativas. Primeiro, alega que não teve intenção, 

pois desconhecia qualquer relação desta prática com o judaísmo. A segunda justificativa 
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culmina em uma denúncia, pois explica que aprendeu a prática herética com sua mãe, 

Violante Antunes:  

[2-a] Confessando-se disse que [2-b] [Heresia 1] [Denúncia 2] havia 

quatro anos que na sua fazenda morreu um escravo menino e ela 

mandou a mãe do dito escravo que lançasse fora toda a água de casa e 

isto fez sem ter nenhuma intenção ruim e sem entender que era 

nenhuma cerimônia judaica porquanto tinha ouvido dizer a sua mãe 

que era bom fazer isto sem lhe declarar mais nada e que ela não viu 

fazer isto a dita sua mãe que ora já é defunta, também ela confessante 

lhe morrendo uma sua filha, e outras pessoas nunca usou dos 

sobredito, mas que a dita vez por não lançar mão da dita coisa, e 

também desta obra que fez exterior sem ter ruim intenção 

interiormente no coração da culpa que nela teve fazendo simplesmente 

pede perdão e misericórdia (M IA, 1592, Seção 3, grifo meu). 

 

No trecho citado apresenta-se o recurso de Ponderação, Contra Expectativa e Negação. 

A Ponderação surge diante da possibilidade de que Isabel tentou poupar as outras mulheres da 

família Antunes, pois atribui a aprendizagem do ato herético a sua mãe, Violante, que era 

falecida. Talvez a declaração que Isabel faz na sequência é uma tentativa de inocentar a mãe, 

pois afirma que, apesar de ter aprendido a prática com ela, nunca a viu executar. É válido 

considerar que Violante não poderia ser encarcerada pelo Tribunal do Santo Ofício, apesar de 

existir a possibilidade de ser processada e queimada em efígie. Os elementos que marcam a 

Ponderação é o operador “mas” e os recursos narrativos: como a presença de personagens, o 

escravo, a mãe dele e a filha de Isabel; um espaço, a fazenda em que vivia; uma narradora, a 

depoente; e um enredo, o pecar e as mortes – da filha e do escravo.  

Além disso, no discurso, recurso de Ponderação é reforçado com o fato de que mesmo 

quando morreu sua filha - que não é identificada na confissão - ela não jogou água fora. 

Assim, nega ter cometido esta heresia por meio do modalizador “nunca”. Entretanto, em 

seguida, surge o recurso de Contra Expectativa que se apresenta também por meio do 

operador “mas”, utilizado para retomar a heresia confessada inicialmente.  

Dessa forma, Isabel revela uma atitude atrelada ao sistema de Insegurança, pois retomar 

sua heresia, após as tentativas de justificá-la transfere e acentua novamente o foco sobre o ato 

herético, corrompendo a estratégia evasiva que vinha adotando. Essa hipótese pode ser 

confirmada pelo grau de satisfação do visitador, visto que ele não realiza perguntas. Assim, na 

“Tabela 2 – Uso dos recursos do Sistema de Atitude” não há registros do sentimento de 
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Insatisfação por parte dele. Fato que só se repete na confissão de Beatriz Antunes, com todas 

as outras depoentes o visitador revela sua insatisfação.  

Apesar do “dispositivo” compor a estrutura confessional e apresentar um modelo a ser 

seguido, para algumas depoentes o visitador faz observações e comentários, rompendo com o 

arranjo pré-determinado. 

[2-d] Logo, foi admoestada com muita caridade, pelo Senhor 

Visitador que faça confissão inteira e verdadeira porque, pois, ela é 

cristã nova e esta cerimônia judia que ela fez é muito conhecida ser 

dos judeus, fica sendo grande presunção que ela é judia e que está 

afastada da fé de Jesus Cristo verdadeiro messias e que vive na Lei de 

Moisés majoritariamente, sendo ela discreta como é e de bom 

entendimento, faz muita suspeita que ela fez a dita cerimônia com 

intenção de judia e que, portanto, falasse a verdade e descobrisse o seu 

coração porque lhe aproveitara muito para alcançar graça e 

misericórdia respondeu que [...] (M IA, 1592, Seção 4) 

 

Desse modo, após ouvir a confissão das heresias, no “dispositivo”, ele caracteriza a 

depoente com o adjetivo “discreta” e de “bom entendimento”. A escolha desses itens lexicais 

pelo visitador transfere o foco para a atitude da depoente, pois caracterizá-la como “discreta” 

reforça a ideia de que o discurso de Isabel Antunes não revela todas as informações, 

corroborando a ideia de que a estratégia adotada por ela ao confessar é evasiva. 

Na confissão de Isabel não há exposição, o visitador direciona-se diretamente para o 

dispositivo. Portanto, é neste momento que ela novamente tenta justificar-se: 

 

[Denúncia 3] ela mandou fazer a dita cerimônia de deixar a água fora 

sem saber que era cerimônia de judeus e sem intenção disso, mas 

ignorantemente como moça e denunciou mais que ouviu dizer a dita 

sua mãe, já defunta, há muito tempo, não se lembra quando,  que não 

era bom quando levavam um pote para buscar água fora de casa, 

tornarem com ele para casa vazio, mas não lhe declarou nenhuma má 

intenção nisto e do costume o que dito tem e que nunca presumiu da 

dita sua mãe intenção ruim das ditas coisas e prometeu ter o segredo. 

(M IA, 1592, Seção 5, grifo meu) 

 

 No “dispositivo” o recurso de Negação é marcado no texto por meio do uso dos 

modalizadores “sem”, “não” e “nunca” que indicam a ausência relacionada ao verbo “saber” e 

ao substantivo “intenção”. No Sistema de Gradação o modalizador “sem” intensifica a força 
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do verbo e do substantivo em questão por meio do recurso de Isolamento e Repetição. Na 

sequência, utiliza-se o operador “mas” pela terceira vez para acentuar o modalizador 

“ignorantemente” que concede força ao item “moça”. Assim, esses recursos elaboram a ideia 

de inocência e ignorância, atuando em contraposição aos adjetivos “discreta” e de “bom 

entendimento” que foram empregados pelo visitador para caracterizá-la no momento de 

acusação.  

O operador “mas” é utilizado pela quarta vez para amenizar a denúncia que Isabel faz 

da mãe, marcando o recurso Ponderação. O advérbio “não” reitera a negação e os adjetivos 

“má” e “ruim” graduam a força do substantivo “intenção” por meio do recurso de Isolamento. 

Assim, a depoente tenta amenizar a culpa da mãe.  

Portanto, considerando os dados da “Tabela 1 – Uso do recurso de Engajamento”, as 

análises do discurso de Isabel são marcadas por relações de Ponderação – que aparecem três 

vezes no discurso – e de Negação – também utilizada três vezes durante confissão –, somadas 

aos recursos de Isolamento e Repetição reiteram o sentimento de Insegurança por parte dela, 

bem como sua estratégia evasiva que busca constantemente por justificativas e evita respostas 

diretas.    

 7.3 Terceiro grupo de depoentes a confessar: 

 Ana Alcoforado é a última das Antunes a comparecer diante da mesa do visitador, 

confessa sozinha no dia onze de fevereiro de mil quinhentos e noventa e dois.  

 

7.3.1 Análise da confissão de Ana Alcoforado 

 Ana Alcoforado era filha do cristão velho Antonio Alcoforado e da cristã nova Isabel 

Antunes. Quando confessou tinha vinte e sete anos e era casada com Nicolau Faleiros de 

Vasconcelos com quem morava na Fazenda de Matoim. Nota-se no discurso de Ana 

Alcoforado duas estratégias diferentes: a primeira consiste em confundir informações por 

meio do recurso de Foco e a segunda consiste em elaborar narrativas por meio do recurso do 

recurso de Ponderação.  

Além das informações de identificação pessoal, a análise do “protocolo inicial” de 

Ana Alcoforado revela uma antecipação da defesa e argumentação da depoente, pois 
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considerando a estrutura do gênero confissão, a argumentação tem espaço textual apenas na 

“notificação” e “exposição”. Entretanto, as análises revelam que a argumentação da depoente 

tem início no “protocolo inicial”, no item “dados pessoais da depoente”, quando o notário 

transfere o enquadramento para Ana por meio do recurso de Reconhecimento: 

  

[1-g] Disse ser meio cristã velha e meio cristã nova, natural de 

Matoim desta capitania, filha de Antonio Alcoforado, cristão velho, e 

de sua mulher, Isabel Antunes, cristã nova, defuntos, de idade de vinte 

e sete anos, casada com Nicolau Faleiros de Vasconcelos, lavrador, 

morador na sua fazenda de Matoim (M, AA, SEÇÃO 2, grifo meu). 

 

A depoente utiliza-se do recurso de Ponderação ao apresentar uma dupla identificação 

religiosa, pois se caracteriza como “meio cristã velha” e “meio cristã nova” e omitir a origem 

religiosa do marido. Assim, o recurso de Reconhecimento não serve apenas para transferir o 

enquadramento para Ana e reportar a descrição de seus dados pessoais, mas também para 

contrapor-se à identificação religiosa conferida a ela pelo notário no item “grupo religioso”: 

“[1-a] Confissão de ANA ALCOFORADO, [1-b] cristã nova, [...]” (M, AA, SEÇÃO 1, grifo 

meu). 

A nomenclatura “meio cristã nova” é utilizada para identificar as filhas de cristãos 

velhos casados com cristãs novas. A dupla identificação religiosa não consta nas confissões 

das outras Antunes. Dona Leonor, por exemplo, identifica-se como “cristã nova”, é filha de 

Ana Rodrigues, uma cristã nova, e de Heitor Antunes. Entretanto, em sua confissão não 

consta nem o nome, nem o grupo religioso de seus pais, sabe-se que sua mãe, Ana Rodrigues, 

é uma cristã nova porque ela identifica-se desta forma. Na confissão de Ana Rodrigues 

também não há identificação do grupo religioso ao qual pertence Heitor Antunes, é possível 

deduzir que ele também era um cristão novo, visto que abrigava uma sinagoga em seu 

engenho. 

Sua mãe, Isabel Antunes, e sua prima, Custódia de Faria, por exemplo, identificam-se 

como “meio cristã nova”. Custódia de Faria é filha de Bastião de Faria, um cristão velho, e 

Beatriz Antunes, uma cristã nova. Do mesmo modo, Isabel Antunes é filha de Diogo Vaz, um 

cristão velho, e de Violante Antunes, uma cristã nova. O mesmo ocorre com Ana Alcoforado 

que é filha de um cristão velho, Antonio Alcoforado, e de uma cristã nova, Isabel Antunes.  
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  A jovem Alcoforado deseja demonstrar ou simular pertencimento à classe religiosa 

“cristã velha”, utilizando como brecha a obscuridade em relação ao grupo religioso paterno, 

desviando, assim, o foco da heresia. A subcategoria de Afeto, mais precisamente o uso do 

recurso de Insegurança, demonstra que Ana temia ser identificada como uma cristã-nova e 

sabia as implicações desta classificação. O uso do modalizador "meio” antecedendo os termos 

“cristã nova” e “cristã velha” é um recurso de gradação para acentuar o foco sobre a origem 

cristã e atenuar as origens judaicas maternas, bem como ocultar as origens religiosas de seu 

marido.  

Como não pode negar sua descendência materna que a torna uma cristã nova, utiliza-se 

deste critério para intitular-se também uma cristã velha. Desse modo, Ana Alcoforado utiliza-

se do movimento de ocultar e revelar sua identificação religiosa como estratégia. 

 O segundo aspecto revelado no protocolo inicial indica uma inversão na estrutura 

habitual da confissão. Observa-se que o notário altera a ordem dos itens protocolares, pois 

adianta o item “tipo de confissão” que seria o último item do “protocolo inicial”. Desse modo, 

coloca em foco e acentua a informação de que Ana Alcoforado compareceu somente no 

último dia do “tempo da graça”:  

[[1-a] Confissão de ANA ALCOFORADO, [1-b] cristã nova, [1-e] no 

tempo da graça do Recôncavo, no último dia dele, [1-c] aos onze dias 

do mês de fevereiro de mil e quinhentos e noventa e dois anos, [1-d] 

nesta cidade de Salvador, Bahia de Todos os Santos, nas casas da 

morada do Senhor Visitador do Santo Ofício, Heitor de Furtado de 
Mendonça, [1-e] perante ele apareceu sem ser chamada Dona Ana 

Alcoforado e [...](M AA, 1592, Seção 1, grifo meu). 

 

 De acordo com o Manual da Inquisição (1525), o período da confissão – ainda que 

esteja dentro do tempo da graça – influencia as sentenças: “Por isso, o conselho de Narbone 

ensina com muita elegância, docet eleganter, que devam ser emparedados os hereges que 

tenham esperado até os últimos termos da graça para confessar seus delitos [...]” 

(EYMERICO, 1525, p. 81). Considerando as regras e os protocolos do Santo Ofício, é 

possível inferir que a alteração na estrutura do documento não é acidental, trata-se de uma 

escolha. Assim, as escolhas estruturais do Notário revelam que ele não era apenas um redator, 

mas possuía poder de acentuar ou atenuar as informações, pois ao alterar a ordem da 
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composição textual da confissão destacava informações que poderiam influenciar o destino 

das depoentes.  

 Na “notificação” a depoente confessa duas heresias e realiza duas denúncias. Ela 

elabora uma narrativa com tempo, espaço, personagens e enredo para confessar a heresia, 

justificá-la e denunciar: 

[2-a] [Heresia 1] [Denúncia 1] Confessando-se disse que [2-b] havia 

quatro anos que teve em sua casa um seu criado de nome Baltazar 

Dias de Azambujo, cristão velho, segundo ele dizia, natural de Santo 

Antonio do Tojal, que será homem ora de trinta anos e pouco mais ou 

menos, o qual ora é casado e morador na capitania de Ilhéus, com 

Catarina Cordeira, sua mulher e vivem por sua lavoura, o qual antes 

de viver com ela, confessante, viveu também alguns dias com sua tia, 

Dona Leonor, mulher de Enrique Muniz Teles, e morrendo-lhe a ela, 

confessante, no dito tempo em casa um seu escravo, disse o dito seu 

criado Baltazar Dias de Azambujo perguntando por que lançavam 

água fora quando morria alguém em casa, será por nojo, se porque ela, 

confessante, nunca até então tinha ouvido, nem sabido que por morte 

de alguém se lançava água fora e lhe perguntou, então, porque dizia 

ele aquilo e ele respondeu que o dizia porque vira já em sua terra 

entornar água fora nas casas onde morria alguém, mas que não sabia o 

porquê, nem lhe declarou mais, então, ela, confessante, simplesmente, 

cuidando que seja aquilo alguma coisa boa mandou entornar e lançar 

fora a água que havia em casa; e que dali por diante lhe aconteceu 

morrerem-lhe em diversos tempos sete ou oito escravos e quando lhe 

morriam mandava lançar fora sempre e derramar a água que em casa 

havia e que isto fez sem ter ouvido, nem aprendido de nenhuma outra 

pessoa em outra nenhuma parte, sem ser visto fazer a ninguém, senão 

somente por ouvir dizer ao dito seu criado; (M AA, 1592, Seção 3). 

 

 Na introdução do enredo, a narradora Ana Alcoforado ambienta os elementos da 

narrativa. Especifica o tempo: “há quatro anos”. Determina o espaço – que é sua casa, embora 

também mencione a localidade de Santo Antonio do Tojal e a capitania de Ilhéus. O 

personagem principal é seu criado, Baltazar Dias de Azambujo, mas também são citados 

Catariana Cordeira, a esposa de Baltazar, Dona Leonor, a tia da depoente, e Enrique Muniz, 

marido de Leonor. É importante ressaltar que Ana identifica Baltazar como um cristão velho, 

retomando a estratégia que adotou anteriormente ao também nomear-se como “meio cristã 

velha”. Ressaltar o grupo religioso pode ser uma tentativa de dissipar o foco do judaísmo, 

visto que retira o tom religioso da prática de jogar água fora de casa quando morre alguém. 

Esta prática compõe e conduz o enredo. 
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 O clímax do enredo ocorre após a morte de um escravo não identificado, quando 

Baltazar perguntou o porquê Ana mandava jogar água fora quando morria alguém em casa. 

Ela responde que era por nojo e afirma que nunca soube alguém que realizasse tal prática após 

a morte de alguém.  

 Para que a narrativa alcance seu clímax, Ana pergunta a Baltazar a razão do interesse 

na prática de jogar água fora. Ele respondeu que em sua terra, identificada como Santo 

Antonio do Tojal, já presenciou a realização da prática. Ela utiliza o operador “senão” e o 

modalizador “somente” como forma de Contra Expectativa e Ponderação ao afirmar 

explicitamente que nunca ouviu, nem aprendeu com ninguém tal prática, somente de seu 

escravo. Assim, ela encerra a narrativa e conclui sua argumentação. Neste ponto, o visitador 

evidentemente sabe que Ana está mentindo, pois todas as outras depoentes da família já 

confessaram e confirmaram realizar tal prática. 

 De acordo com as instruções do Manual da Inquisição (1525) e da estrutura utilizada 

nas confissões, o Tribunal do Santo Ofício provavelmente considerou as pessoas mencionadas 

por Ana Alcoforado como denúncias. Não é possível inferir com precisão se o discurso de 

Ana era uma estratégia para poupar a si e a Dona Leonor. Por um lado, citar Baltazar e 

mencionar que ele havia trabalhado para sua tia poderia ser um modo de justificar as heresias 

cometidas por elas. Por outro lado, Ana poderia simplesmente desconhecer o funcionamento 

do Santo Ofício e estar com medo de confessar
41

.  

 Na segunda heresia confessada, há também uma denúncia, pois atribui a sua avó, Ana 

Rodrigues, um tipo de juramento considerado herético, porém também tenta justificar e 

amenizar a denúncia ao atribuir esta forma de jurar a outras pessoas que não são identificadas:  

[Heresia 2] [Denúncia 2] e, outrossim, disse que ouviu jurar a sua 

avó Ana Rodrigues, cristã nova, quando queria afirmar alguma coisa, 

este modo de juramento “pelo mundo que tem a alma de Heitor 

                                                         

41
 De acordo com Assis (2004, p.348), para a infelicidade de Dona Leonor, o próprio escravo Baltazar de 

Azambujo testemunha contra ela e apresenta ao visitador uma versão contrária sobre a origem de prática de jogar 

água fora de casa, atribuindo-a a Leonor. Ele ainda acrescentaria ao seu testemunho mais um tipo de acusação 

que consiste em costumes em relação ao varrer outras casas: “haverá sete anos que servia a Henrique Munis, e 

morrendo-lhe em casa uma escrava de Guiné perguntou sua mulher Dona Leonor se tinham vazado água de casa 

fora, não sabe a tenção de a mandar vazar. Viu mais pelejar a Dona Leonor porque davam a vassoura de sua casa 

para varrerem outra casa fora, de um seu criado”.  
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Antunes”, o qual era o marido da avó dela, confessante, e assim ouviu 

o mesmo juramento a outras muitas pessoas que não lhe lembram e, 

por isso, ela também simplesmente sem nenhuma intenção ruim usou, 

muitas vezes, do dito modo de juramento e quando quer afirmar 

alguma coisa diz “pelo mundo que tem a alma de meu pai e de minha 

mãe” (M AA, 1592, Seção 3, grifo meu). 

 

Ana Alcoforado denuncia a avó ao atribuir a ela um modo de juramento herético, contudo 

os modalizadores do texto oferecem indícios de que ela tenta amenizar a denúncia e retirar o 

foco de Ana Rodrigues. O modalizador “muito” quantificando o substantivo “pessoas” reforça 

a ideia de que não era apenas a avó que realizava tal prática e acentua o foco na quantidade de 

pessoas, sem identificá-las. Ela reitera a ausência de culpa ao utilizar os modalizadores 

“nenhum” e “simplesmente” para caracterizar sua intenção. Assim, utiliza o recurso de 

Atenuação do foco para amenizar a denúncia da avó. Contudo, por meio do modalizar 

“muitas” complementando “vezes”, a depoente retorna o foco as suas práticas judaicas.    

   Durante a “exposição”, o visitador ignora a estratégia de identificação adotada por Ana 

Alcoforado no “protocolo inicial”, pois se refere somente ao conteúdo da segunda heresia e da 

segunda denúncia. Ele realiza apenas uma pergunta, fazendo menção à heresia de “jurar pelo 

mundo que tem a alma de seu pai e de sua mãe”: 

[2-c] Perguntada qual é este mundo que tem a alma de seu pai e de sua mãe 

respondeu que: (M AA, 1592, Seção 4). 

 

 A primeira heresia e denúncia são claramente mais ricas em detalhes, porém as 

confissões das Antunes, que comparecerem à mesa do visitador antes de Ana, ofereciam 

indícios ao visitador de que ela estaria omitindo informações e que jogar água fora de casa 

quando morria alguém era uma prática da família. Desse modo, quando o visitador pergunta 

sobre o significado do juramento mencionado pela depoente na confissão da segunda heresia, 

a intenção não é obter uma explicação, apenas ressaltar e sinalizar para fins de documentação 

que se trata de uma heresia. Contudo, Ana nega repetidamente: 

[...] ela não entende, nem sabe declarar o dito juramento que queria 

dizer, mas que faz este juramento simplesmente por tê-lo ouvido e 

jurou, muitas vezes, perante suas parentas e outras pessoas e não se 

lembra de quanto tempo a esta parte. (M AA, 1592, Seção 5, grifo 

meu). 
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Ana recorre à Negação e utiliza o recurso de Acentuação de foco por meio do 

modalizador “muitas” para indicar os momentos em que praticou a heresia, bem como utiliza 

o modalizador “simplesmente” para atenuar o foco sobre sua intenção. Entretanto, o recurso 

predominante na resposta de Ana é a repetição da negação que se encontra marcada duas 

vezes por meio dos modalizadores “não” e “nem”.  

No “dispositivo”, o visitador retoma as duas heresias citadas pela depoente, reiterando 

que se trata de práticas realizadas por judeus: 

[2-d] Logo, foi admoestada pelo Senhor Visitador, com muita 

caridade, que faça confissão inteira e verdadeira porque estas 

cerimônias que fez de lançar água fora são muito conhecidas serem 

dos judeus e o dito modo de jurar é muito conhecido ser dos judeus, os 

quais costumam “jurar pela alma de meu pai” que quer dizer o mesmo 

que “pelo mundo tem a alma de meu pai” e que, pois ela é cristã nova, 

não se pode presumir senão que ela fez as ditas cerimônias e 

juramentos com intenção de judia e que ela é judia e vive na Lei de 

Moisés e deixou a fé Jesus Cristo que, portanto, fale a verdade e 

descubra seu coração porque lhe aproveitara muito para alcançar 

graça, pois está em tempo dela e ela respondeu que: [...] (M AA, 1592, 

Seção 6). 

 

 Quando o visitador reafirma que ela é uma cristã nova desmonta a estratégia 

discursiva adotada pela depoente que, em resposta, nega qualquer intenção de realizar práticas 

judaicas, alegando desconhecimento e ignorância:  

 

[...] é boa cristã e nunca soube, nem teve nada da Lei de Moisés, mas 

que fez as ditas coisas sem entender que eram judaicas e que depois 

que se publicou a Santa Inquisição nesta cidade e ouviu contar as 

coisas que se declaravam no Édito da Fé, entendeu serem judaicas as 

que dito tem e nunca mais as fez e que da culpa que tem em as fazer 

exteriormente, sem ter no coração erro algum da fé católica; pede 

perdão, misericórdia e do costume disse nada mais do que dito tem e 

prometeu ter segredo pelo juramento que recebeu e [...] (M AA, 1592, 

Seção 7, grifo meu). 

 

 Por meio do recurso de Negação e de Contra Expectativa a depoente constrói sua 

estratégia. Primeiro, nega qualquer relação ou conhecimento sobre a “Lei de Moisés” e por 

meio do uso dos modalizadores “nunca” e “nem” intensifica a negação. Na sequência, utiliza 
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o operador “mas” para introduzir uma ideia oposta àquela mencionada anteriormente, pois 

confessa que realizou as práticas, porém só descobriu sua origem judaica após a publicação do 

Auto de Fé e depois não as praticou mais. A justificativa é marcada no texto pelos itens 

lexicais “nunca mais” novamente intensificando e repetindo a ideia de que a prática cessou; e 

o modalizador “sem” que completa a expressão “ter no coração” ressalta a ideia de que ela 

não tinha conhecimento ou intenção quando cometeu as heresias.  

 Portanto, como se observa na “Tabela 1-Uso dos recursos do Sistema de 

Engajamento” e nas análises, os recursos mais recorrentes na voz de Ana Alcoforado são: 

Negação, Contra Expectativa e Ponderação, cada um deles utilizados duas vezes. Os recursos 

de Contração, como a Negação e a Contra Expectativa, são utilizados por Ana Alcoforado 

para omitir informações. No sistema de Expansão, recorre-se aos recursos de Ponderação e 

Distanciamento para revelar informações, transferindo o foco das heresias confessadas para as 

narrativas apresentadas.  

 A estratégia de ocultar e revelar denota insegurança, como se observa na “Tabela 2- 

Uso dos recursos do Sistema de Atitude” em que há quatro registros desta atitude em 

contraposição ao recurso de Insatisfação sinalizado uma única vez por parte do visitador. Os 

dados revelam que em relação ao visitador o recurso utilizado foi de Insegurança, pois se 

justifica com muita frequência. Suas negações são sempre acompanhadas de outros recursos 

que denotam explicação. Dessa forma, os recursos reforçam a hipótese inicial de que a 

depoente recorre à estratégia de confundir as informações apresentadas ao visitador ao negar, 

reformular e elaborar narrativas. 

7.4 O notário: um alquimista do discurso 

 Considerando que a confissão como documento institucional tinha um modelo 

normatizado a seguir, a voz do notário torna-se metadiscursiva ao permear toda a estrutura do 

gênero e transferir os enquadramentos. Ele era o responsável por traduzir toda a realidade do 

que acontecia durante as sessões de confissão, um alquimista que transmuta um elemento em 

outro, isto é, o discurso direto em indireto.  

Nas confissões, o registro do discurso reportado surge quando toma forma de uma 

oração subordinada, marcada pelo modalizador “que”. O período “[2-a] Confessando-se disse 
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que [2-b] havia vinte e nove ou trinta anos que estava casada [...] (M BA, 1592, l. 15-16)” 

possui quatro orações: “(1) Confessando-se/ (2) disse/ (3) que faziam vinte ou trinte anos/ (4) 

que estava casada”.  

Uma análise sintática do trecho citado revela que há um discurso reportado, isto é, o 

enunciador toma por objeto outro ato de enunciação, esta modalidade depende das maneiras 

de narrar um discurso já enunciado e da descrição dos modos de enunciação de origem. No 

entanto, uma análise gramatical e sintática não é suficiente para compreender a 

intencionalidade no uso do discurso reportado, para interpretar o corpus é preciso combiná-las 

à construção de sentido, significado e coesão do enunciado.  

O notário é o responsável por transformar o discurso direto em indireto, porém não se 

trata de uma simples transformação do discurso, visto que ele tem poder de decidir o que e 

como será registrado. 

Sua voz é notada com maior intensidade no discurso direto, ou seja, no uso da primeira 

pessoa, quando ele faz referência a si se a depoente não sabe assinar e, por isso, anuncia que 

irá substituir a assinatura da depoente, juntamente com o visitador. Assim, utiliza-se a 

primeira pessoa do singular e o tempo verbal utilizado é o Pretérito Perfeito do Indicativo: 

“[3-a] e por não saber assinar eu, Notário, a seu rogo, assinei com o Senhor Visitador. Manoel 

Francisco, Notário do Santo Ofício nesta visitação o escrevi” (M CE AR, 1592, l.97-100).  

Para Fairclough (2001) este procedimento é denominado “intertextualidade manifesta”. 

Durante as confissões há poucas passagens com intertextualidade manifesta, pois a função da 

confissão não é dar voz aos depoentes, mas frisar as partes discursivas que os incriminam.  

No entanto, o fato de ser o único com liberdade para utilizar o discurso em primeira 

pessoa no gênero confissão não é o que lhe confere poder, pois neste jogo discursivo 

elaborado pela Inquisição, as aparências são simulacros de uma intencionalidade oculta. O 

poder do notário está no discurso reportado, pois ele testemunha a fala da terceira pessoa de 

forma que o sujeito comunicante e o sujeito interpretante possam estar apagados ou 

desvinculados. A função de reportar os discursos requer desenvolvê-los com coesão e 

coerência dentro da estrutura limitada do gênero confissão, peça essencial do simulacro.  O 

notário desempenha com maestria sua função, pois, nas confissões, há um limite pouco 

marcado entre a “voz” da pessoa que é relatada e a “voz” de quem relata. 
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Segundo Feitler (2014, p.61), a razão para a presença do discurso indireto nos 

documentos inquisitoriais deve-se à necessidade de moldá-lo a um discurso jurídico com a 

finalidade prática de ser útil e acessível aos juízes no momento de determinar sentenças ou 

compará-lo com outros documentos:  

Tratava-se de moldá-lo a um discurso jurídico que fosse útil aos juízes 

na hora de se lavrar uma sentença ou na hora de comparar o que havia 

sido dito por uma testemunha com os dizeres de outra. Estas são, me 

parece, as verdadeiras razões do discurso indireto que lemos nos 

processos inquisitoriais (FEITLER, 2014, p.61). 

Feitler (2014, p. 60) ainda ressalta que o texto final era lido ao declarante no 

encerramento da sessão e era possível fazer reparos à construção notarial “caso os nervos 

deixassem”. Contudo, partimos da hipótese de que, além da mera função prática e jurídica do 

discurso indireto, é possível considerar ainda uma função discursiva estratégica para simular a 

imparcialidade. Assim, mesmo que o discurso fosse praticamente reelaborado, era de 

responsabilidade do declarante.  

Portanto, o discurso indireto é responsável por criar um simulacro de realidade, uma 

falsa busca por justiça que mescla autoritarismo com fé. Este efeito só se torna possível 

devido ao uso do discurso reportado que gera o efeito de cruzamento entre as vozes do 

visitador, do notário e das depoentes, isto é, o limite entre a voz de um ou outro é tênue e 

quase imperceptível. Este efeito é rastreável na superfície do texto por meio do uso dos 

verbos, principalmente os verbos dicendi, e seus modificadores. 

7.5 Visitador: autoritarismo disfarçado de misericórdia e 

justiça  

O discurso indireto também é responsável pelo efeito de cruzamento de vozes 

discursivas, pois as vozes do visitador e do notário, além de cruzadas, encontram-se 

submersas e limitadas pela estrutura textual do gênero confissão. Vale destacar que, para o 

visitador, a estrutura textual da confissão não atua como um agente de limitação, mas de 

autoridade que se revela por meio da utilização dos verbos dicendi com função argumentativa 

e coesiva.  
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No caso do visitador, os verbos, em sua maioria, possuem função argumentativa, pois 

delatam a hierarquia e a autoridade representadas por ele, mas os adjetivos utilizados nas 

fórmulas religiosas funcionam como uma tentativa de atenuar essa sensação de autoritarismo. 

No momento em que o discurso do visitador é relatado e sua voz ganha espaço nas confissões, 

há, inicialmente, uma sessão de perguntas dirigidas às depoentes, portanto, o notário utiliza o 

verbo “perguntar” e, posteriormente, finaliza sua participação na confissão com o verbo 

“admoestar”. 

A escolha dos verbos e a ordem em que são alocados na frase dizem muito sobre a 

intenção do notário, e consequentemente, do Santo Ofício, em relação à construção do sentido 

dos discursos.  

Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009), os significados 

atribuídos ao verbo “perguntar” possuem carga semântica direcionada ao ato de fazer 

perguntas, interrogar, inquirir, indagar e investigar. De acordo com o Dicionário Portuguez & 

Latino (1782), de Rapahel Bluteau, o verbo “perguntar” relaciona-se com o ato de interrogar: 

Figura 2: Verbete “perguntar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bluteau (1782) 

No Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (2010), o verbo “admoestar” significa 

“advertir de falta; censurar; repreender com brandura, aconselhar, exortar”. O Dicionário 

Portuguez & Latino (1782), de Rapahel Bluteau apresenta resultados similares: 
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Figura 3: Verbete “admoestar” 

Fonte: Bluteau (1782) 

 

O Dicionário Portuguez & Latino (1782), de Rapahel Bluteau também possui um 

verbete específico para a admoestação canônica, isto é, o tipo de admoestação específica das 

confissões, em que já está especificado que se trata de uma situação jurídica que implica 

obediência e castigo: 

Figura 4 -Verbete “admoestação canônica” 

 

Fonte: Bluteau (1782) 

Considerando os significados dos verbetes em diferentes épocas, é possível inferir que 

as perguntas iniciais do texto de confissão apresentam nuances mais brandas, aparentemente 
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buscam apenas informações acerca das possíveis heresias cometidas pelas depoentes. 

Contudo, o uso do verbo “admoestar” revela de forma mais brusca a autoridade e, embora 

também represente uma forma de perguntar, possui carga semântica relacionada a uma 

sentença final, uma acusação jurídica formal passível de castigo.  

No entanto, esta sensação de mudança repentina de tom é amenizada pelos adjetivos e 

orações que compõem a fórmula religiosa. O verbo “admoestar”, por exemplo, está 

acompanhado da expressão “com muita caridade”. Essa afirmação altera o sentido dos 

verbetes ao revelar incongruências e contradições de um discurso que teria por finalidade 

descrever os fatos, tornar-se um discurso de ameaça e intimidação.  Além disso, encontra-se 

dentro da fórmula religiosa um conjunto de orações que corrobora a atenuação da autoridade, 

construindo a falsa ideia de que a confissão pode ajudar a depoente a alcançar o perdão:  

[2- d] [VOZ DO VISITADOR] Foi admoestada pelo Senhor 

Visitador com muita caridade que ela use de bom conselho este tempo 

de graça, que para ela lhe alcançar é necessário fazer confissão inteira 

e verdadeira nesta mesa e confessar a sua intenção judaica e que 

confessando ela a sua intenção e toda a verdade interior lhe 

aproveitaria muito para alcançar o perdão, respondeu que: (M AR, 

1592, l.69-74, grifo meu). 

Portanto, os verbos dicendi que o notário escolhe para retratar o discurso do visitador 

estão, em um primeiro momento, relacionados à argumentação e não ao autoritarismo. Esta 

escolha reflete o que a historiografia afirma sobre a postura do Santo Ofício nas sessões de 

confissão: os depoentes já estavam condenados pela Inquisição, cabia ao visitador e ao notário 

construir as provas para legitimar e legalizar os procedimentos que transformaram as 

depoentes em acusadas nos processos (SOARES, 2018; ASSIS, 2013).  

Para Mota (2016, p. 102) Heitor Furtado possuía poder de persuasão, pois “durante as 

confissões, conduzia o depoente a narrar e aprofundar os fatos de interesse para a mesa 

inquisitorial”. No entanto, na perspectiva da Análise Crítica do Discurso (FAIRCLOUGH, 

2001), observa-se que a habilidade de persuasão do visitador deve-se apenas ao poder 

institucional que representava - uma relação ideológica e assimétrica de poder diante de 

pessoas que estavam em situação de fragilidade e humilhação - e à estrutura composicional da 

confissão - como gênero discursivo - visto que as utilizava para que a depoente narrasse e 

aprofundasse os fatos que o interessavam para condená-las.  
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Portanto, a intenção do uso do discurso reportado que rege os registros inquisitoriais é 

isentar de culpas seus redatores, pois ao construir o efeito de cruzamento de vozes, tornam 

obscuro o limite entre o dito pelo visitador e o redigido pelo notário. Assim, a confissão como 

gênero discursivo não atua como um agente de justiça, mas de autoridade e repressão. 
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CONCLUSÃO 

O ponto de partida para esta tese foi o questionamento sobre a possibilidade de realizar 

a modernização de documentos como um processo de palimpsesto, isto é, um pergaminho que 

era raspado e polido repetidas vezes para dar lugar a outros textos. Partindo desta metáfora, 

considero que os documentos possuem vozes – visto que são compostos por discursos - ainda 

que representadas em uma estrutura rígida, em um discurso indireto e até mesmo jurídico. 

Desse modo, seria possível resgatá-las? E fazê-las transparecer em uma modernização?  

A questão não é apenas comprovar a presença ou identificar estas vozes, mas sim 

elaborar uma metodologia de modernização que evidencie tais características na superfície do 

texto. 

 Sendo assim, apresentei uma metodologia de análise para a modernização de 

documentos, alinhando a Análise Crítica do Discurso (FAIRCLOUGH, 2001,2003) e a Teoria 

da Avaliatividade (MARTIN; WHITE, 2005) à Filologia. A metodologia consistiu na 

elaboração de Mapas Composicionais das confissões de mulheres cristãs novas de três 

gerações da família Antunes que se encontram registradas no LRC: Ana Rodrigues, Beatriz 

Antunes, Dona Leonor, Dona Custódia, Isabel Antunes e Ana Alcoforado.  

Os mapas composicionais sistematizam e aprimoram a seleção de aspectos a serem 

evidenciados nas modernizações, pois viabilizam uma análise profunda das características e 

das peculiaridades de cada texto. Desse modo, é possível selecionar de forma criteriosa e 

direcionada qual a melhor estratégia a ser utilizada no tratamento do texto.  

A sistematização proposta nos mapas é composta pela identificação dos seguintes 

elementos: voz, engajamento, atitude, gradação e estrutura composicional.  

Os capítulos da tese exploram cada um destes elementos. As pesquisas têm início com 

uma análise profunda do contexto de produção do gênero que é embasada pela teoria de 

Análise Crítica do Discurso (FAIRCLOUGH, 2001). As confissões são analisadas nas 

dimensões da prática social, da prática discursiva e do texto. Assim, partindo da perspectiva 

proposta pela teoria da ACD conclui que as práticas sociais que sustentavam o poder e o 

temor à Inquisição se estabelecem por meio da produção de documentos durante a visitação 

do Tribunal Santo Ofício. Considerando que o objetivo da produção dos documentos era 

incriminar, o Tribunal do Santo Ofício tornou-se o principal consumidor das confissões.   



241 

 

As práticas sociais de produção das confissões eram operadas pela comissão do Santo 

Ofício – composta pelo visitador, notário e meirinho - e pelas depoentes, suas ações sociais 

eram representadas, respectivamente, pelo ato de interrogar e confessar ou denunciar. Esses 

sujeitos, produtores das confissões, agem e interagem por meio dos gêneros discursivos como 

a confissão, acionam suas crenças e atitudes representadas pelas práticas ou condenações de 

heresias. Por fim, interagem com o mundo material concretizado no registro escrito das 

confissões registradas no LRC.  

Superficialmente a confissão era um registro de dizer de culpas, porém a análise da 

prática discursiva revela que se tratava de um instrumento do trabalho ideológico da 

Inquisição para construir as “verdades” convenientes. As confissões eram uma “armadilha 

discursiva” colocada em prática pelo notário e pelo visitador para construir provas contra os 

hereges. Nesse sentido, Fairclough (2001, p.140) afirma que: “as vozes do relator (a) e do 

relatado (a) são menos claramente demarcadas, e as palavras usadas para representar o 

discurso no último caso podem ser do (a) relator (a) e não as do relatado (a).” As análises 

revelam que, na prática, as confissões representaram apenas a primeira etapa de um 

contraditório e burocrático processo de condenação que construía uma falsa ideia de 

misericórdia, justiça e neutralidade. Tratava-se uma imposição velada que força o depoente a 

aceitar o discurso inquisitorial como verdadeiro e pedir perdão por um “crime” que poderia 

não ter ocorrido. Ouvir o réu era uma tentativa de deturpar a realidade para que fosse 

registrada de acordo com as suas necessidades. Sendo assim, para possuir legalidade, o 

registro deveria obedecer a rígidos critérios de formatação.  

Por isso, realizo o escalonamento da estrutura composicional do gênero e apresento 

detalhadamente as divisões estruturais da confissão das Antunes. São estruturadas em três 

partes que se subdividem: protocolo inicial, texto e protocolo final. O “protocolo inicial” 

divide-se em identificação do depoente, data cronológica, data tópica, fórmula religiosa, 

dados pessoais do depoente e tipo de confissão. O “texto da confissão” é a sequência que traz 

um relato pormenorizado das culpas e a organiza em preâmbulo, notificação, exposição, 

dispositivo e sanção. A sequência denominada “protocolo final” apresenta a “precação”, parte 

onde se encontram as assinaturas. Assim, identifico na estrutura composicional o 

cruzamento entre as vozes, segregando-as em seções. 

Após organizá-las em seções, iniciei as análises da dimensão textual que foram 

sistematizadas pela Teoria de Avaliatividade (MARTIN; WHITE, 2005). Partindo desta 
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teoria, proponho que, apesar da rígida estrutura que fundamenta a confissão, as vozes não são 

mecânicas. Portanto, respondendo a primeira pergunta desta conclusão, afirmo que é possível 

resgatar as vozes presentes em documentos como as confissões, pois o notário, o visitador e 

as depoentes são ativos, fazem escolhas discursivas e possuem intencionalidades que estão 

representadas no texto. Ao assumir que é possível o resgate das vozes, estabeleço as relações 

entre a função de cada parte da estrutura do gênero com a voz que lhe corresponde. 

A análise da Avaliatividade no discurso do notário, por exemplo, é Monoglóssica em 

relação às outras vozes, isto é, não interage diretamente com as outras vozes porque possui 

duas funções estruturais. A primeira é apresentar e organizar as informações que transformam 

as confissões, não apenas em um gênero discursivo, mas em um documento com valor legal. 

A segunda está além do simples registro, seu discurso atua como uma moldura que transfere o 

enquadramento das depoentes para o visitador, construindo a ingênua sensação de que se trata 

de uma representação neutra no discurso indireto. No caso das confissões das Antunes, o 

notário é a chave para verificar onde e como se manifesta o enquadramento das vozes, 

pois elas permeiam a estrutura da confissão guiadas pelo enquadramento dele.    

Após compreender o enquadramento, tem-se em mãos o primeiro item necessário para 

analisar a primeira seção do mapa composicional: o tipo de voz. Partindo deste ponto, 

analisam-se as categorias e recursos de Engajamento, de Atitude e de Gradação. Desse 

modo, obtive todas as informações necessárias para elaborar o mapa composicional.  

As análises do Sistema de Engajamento podem, por exemplo, oferecer conjecturas 

sobre a personalidade e o estilo de argumentação das Antunes, visto que indicam o modo 

como suas vozes relacionam-se ou comportam-se em relação as outras. 

Ana Alcoforado, por exemplo, conta histórias para ludibriar o visitador. Sua estratégia 

consiste em elaborar narrativas por meio do recurso de Ponderação e confundir o visitador 

com as informações apresentadas em seu discurso por meio do recurso de Foco. Desse modo, 

os recursos mais recorrentes na voz de Ana Alcoforado são: Negação, Contra Expectativa e 

Ponderação. Para não denunciar muitos de seus familiares, ela cita um escravo e atribui a ele 

a heresia confessada, como forma de negar e afastar-se das acusações. Ao negar as heresias, 

ela elabora narrativas que são gradualmente reformuladas e reforça as negações. 

 Ana Alcoforado, a caçula entre as mulheres depoentes, utiliza narrativas para desviar o 

foco do visitador. Outras depoentes também recorrem a esta prática, como sua tia, Dona 
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Leonor. Ela acrescenta um item novo à lista de confissões da família e, para isso, elabora uma 

narrativa. O enredo é simples, consiste na tentativa de impedir um porco de comer o sangue 

derramado de uma galinha que foi degolada por sua escrava, entretanto a articulação de seu 

discurso torna-se complexa.  

 Trata-se de uma das depoentes que mais utilizam o recurso de Ponderação. As 

análises revelam também que a criatividade poderia ser um ponto forte em seu 

comportamento discursivo, pois, além de introduzir um novo item à lista de confissões, ela 

possui um reportório apurado e diversificado ao confessar a heresia relacionada à prática de 

comer raia. Todas as depoentes confessam esta heresia, porém Leonor atribui à raia uma 

característica nova, justificando o motivo de não se alimentar dela: era “fedorenta”.  

 As análises das categorias do Sistema de Atitude indicam que seu comportamento 

aparentemente despojado, causou insatisfação no visitador, pois ela foi a segunda depoente 

mais atacada por Heitor Furtado de Mendonça. Apesar de apresentar a mesma quantidade de 

uso nos recursos de Segurança e Insegurança, há uma grande oscilação de um recurso para 

outro e ao final da confissão predomina a Insegurança. Inclusive, ela rompe a estrutura 

discursiva e decide confessar mais heresias após o “protocolo final”. Portanto, o visitador 

cumpre com seu objetivo principal: desestabilizar a depoente.  

 Os resultados obtidos com as análises das categorias do Sistema de Atitude no 

discurso do visitador revelam que sua função não era interrogar, pois suas perguntas são 

acusações disfarçadas, visto que em seus discursos predomina o recurso de Insatisfação que 

só se altera diante da desestabilização das depoentes. Desse modo, a finalidade de Mendonça 

era colher e construir indícios suficientes para que pudesse condenar as depoentes dentro das 

regras dos Manuais e Regimentos do Santo Ofício. Ele mostra-se insatisfeito e busca 

constantemente acusar. Não há uma rica ou complexa estratégia de convencimento em seu 

discurso, ele somente endossa e condena com os mesmos argumentos. Trata-se apenas uma 

autoridade fortalecida por uma estrutura jurídica violenta e opressora que se vale do medo 

para dominar.    

 Entretanto, mesmo diante do medo, Dona Leonor empenhou-se e manteve o foco em 

articular seu discurso até o final. Em contraposição ao estilo adotado por Leonor, Beatriz 

Antunes, é objetiva, apresenta números e informações precisas em suas confissões e 

denúncias. Este comportamento discursivo provavelmente agradou ao visitador que não 
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demonstrou Insatisfação em nenhum momento, visto que não realizou nenhuma pergunta para 

a depoente. Um comportamento bastante atípico que demonstra o contentamento do visitador 

em relação ao conteúdo confessado, pois tamanha era a precisão que atendia as suas 

necessidades.   

As análises das práticas sociais, discursivas e da Avaliatividade das confissões não 

formulam apenas conjecturas sobre as estratégias e comportamentos discursivos das 

depoentes, elas influenciaram diretamente nas escolhas da modernização. Por exemplo, na 

confissão de Isabel Antunes, as análises baseadas no Sistema de Avaliatividade determinaram 

a escolha dos operadores discursivos utilizados na modernização.  

A transcrição conservadora da edição de Motta (2016) para o trecho “não sabe decerto 

sua na/caõ mais que somente lhe conheçe hum seu prjmo” (MOTA, 2016, p.871, grifo meu) 

utiliza o registro de “mais”. Para a grafia da época o vocábulo poderia representar tanto o 

modalizador “mais” quanto o operador “mas”. O uso do modalizador e do operador geram 

efeitos de sentido diferentes. “Mas” introduz a ideia de contrariedade, relacionando-se ao 

recurso de Ponderação e “mais” exprime a ideia de quantidade, relacionando-se com a 

categoria de Intensificação. Por meio das análises constatei que se trata de uma passagem em 

que o conteúdo indica o recurso de Ponderação, isto é, Isabel Antunes está tentando ocultar a 

origem religiosa de seu marido e, para isso, utiliza-se de narrativas, referencias a outros 

cristãos novos incriminados e denúncias.  

Sendo assim, selecionei o operador “mas” para a modernização do vocábulo, pois 

agrega maior efeito de sentido e é mais coerente com a possível intencionalidade do registro 

da voz de Isabel Antunes.  

Desse modo, os dados colhidos nas análises da Avaliatividade são cruzados com as 

principais características de tratamento do texto: gênero discursivo, grafia, vocabulário e 

gramática. E são selecionados os aspectos de maior relevância na produção de sentido para 

serem evidenciados na modernização de acordo com a finalidade a que se propõe a leitura 

do texto.  

 Além do uso dos operadores e moderadores, os critérios de pontuação da confissão 

modernizada foram determinados pelas análises. As modernizações estão pontuadas com 

ponto final nas três principais partes estruturais da confissão – protocolo inicial, texto e 

protocolo final – e no cruzamento entre as vozes. Este tipo de pontuação não consta na edição 

de Mota (2016), nem na versão original do documento ou em modelos de confissões 
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modernas. Trata-se de uma escolha estratégica e exclusiva das modernizações da Antunes que 

foi embasada a partir do estudo do contexto de produção e da elaboração do mapa 

composicional que revelou a importância que a rígida estrutura tinha para o sistema jurídico 

inquisitorial e, portanto, a necessidade de torná-la graficamente visível na modernização por 

meio da pontuação. A pontuação, por exemplo, revela visualmente quando alguma depoente, 

o notário ou o visitador rompem o protocolo. Como é o caso da confissão de Ana Rodrigues 

em que essas alterações e quebras na estrutura do gênero discursivo levantam a possibilidade 

de que ela e o visitador estivessem com os ânimos exaltados.  

A análise do léxico e a composição das frases corroboram esta sensação, pois o 

discurso da matriarca desloca-se de um âmbito em que predominam respostas curtas e 

objetivas, demonstrando Segurança. Podemos presumir que este posicionamento não agrada 

ao visitador, pois seu discurso gradualmente apresenta um tom mais autoritário, aumentando a 

intensidade de uso do recurso de Insatisfação e transformando as perguntas do interrogatório 

em acusações diretas. Esta atitude tem impacto no discurso de Ana Rodrigues, nota-se no 

texto a substituição gradual do recurso de Segurança para a Insegurança, pois surge a 

necessidade de confessar e justificar mais heresias. Ela teve o interrogatório mais incisivo por 

parte do visitador, porém mostra-se uma mulher extremamente articulada e obstinada. Em seu 

discurso a Negação, a Ponderação e a Segurança aparecem em quantidades muito maiores do 

que em suas filhas e netas.  

O notário já havia anunciado o fim da confissão e assinado o documento, porém a 

matriarca rompe os protocolos e acrescenta novas partes ao seu discurso. Após as novas 

confissões o Notário também tem participação ativa, pois não retoma os procedimentos 

protocolares e encaminha-se direto para o encerramento. Assim, ele intervém no destino da 

confissão e do interrogatório da matriarca que poderia prolongar-se.  

Este comportamento também pode oferecer conjecturas sobre a personalidade corajosa 

que historiadores como Assis (2004) atribuem à matriarca. Ela viveu em um contexto em que 

sofria as pressões do sistema patriarcal por todos os lados – sociedade colonial, judaísmo e 

catolicismo-, mas rompe barreiras que estão além dos protocolos da Inquisição. As pesquisas 

históricas corroboram esta hipótese, segundo Assis (2004), Ana Rodrigues foi órfã muito 

cedo, atravessou o Atlântico com o marido e as filhas pequenas e arriscou-se em uma vida nas 

desconhecidas terras da América Portuguesa ainda em processo de colonização. Enriqueceu, 
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tornou-se uma senhora de engenho e rabina. Uma mulher capaz de ferir todos os ideais da 

Inquisição. Foi perseguida, presa – em idade avançada - e queimada em efigie.  

Entretanto, somente as pesquisas históricas não abraçam todas as possibilidades que 

podem desvelar-se nas entrelinhas do discurso das Antunes. As análises revelam como elas 

reagiam de modo diferente às investidas do visitador. É possível captar suas intencionalidades 

e as nuances de seus discursos para fazê-los transparecer nas modernizações.  

Com base dos dados e informações apresentados nos mapas composicionais posso 

escolher de forma criteriosa a estratégia a ser utilizada na modernização, realizo as escolhas 

de modernização de modo consciente e coerente visando preservar as nuances das vozes, 

considerando a intencionalidade e o efeito de sentido. Portanto, a perspectiva linguística 

contribui com a Filologia ao viabilizar modernizações que captem com maior precisão a 

sutileza das vozes e as peculiaridades dos discursos presentes nos documentos históricos.  

 Além disso, apreender a voz feminina, por trás de todas as camadas de discurso 

presentes nos documentos, buscando algum reflexo de sua personalidade, história e visão de 

mundo, ainda que marcado pelo viés da perspectiva do Santo Ofício são importantes 

ferramentas para compreender a posição e a relevância que a mulher – ainda que atada a um 

contexto patriarcal em todos os âmbitos pela sociedade, pelo catolicismo e pelo judaísmo - 

ocupou naquela sociedade.   

Por fim, a história das Antunes poderia ser peculiar a uma única família que cruzou o 

Atlântico, mas a perseguição estendeu-se a milhares de judeus. A trajetória de Ana Rodrigues 

e suas descendentes conta a história de um século e meio de silenciamento. Entretanto, como 

ressalta Assis (2004), trata-se de “um exemplo privilegiado pelas fontes que foram 

preservadas, mas semelhante ao de outros tantos milhares de cristãos-novos” que não estão 

nos registros. O processo de silenciamento consistia em fazê-las confessar aquilo que o Santo 

Ofício deseja ouvir e, ainda que se negassem, as vozes de terceiros - ocultos na penumbra das 

denúncias realizadas secretamente ao visitador - as condenariam.  

Dessa forma, encerro este trabalho afirmando que nenhuma voz deveria ser silenciada, 

e se ocorrer este infortúnio, urge desenterrá-las para que se faça contar suas histórias e 

honrem suas memórias. A história de opressão que assolou a liberdade religiosa e cruelmente 

assassinou pessoas em nome de um Deus católico ocidental não é ocasional, não se trata de 

simples sequências de passagens históricas, mas são consequência das escolhas e, 
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principalmente, dos discursos devidamente articulados com o propósito de dominar 

mentalidades e liberdades.  

 

   



248 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ARQUIVO NACIONAL DA TORRE DO TOMBO (ANTT). Primeiro livro de 

Reconciliações e Confissões (1591-1592). Disponível em: 

https://digitarq.arquivos.pt/viewer?id=2318683. Acesso em 21 de nov 2019.  

ASSIS, Angelo Adriano Faria de. Inquisição e judaísmo feminino na Bahia - séculos XVI-

XVII. In: SILVA, Marco Antonio Nunes da (Org.). Estudos Inquisitoriais: história e 

historiografia. Cruz das Almas: UFRB, 2019.   

ASSIS, Angelo Adriano Faria de. Inquisição, religiosidade e transformações culturais: a 

sinagoga das mulheres e a sobrevivência do judaísmo feminino no Brasil colonial - Nordeste, 

séculos XVI-XVII. Revista brasileira de História, São Paulo, v. 22, n. 43, p. 47-66, 2002.   

ASSIS, Angelo Adriano Faria de. Macabéias da colônia: Criptojudaísmo feminino na Bahia 

 Séculos XVI-XVII. Tese de doutorado. Universidade Federal Fluminense, 2004. 

ASSIS, Angelo Adriano Faria de. Um Israel possível na Bahia colonial: sobre mulheres e 

resistência judaica em tempos de perseguição. In: Arquivo Maaravi: Revista Digital de 

Estudos Judaicos da UFMG. Belo Horizonte, v.7, n.12, 2013. 

ASSIS, Angelo Adriano Faria de. Criptojudaísmo feminino. Uma análise da Resistência 

judaica na Bahia Quinhentista a partir das fontes da I Visitação do Santo Ofício ao Brasil. 

Revista Vértices, n.9, 2010. Disponível em: http://revistas.fflch.usp.br/vertices/article/view/4. 

Acesso em: 19 de dezembro de 2021.  

ASSIS, Angelo Adriano Faria de. O Licenciado Heitor Furtado de Mendonça, inquisidor da 

primeira visitação do Tribunal do Santo Ofício ao Brasil. ANPUH–XXIII SIMPÓSIO 

NACIONAL DE HISTÓRIA–Londrina, 2005. 

BAKHTIN, Mikhail. Problemas da poética de Dostoiévski. Rio de Janeiro: Ed.Forcnse-

Universitària, 1981. 

BATISTA JR., José Ribamar Lopes; SATO, Denise Tamâe Borges; MELO, Iran Ferreira 

(Orgs.). Análise do discurso para linguistas e não-linguistas. São Paulo: Parábola, 2018. 

BELLOTTO, Heloísa Liberalli. Como fazer análise diplomática e tipológica de documento de 

arquivo. São Paulo: Arquivo do Estado de Imprensa Oficial, 2002. 

 

BERWANGER, Ana Regina; LEAL, João Eurípides Franklin. Noções de paleografia e 

diplomática.  5 ed. Santa Maria: Ed. da UFMS, 2015. 

BEZERRA, Paulo. Bakhtin: Conceitos – chaves / Beth Brait (org.). 2 ed. – São Paulo: 

Contexto, 2005. 

BIBLIA SAGRADA. 75 ed. São Paulo: Ave Maria, 1991. 

BLUTEAU, Raphael. Vocabulario portuguez & latino: aulico, anatomico, architectonico. 

Coimbra: Collegio das Artes da Companhia de Jesu, 1712 - 1728. 8 v. 

https://digitarq.arquivos.pt/viewer?id=2318683
http://revistas.fflch.usp.br/vertices/article/view/4


249 

 

CAMBRAIA, C. N. Introdução à crítica textual (2005). São Paulo: Martins Fontes, 2005. 

CASTILHO, Ataliba. Teixeira. de; CASTILHO, Celia. M. M de. Advérbios modalizadores. 

In: ILARI, Rodolfo. (Org.). Gramática do Português Falado. Campinas: Editora da Unicamp, 

2002. 

 CASTRO, Ivo; RAMOS, Maria Ana. Estratégia e tática da transcrição. In: Actes du Colloque 

Critique Textuelle Portugaise. Paris: Centre Culturel Portugais, 1981. 

CAVALCANTI, C. A. M.; PASCOAL, J. R. M. O Regimento Inquisitorial de 1552 e suas 

Normatizações Judiciárias para Aplicação do Direito nos Territórios Coloniais. Prim 

Facie, [S. l.], v. 14, n. 26, p. 01–22, 2016. Disponível em: 

https://periodicos.ufpb.br/index.php/primafacie/article/view/27841. Acesso em: 21 fev. 2022. 

CHAUVAUD, Fréderic. Présentation. In: CADIET, Loic. Figures de femmes criminelles: de 

l´antiquité à nos jours, Paris: Publications de la Sorbonne, 2010, p.13-17. 

CHOULIARAKI, Lilie; FAIRCLOUGH, Norman. Discourse in late modernity – Rethinking 

Critical Discourse Analysis. Edinburgh: Fdinburgh University, 1999.  

CONFISSÃO ANA ALCOFORADO. In: Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT). 

Primeiro livro de Reconciliações e Confissões.  (1592, n°121, 178r a 180r). Disponível em: 

https://digitarq.arquivos.pt/viewer?id=2318683. Acesso em 06 de janeiro de 2021.  

 

CONFISSÃO ANA RODRIGUES. In: Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT). 

Primeiro livro de Reconciliações e Confissões. 1592, n°87, fol.142v a 145r. Disponível em: 

https://digitarq.arquivos.pt/viewer?id=2318683 . Acesso em 06 de janeiro de 2021.  

 

CONFISSÃO BEATRIZ ANTUNES. In: Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT). 

Primeiro livro de Reconciliações e Confissões. 1592, n° 84, fol.139v a 141r. Disponível em: 

https://digitarq.arquivos.pt/viewer?id=2318683 . Acesso em 06 de janeiro de 2021.  

 

CONFISSÃO DONA CUSTÓDIA. In: Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT). 

Primeiro livro de Reconciliações e Confissões. 1592, n° 83, fol. 138r a 139v. Disponível em: 

https://digitarq.arquivos.pt/viewer?id=2318683 . Acesso em 06 de janeiro de 2021.  
 

CONFISSÃO DONA LEONOR. In: Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT). 

Primeiro livro de Reconciliações e Confissões.  1592, n°88, fol.145r a 147v. Disponível em: 

https://digitarq.arquivos.pt/viewer?id=2318683. Acesso em 06 de janeiro de 2021.  

 

CONFISSÃO ISABEL ANTUNES. In: Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT). 

Primeiro livro de Reconciliações e Confissões. 1592, n° 89, fol.147v a 148r. Disponível em: 

https://digitarq.arquivos.pt/viewer?id=2318683. Acesso em 06 de janeiro de 2021.  

CRUZ, Camila Santos Muniz da. Mulheres no criptojudaísmo: o olhar da historiografia. 

2015. Monografia (Licenciatura em História ) - Departamento de História, Centro de Ciências 

Humanas, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2015. 

CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 6 ed. 

Lexikon: Rio de Janeiro, 2013.  

DELUMEAU, Jean. História do medo no Ocidente (1300 -1800). Trad. Maria Lucia 

Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 

https://digitarq.arquivos.pt/viewer?id=2318683
https://digitarq.arquivos.pt/viewer?id=2318683
https://digitarq.arquivos.pt/viewer?id=2318683
https://digitarq.arquivos.pt/viewer?id=2318683
https://digitarq.arquivos.pt/viewer?id=2318683
https://digitarq.arquivos.pt/viewer?id=2318683


250 

 

DESMUNDO. Direção de Alain Fresnot. Brasil, 2003. 

DUCROT, Oswald. O dizer e o dito. Campinas / São Paulo: Pontes, 1987. 

EYMERICO, Nicolau. Manual da Inquisição (1525). Affonso Celso Godoy (Trad.). Curitiba: 

Juruá, 2009. 

FAIRCLOUGH, Norman. Analysing discourse: textual analysing for social rearch. London: 

Routledge, 2003. 

FAIRCLOUGH, Norman. Critical discourse analysis: the critical study of language. New 

York: Longman Group Limited, 1995. 

FAIRCLOUGH, Norman. Discurso e mudança social. Trad. Izabel Magalhães. Brasília: 

Editora Universidade de Brasilia, 2001.  

FEDERICI, Silvia. O calibã e a bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva. Trad. 

Coletivo Sycorax. São Paulo: Elefante, 2017.   

FEITLER, B. Processos e práxis inquisitoriais. Revista de fontes, v. 1, n. 1, p. 55-64, 23 nov. 

2014. Disponível em: https://periodicos.unifesp.br/index.php/fontes/article/view/9184. Acesso 

em: 13 nov 2019. 

FEITLER, Bruno. A Ação da Inquisição no Brasil: Uma tentativa de análise. In: FURTADO, 

Júnia Ferreira; RESENDE, Mª Leônia Chaves de (Orgs.), Travessias inquisitoriais das Minas 

Gerais aos cárceres do Santo Ofício: diálogos e trânsitos religiosos no império luso-brasileiro 

(sécs. XVI – XVIII). Belo Horizonte: Fino Traço, 2013, pp. 29-46. 

FURTADO, Júnia Ferreira; RESENDE, Mª Leônia Chaves de (Orgs.), Travessias 

inquisitoriais das Minas Gerais aos cárceres do Santo Ofício: diálogos e trânsitos religiosos 

no império luso-brasileiro (sécs. XVI – XVIII). Belo Horizonte: Fino Traço, 2013, pp. 29-46. 

FERNANDES, Alécio Nunes. A construção da verdade jurídica no processo inquisitorial do 

Santo Ofício português, à luz de seus regimentos. In: Revista Histórias e Perspectivas. 

Uberlândia (49): 491-535. Jul/dez. 2013. 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio Século XXI: o dicionário da língua 

portuguesa. 3 ed. totalmente rev. e ampl. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. 

FONTETTE, François (1982). História do Anti-semitismo. Trad. Lucy Magalhães. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1989. 

FRANCO, Gabriele. O cruzamento de vozes narrativas em La caída de Madrid, de Rafael 

Chirbes. 2017. Dissertação (Mestrado em Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e 

Hispano-Americana) – Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas, Universidade de 

São Paulo – SP, 2017. DOI: 10.11606/D.8.2018.tde-26062018-111011. Acesso em: 2020-02-

13.  

GALVES, C.M.C. ; NAMIUTI, C.; PAIXÃO DE SOUSA, M. C. . Novas perspectivas para 

antigas questões: A periodização do português revisitada. In: A. Endruschat, R. Kemmler, B. 

Schäfer-Prieß. (Org.). Grammatische Strukturen des europäischen Portugiesisch: Synchrone 

und diachrone Untersuchungen zu Tempora, Pronomina, Präpositionen und mehr. Tübingen: 

Calepinus Verlag, 2006. 

GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes: o cotidiano e as ideias de um moleiro perseguido 

pela Inquisição. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.   

https://periodicos.unifesp.br/index.php/fontes/article/view/9184
http://lattes.cnpq.br/5141863886391447
http://lattes.cnpq.br/2331700004828549


251 

 

GONÇALVES SEGUNDO, Paulo Roberto. Tradição, dinamicidade e estabilidade nas 

práticas discursivas: um estudo da negociação intersubjetiva na imprensa paulistana. 2011. 

Tese (Doutorado em Filologia e Língua Portuguesa) – Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas, Universidade de São Paulo – SP, 2011. DOI>10.11606/T.8.2011.tde-

25042012-161141. Acesso em: 17 de janeiro de 2020. 

GORENSTEIN, Lina. A inquisição contra as mulheres – Rio de Janeiro, séculos XVII e 

XVIII. São Paulo: Associação Editorial Humanitas: Fapesp, 2005. 

GORENSTEIN, Lina. A terceira visitação do Santo Ofício às partes do Brasil (século XVII)”. 

In: VAINFAS Ronaldo; FEITLER, Bruno; LIMA, Lana Lage da Gama. (orgs.) A Inquisição 

em xeque: temas, controvérsias e estudos de caso. Rio de Janeiro: Editora UERJ, 2006, pp. 

25-31. 

HALLIDAY, M. A. K. Spoken and Written Language. Geelong, Victoria: Deakin University 

Press, 1985. 

HALLIDAY, M. A. K. An Introduction to Functional Grammar. London: Edward Arnold, 

1994. 

HAUY, Amini Boainain (1989). História da língua portuguesa – I. Séculos XII, XIII e XIV. 

São Paulo: Ática, 1989. 

HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles; FRANCO, Francisco Manoel de Mello. 

Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2009. 

KOCH, Ingedore G. Villaça. Argumentação e Linguagem. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

LACERDA, Marina Basso. Colonização dos corpos: ensaio sobre o público e o privado. 

Patriarcalismo, patrimonialismo, personalismo e violência contra as mulheres na formação do 

Brasil. Dissertação de Mestrado – Departamento de Direito, Pontifícia Universidade Católica 

do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2010.  

LIMA, Lana Lage da Gama. O Tribunal do Santo Ofício da Inquisição: o suspeito é o 

culpado. Rev. Sociol. Polit.,  Curitiba ,  n. 13, p. 17-21,  Nov.  1999.   Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

44781999000200002&lng=en&nrm=iso>. Acesso em  27  junho de  2020.  Disponível em: 

https://doi.org/10.1590/S0104-44781999000200002. 

MARTIN, J. R.; WHITE, P. R. R. The language of Evaluation: Apppraisal in English. 

Palgrave Macmillan: New York, 2005. 

MARTIN, J. R. 2000. Beyond exchange: appraisal systems in English. In Hunston, S. & G. 

Thompson (Orgs.) Evaluation in Text. Authorial Stance and the Construction of Discourse. 

Oxford: Oxford University Press, 2000. 

MARTINS, Carlos José. Foucault: sexo e verdade - O confronto político em torno da vida. In: 

Revista Mente, Cérebro & Filosofia, nº 6. São Paulo: Editorial, 2008. 

MARTINS, William de Souza. O casamento espiritual da beata Josefa do Sacramento: 

Análise de um processo inquisitorial do século XVIII. Varia hist.,  Belo Horizonte ,  v. 31, n. 

56, p. 451-478,  Aug.  2015.   Disponível em:  

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

87752015000200451&lng=en&nrm=iso>. Acesso em:   27  de junho de  2020.  

https://doi.org/10.1590/S0104-44781999000200002


252 

 

MATTOS E SILVA, Rosa Virgínia. Reconfigurações socioculturais e linguísticas no 

Portugal de quinhentos em comparação com o período arcaico. Salvador: EDUFBA; Feira de 

Santana: UEFS, 2002. 

MEGALE; CAMBRAIA; CUNHA.  A Carta de Pero Vaz de Caminha. 2 ed. São Paulo: 

Humanitas, 2001.  

MONTE, Vanessa Martins do. Correspondências paulistas: as formas de tratamento em 

cartas de circulação pública (1765 – 1775). 2013. Tese (Doutorado em Filologia e Língua 

Portuguesa) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo 

– SP, 2013. Acesso em 17 de setembro de 2019. 

MOTA, Ana Cláudia de Ataide Almeida. Confessar em segredo: edição e estudo de um Livro 

de Confissões quinhentista (Inquisição de Lisboa, Liv. 777, Salvador, Bahia, 1591-1592). 

Tese de doutorado. Universidade de São Paulo, 2016. 

MOTTA, Elisa Hardt Leitão.; MONTE, Vanessa Martins do. A carta de Françisca Maria 

Xavier de Castro: edição e reflexões sobre o imaginário social de mulheres na América 

Portuguesa. In: LaborHistórico, 5(2), 42-66, 2019. Disponível em: 

https://doi.org/10.24206/lh.v5i2.29110. Acesso em 09 jul 2019. 

NAZARIO, Luiz. Autos de Fé como espetáculo de massa. São Paulo: Editorial Humanitas/ 

Fapesp, 2005. 

NOVINSKY, Anita. Os judeus que construíram o Brasil: fontes inéditas para uma nova visão 

da história. São Paulo: Planeta do Brasil, 2015.   

NOVINSKY, Anita. Os prisioneiros do Brasil: séculos XVI ao XIX. São Paulo: Perspectiva, 

2009. 

NOVINSKY, Anita. Cristãos Novos na Bahia: 1624-1654. São Paulo: Perspectiva/Ed. da 

Universidade de São Paulo, 1972. 

OLIVEIRA, Kelly Cristina de. Jornal Correio Paulistano – constituição e mudança do 

gênero anúncio de emprego (1854 a 1900) sob a perspectiva crítico-discursiva. 2021. Tese 

(Doutorado em Filologia e Língua Portuguesa) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas, Universidade de São Paulo – SP, 2012. DOI: 10.11606/T.8.20121.tde-12122012-

122901. Acesso em 16 de novembro de 2019. 

OLIVEIRA, Kelly Cristina de. O uso do operador mas como estratégia argumentativa em 

entrevistas de seleção. In: Revista Metalinguagens, v. 6, n. 2, pp. 67-95, 2020. Disponível em: 

http://seer.spo.ifsp.edu.br/index.php/metalinguagens/issue/view/47. Acesso em: 03 de fev. de 

2022.  

PAIVA, Dulce de Faria. (1988) História da língua portuguesa – II. Século XV e meados do 

século XVI. São Paulo: Ática, 1988. 

PAIXÃO DE SOUSA, Maria Clara (org); MONTE, Vanessa Martins. M.A.P. (Mulheres na 

América Portuguesa): Mapeamento de escritos de mulheres e sobre mulheres no espaço 

atlântico português a partir de métodos das Humanidades Digitais. Projeto de pesquisa. São 

Paulo: MCTIC/CNPq, 2018. Disponível em: http://www.nehilp.org/~nehilp/HD/MAP/. 

Acesso em: 01 jun 2019. 

PEREIRA, Ana Margarida Santos. Terceira visitação do Santo Ofício às partes do Brasil. 

Capitanias do Sul, 1627-1628. Politheia: História e Sociedade, v.11, n.1, p.35-60. Vitória da 

Conquista, 2011. 

https://doi.org/10.24206/lh.v5i2.29110
http://www.nehilp.org/~nehilp/HD/MAP/


253 

 

PINTO, Luiz Maria da Silva. Diccionario da Lingua Brasileira por Luiz Maria da Silva 

Pinto, natural da Provincia de Goyaz. Na Typographia de Silva, 1832. 

POLIAKOV, Leon. De Maomé aos Marranos. História do Anti-semitismo II. 2a ed. São 

Paulo: Perspectiva, 1996. 

PRIMEIRO Regimento da Inquisição de 1552,  Arquivo  Nacional  da  Torre do Tombo – 

ANTT-, Lisboa, Portugal. In: SIQUEIRA, Sônia. Os Regimentos da Inquisição. Revista do 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, n. 392, jul./set. 1996. 

PRIORI, Mary del (org.); BASSANEZI, Carla (coord. de textos). História das mulheres no 

Brasil. São Paulo: Contexto, 2004. 

PROSPERI, Adriano. Tribunais da consciência: inquisidores, confessores, missionários. 

Trad. Homero Freitas de Andrade. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2013. 

QUAGLIONI, Diego; ESPOSITO, Anna. I processi contro gliebrei di Trento 1575. In 

VIEGUEUR, Jean-Claude Maire; BAGLIANI, Agostino Paravicini (orgs.). La parola 

all´acusato. Palermo: Sellerio, 1991, p. 282-306. 

PRIMEIRO Regimento da Inquisição de 1552, Arquivo Nacional da Torre do Tombo – 

ANTT-, Lisboa, Portugal. Acesso em: 20 de dez de 2021. Disponível em: 

https://digitarq.arquivos.pt/details?id=2318862.  

SEGUNDO Regimento da Inquisição de 1774, Arquivo Nacional da Torre do Tombo - 

ANTT, Lisboa, Portugal. Acesso em: 20 de dez de 2021. Disponível em: 

https://digitarq.arquivos.pt/details?id=2318862. 

RESENDE, Viviane de Melo; RAMALHO, Viviane C. V. Sebra. Análise do discurso crítica: 

uma reflexão acerca dos desdobramentos recentes da teoria social do discurso. In: Revista 

Latinoamericana de Estudios del Discurso, v.5, n.1, 2005. 

RODRIGUES, Tânia Maria Bezerra. Funções linguísticas dos verbos dicendi. In: I SIMELP, 

2009, São Paulo. Simpósio Mundial de Estudos de Língua Portuguesa. São Paulo, 2008. v. 1. 

ROTH, Joseph. Judeus em Exílio. Trad. Marcus Tulius Franco Moraes. São Paulo: Mundaréu, 

2017.  

SILVA, Rosa Virgínia Mattos e. O português arcaico: fonologia, morfologia e sintaxe. São 

Paulo: Contexto, 1993.  

SIQUEIRA, Sônia. O poder da Inquisição e a Inquisição como poder. In: Os regimentos da 

inquisição. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, n. 392, jul./set. 1996 . 

Acesso em: 15 abr. 2013.  

SIQUEIRA. Os regimentos da inquisição. Revista do Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro, n. 392, jul./set. 1996.  

SOARES, Evânia França. Mulher, judaísmo e inquisição nas Minas. Belo Horizonte: Editora 

D´Plácido, 2018.   

SORJ, B (Org.). Identidades Judaicas no Brasil Contemporânea. Rio de Janeiro: Iamgo Ed, 

1997.   

TEYSSIER, Paul. História da língua portuguesa. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

https://digitarq.arquivos.pt/details?id=2318862
https://digitarq.arquivos.pt/details?id=2318862
http://lattes.cnpq.br/0120743439683064


254 

 

THOMPSON, Jonh B. Ideologia y cultura moderna: teoría crítica social en la era de la 

comunicación de masas. Traducción: Gilda Fantinati Caviedes. Universidad Autônoma 

Metropolitana, 1990. 

VEIGA, Suzana do Nascimento. Segundo as judias costumavam fazer: as Dias – Fernandes e 

o criptojudaísmo feminino no Pernambuco do século XVI. 2013. 137f. Dissertação (Mestrado 

em História social da cultura regional), Universidade Federal Rural de Pernambuco. Recife, 

2013. 

VIAN JR, Orlando; SOUZA, Anderson Alves de; ALMEIDA, Fabíola A.S.D.P. (orgs.) A 

linguagem da avaliação em língua portuguesa. Estudos sistêmico‐ funcionais com base no 

sistema da avaliatividade. São Carlos: Pedro & João Editores, 2010.  

WALMSLEY, Roy.  World Female Imprisonment List. Women and girls in penal institutions, 

including pre-trial detainees/remand prisoners. Fourth edition. University of London: Institute 

for Criminal Policy Research at Birkbeck, 2017. 

https://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/world_female_prison_4

th_edn_v4_web.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/world_female_prison_4th_edn_v4_web.pdf
https://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/world_female_prison_4th_edn_v4_web.pdf


255 

 

ANEXO A – Modelo de termo de interrogatório 

TERMO DE INTERROGATÓRIO
42

 

Aos ________ dias do mês de _______ do ano de dois mil e onze, às __h__min, na sala 

reservada da Comissão Processante, localizada no ENDEREÇO, estando presentes os 

membros da Comissão designada pela Portaria Conjunta nº ____/____, publicada no DOE-

MT de __/__/__, a fim de apurar, em tese, irregularidades cometidas pelo(a) servidor(a),  

NOME DO ACUSADO, por ter, em tese, se afastado dos seus deveres funcionais, e, 

considerando, ainda a necessidade de observância das garantias constitucionais da Ampla 

Defesa e do Contraditório, compareceu NOME DO ACUSADO, nacionalidade, naturalidade,  

estado civil, cargo, perfil, escolaridade, matrícula nº ____________ portadora da cédula de 

identidade RG nº___________ e inscrita no CPF ______________, residente e domiciliada à 

rua ______________________, cidade, estado, telefones: __________,  devidamente 

acompanhado de seu(a) Advogado (a) Drº NOME DO ADVOGADO, OAB/MT. Expostos ao 

acusado o teor do Processo Administrativo Disciplinar nº _____/____ oriundo da Portaria 

Conjunta nº ______/___ e disponibilizados os autos para consulta, foi cientificado dos seus 

direitos constitucionais, inclusive o direito de permanecer calado diante das perguntas 

formuladas ou de respondê-las parcialmente e que o silêncio não importará em confissão.  

Sabendo ler e escrever, sendo questionado, respondeu que: DIGITAR O TEXTO.  Passada a 

palavra ao Membro Vogal ________________, responde que: DIGITAR O TEXTO. Passado 

a palavra ao Membro Vogal ____________________, responde que: DIGITAR O TEXTO.  

Passado a palavra à Defesa, responde: DIGITAR O TEXTO, Registra-se as considerações do 

interrogado DIGITAR O TEXTO.  Ainda neste ato, o (a) Presidente do Processo notifica o 

Servidor Acusado e o seu defensor para apresentar a defesa prévia nos moldes do que 

determina o artigo 83 da Lei Complementar n° 207/2004, no prazo de 08 (oito) dias, a contar 

desta data o recebimento da notificação.  Nada mais disse nem lhe foi perguntado, os 

trabalhos foram encerrados às __h__min, com a lavratura deste termo que após lido e achado 

conforme, segue assinado pelos Membros da Comissão, pelo denunciante, Acusado e seu 

Procurador ou Advogado ou Defensor Ad Hoc ou Defensor Dativo.  

 

                                                         

42
 O modelo encontra-se disponível em: www.controladoria.mt.gov.br 

http://www.controladoria.mt.gov.br/
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ANEXO B – Modelo de termo de confissão  

TERMO DE CONFISSÃO
43

 

Aos ______ dias do mês de _____, do ano de ______, às _____ horas, nas dependências do 

Banco Central do Brasil, em (Cidade -UF, na Rua do local da comissão, xº andar, sala xxx), 

onde funciona a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar instituída pela Portaria n.º 

_______, de ________, do Senhor Corregedor-Geral do Banco Central do Brasil, presentes os 

servidores (Nome do Presidente), (Nome do Vogal) e (Nome do Secretário), respectivamente 

Presidente, Vogal e Secretário da Comissão, compareceu espontaneamente, na condição de 

acusado, o servidor Sr. (nome, cargo e matrícula), com a livre disposição de prestar 

declarações acerca dos fatos noticiados no Processo Eletrônico (PE) nº_________________, e 

declarou QUE: ___________. Nada mais disse nem lhe foi perguntado. Feita a leitura do 

presente Termo para que o acusado indicasse eventuais retificações julgadas necessárias, de 

modo a registrar expressamente a espontaneidade de suas declarações, que foram prestadas 

sem nenhuma forma de coação, este disse não ter retificações a fazer, por estar de inteiro 

acordo com o seu teor e assim, na qualidade de Secretario da Comissão, eu, (Nome do 

Secretário), lavrei o presente Termo, que, lido e achado conforme, vai assinado por todos.  

(Nome do Presidente) 

Presidente 

 

(Nome do Vogal) 

Vogal 

 

(Nome do Secretário) 

Secretário 

 

(Nome do Acusado) 

Acusado 
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 Modelo disponível em: https://corregedorias.gov.br/quem-e-

quem/busca/federal/bacen/bacen_processo_administrativo_disciplinar.pdf 

https://corregedorias.gov.br/quem-e-quem/busca/federal/bacen/bacen_processo_administrativo_disciplinar.pdf
https://corregedorias.gov.br/quem-e-quem/busca/federal/bacen/bacen_processo_administrativo_disciplinar.pdf

