
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA E O LABIRINTO DA MÍSTICA JUDAICA: 
RELIGIOSIDADE E RESISTÊNCIA NA LITERATURA CRISTÃ-NOVA NO 

INÍCIO DO SÉCULO XVIII 

 

 

JOSEVÂNIA SOUZA DE JESUS FONSECA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

São Cristóvão 
Sergipe - Brasil 

2014 



 

 

JOSEVÂNIA SOUZA DE JESUS FONSECA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA E O LABIRINTO DA MÍSTICA JUDAICA: 
RELIGIOSIDADE E RESISTÊNCIA NA LITERATURA CRISTÃ-NOVA NO 

INÍCIO DO SÉCULO XVIII 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa 
de Pós-Graduação em História da 
Universidade Federal de Sergipe, como 
requisito obrigatório para obtenção de título de 
Mestre em História, na Área de Concentração 
Cultura e Sociedade.  

 

Orientador: Prof. Dr. Marcos Silva 

 
 
 
 
 

 

São Cristóvão 
Sergipe - Brasil 

2014 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE  

 
 

 
 

F676a 

 
Fonseca, Josevânia Souza de Jesus. 
    Antônio José da Silva e o labirinto da mística judaica: 

religiosidade e resistência na literatura cristã-nova no início do 
século XVIII / Josevânia Souza de Jesus Fonseca; orientador 
Marcos Silva. – São Cristóvão, 2014. 

117 f. 
 
 

Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal de 
Sergipe, 2014. 

 
 

1. Civilização - História. 2. Cabala. 3. Judaísmo. 4. Misticismo - 
Judaísmo. 5. Cavalaria I. Silva, Marcos, orient. II. Silva, Antônio 
José da. III. Título. 

 
CDU 930.85  

 



 

 

JOSEVÂNIA SOUZA DE JESUS FONSECA 
 

 

ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA E O LABIRINTO DA MÍSTICA JUDAICA: 
RELIGIOSIDADE E RESISTÊNCIA NA LITERATURA CRISTÃ-NOVA NO 

INÍCIO DO SÉCULO XVIII 

 

Dissertação apresentada ao Programa 
de Pós-Graduação em História da 
Universidade Federal de Sergipe, como 
requisito obrigatório para obtenção de título de 
Mestre em História, na Área de Concentração 
Cultura e Sociedade.  

 

Orientador: Prof. Dr. Marcos Silva 

 

Aprovada em 04 de agosto de 2014. 

 

 

 
_______________________________________________________________ 

Prof. Dr. MARCOS SILVA 
(UFS) 

 
 
 
 

________________________________________________________________ 
Prof. Dr. ANGELO ADRIANO FARIAS DE ASSIS 

(UFV) 
 
 
 
 

________________________________________________________________ 
Prof. Dr. ALFREDO JULIEN 

(UFS) 
 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao longo desses mais de dois anos de pesquisa, foram muitos os que contribuíram, 

direta ou indiretamente, para a realização deste trabalho. A eles, dedico alguns votos de 

sinceros agradecimentos. 

 Inicialmente, agradeço à Coodenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), pelo apoio financeiro. Em seguida, ao meu orientador, Marcos Silva, pela 

confiança, compreensão e apoio em todas as etapas dessa especialização. Agradeço também 

pelas lições de profissionalismo e de vida que me deu nesses últimos anos. Suas lições foram 

mais valiosas que o título que me ajudou a conquistar... 

Agradeço aos estimados professores Angelo Adriano Farias de Assis e Alfredo Julien 

pelas leituras atentas, pelos posicionamentos sinceros e, sobretudo, pelas contribuições no 

Exame de Qualificação e na Defesa da minha dissertação. Agradeço especialmente ao 

professor Angelo Adriano pela atenção dedicada durante os eventos de que participamos nos 

últimos dois anos, pelas leituras indicadas e viabilizadas, e pelo empenho em participar 

pessoalmente da Qualificação do meu trabalho. Muito obrigada pelas lições de história! 

Aos professores do Programa de Pós-graduação em História, bem como aos demais 

professores do Departamento de História da UFS e aos colegas de curso, agradeço pelo muito 

que me ensinaram. Agradeço especialmente às amigas Andreza Silva Mattos e Andréa 

Patrícia Santos Melo e ao amigo Leonardo Matos Feitoza, sempre presentes nessa caminhada. 

Agradeço aos meus colegas de profissão do Centro de Educação Superior à Distância 

(CESAD/UFS), em especial à amiga Bruna Monalisa Santos e à equipe de Metodologia da 

Pesquisa Histórica. A eles sou grata pelo apoio. Aos colegas dos colégios estaduais Miguel 

das Graças e Abdias Bezerra, agradeço pela compreensão e pelas palavras de incentivo. Muito 

obrigada também à minha carinhosa torcida, meus alunos-amigos que sonharam comigo e 

comemoraram a minha realização. 

Não poderia esquecer os colegas do grupo de pesquisa Diáspora Atlântica dos 

Sefarditas (GPDAS) e o apoio que me foi dado desde que ingressei no grupo. Muito obrigada! 

Agradeço aos meus queridos sogros, Maria da Conceição Santos Fonseca e 

Reginaldo Romualdo da Fonseca, por me receberem como filha nesses anos difíceis. 

Agradeço também às minhas cunhadas e seus esposos pelas orações, e aos meus sobrinhos 

por continuar me amando mesmo com as ausências. 

Agradeço à minha grande Família Souza pela compreensão, torcida e ajuda, 

especialmente aos primos Aline de Jesus Santos, pelas palavras de incentivo e presença nos 



 

 

momentos decisivos, e Gilvan Santana de Jesus, que, com sua leitura atenta e comprometida, 

ajudou a sanar alguns problemas na escrita do texto, ajudando a valorizar o trabalho. 

Aos amados irmãos, Rose Ane Jesus de S. Carvalho e Eddy Vânio Jesus de Santana, 

aos cunhados, Luiz César de S. Carvalho e Bethe Clay Portela Santana, à pequena Lívia 

Santana Carvalho e às minhas mães maravilhosas, Rosivânia Souza de Jesus e Maria Dionísia 

de Souza, agradeço pelas ajudas, confiança, compreensão e amor que vocês me dedicaram 

nesse período de ausências. Amo vocês! 

E, por fim, a Regilvando Santos Fonseca, agradeço por todo auxílio, respeito, 

companheirismo, amor e, principalmente, pela paciência que dedicou em todas as etapas deste 

trabalho e de todos os outros que assumi ao longo desses treze anos em que estamos juntos. 

Sou profundamente grata e apaixonada por você e pela sua cumplicidade! 

Muito obrigada! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RESUMO 
 

O trabalho que o leitor agora tem em mãos corresponde a uma história sobre a cultura 
sefardita que se difundiu após a Diáspora Atlântica no século XV. Ele foi elaborado a partir 
dos fios deixados por Antônio José da Silva, cognominado “O Judeu”, em quatro de suas 
óperas, Vida de D. Quixote de La Mancha, Esopaida, ou Vida de Esopo, Os Encantos de 
Medéia e Anfitrião, ou Júpiter, e Alcmena, apresentadas entre os anos de 1733 e 1736 no 
Teatro do Bairro Alto em Lisboa. As óperas são comédias musicadas que trazem, nas 
entrelinhas, as marcas do tempo em que o comediógrafo viveu, bem como as permanências de 
temporalidades anteriores, misturadas aos modelos já consagrados da literatura e da mitologia. 
Através delas, o autor deixa transparecer sua insatisfação com a sociedade em que estava 
inserido, por meio das críticas à inquisição, à justiça, aos costumes e, especialmente, à 
religião, deixando subentendidos indícios de uma religiosidade críptica praticada pelos judeus 
cabalistas. O objetivo do trabalho é analisar os aspectos cabalísticos escamoteados nesses 
textos, por entender que eles são parte constituinte da cosmovisão dos cristãos-novos 
judaizantes. Para tal, recorreu-se às categorias de análise da História Cultural, fazendo uso da 
variação de escalas de observação, do método indiciário e da comparação dos elementos 
presentes nos textos com os aspectos mais gerais da lei e da mística judaica. Desvenda-se com 
a pesquisa que, para além da intenção primordial das comédias do Judeu, de fazer rir à 
sociedade lisboeta através da sátira dos costumes e das instituições, existe uma mensagem de 
resistência direcionada aos cristãos-novos judaizantes. A pesquisa está estruturada em três 
capítulos: Antônio José da Silva: um Cavaleiro Andante na Lisboa do Século XVIII; A 
Religião da Cavalaria Andante; e Os Recônditos Arcanos da Cavalaria Andante. No primeiro 
capítulo, buscou-se relacionar o personagem D. Quixote à figura dos cavaleiros andantes 
cabalistas, assim como apresentar costumes e referências a elementos da mística judaica 
presentes na ópera Vida de D. Quixote de La Mancha, primeira comédia da seara do Judeu. O 
segundo capítulo reflete sobre a Religião da Cavalaria Andante em alusão à “Lei de Moisés”, 
como era conhecida a religiosidade praticada de forma críptica pelos cristãos-novos, 
constantemente identificada nos documentos inquisitoriais e, consequentemente, na literatura 
dos séculos de proibição do culto judaico. Por fim, Os Recônditos Arcanos da Cavalaria 
Andante no qual se fez uma interpretação de indícios identificados nas óperas à luz do 
misticismo judaico, aspecto ainda pouco explorado da cultura dos sefarditas. 
 

Palavras-chave: Antônio José da Silva. Marranismo. Resistência. Cabala. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The work that the reader now has in hand corresponds to a story about the Sephardic culture 
that spread after the Atlantic Diaspora in the 15th century. He was drafted from the yarn left 
by Antônio José da Silva, nicknamed "the Jew", in four of his operas, Vida de D. Quixote de 
La Mancha, Esopaida, ou Vida de Esopo, Os Encantos de Medéia e Anfitrião, ou Júpiter, e 
Alcmena, presented between 1733 and 1736 at the Teatro do Bairro Alto in Lisbon. The 
operas are in tune comedies that bring, between the lines, marks the time when the French 
lived, as well as the previous temporalities stays, mixed to established models of literature and 
mythology. Through them, the author suggests his dissatisfaction with society in which was 
inserted, by means of the criticism of the Inquisition, to justice, to customs and, especially, to 
religion, leaving evidence of cryptic religiosity subtext practiced by Jewish cabalists. The 
objective of this work is to analyze the escamoteados cabalistic aspects in these texts, because 
we understand that they are constituent part of the worldview of the new Christians judaizers. 
To this end, resorted to the categories of analysis of the Cultural history, making use of 
changes in scales of observation, indicting and method of comparison of elements present in 
the texts with the more general aspects of law and Jewish mysticism. The research reveals 
that, in addition to the primary intention of the comedies of the Jew, to laugh at the Lisbon 
society through satire of customs and institutions, there is a message of resistance directed to 
new Christians judaizers. The research is structured in three chapters: Antônio José da Silva: 
um Cavaleiro Andante na Lisboa do Século XVIII; A Religião da Cavalaria Andante; e Os 
Recônditos Arcanos da Cavalaria Andante. In the first chapter, we sought to relate the 
character Don Quixote to the figure of the knights errant Kabbalists, as well as introduce 
customs and references to Jewish mystical elements present in the Opera Vida de D. Quixote 
de La Mancha, the first comedy of the harvest of the Jew. The second chapter reflects on the 
Religion of the Cavalry Andante in allusion to the "law of Moses", as she was known the 
cryptic form practiced religiosity by new Christians, constantly identified in inquisitorial 
documents and, consequently, in the literature of centuries of prohibition of Jewish worship. 
Finally, Os Recônditos Arcanos da Cavalaria Andante which made an interpretation of 
evidence identified in the operas in the light of Jewish mysticism, still little explored aspect of 
Sephardic culture. 
 

Keywords: Antônio José da Silva. Marranismo. Resistance. Kabbalah.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho é o resultado de uma pesquisa iniciada há dois anos e meio e 

intensificada por ocasião da seleção para o mestrado em História da Universidade Federal de 

Sergipe. O interesse pela temática surgiu após leituras orientadas pelo professor Marcos Silva, 

que no período desenvolvia um projeto intitulado A cabala e a cultura criptojudaica na 

diáspora atlântica dos sefarditas. 

O projeto ajudou a direcionar o olhar para as fontes bibliográficas referentes aos 

cristãos-novos e ao estudo do marranismo, buscando esclarecer conceitos e definições, 

fundamentais para a proposição da pesquisa, além de indicar procedimentos teóricos e 

metodológicos condizentes com o tema1. Essa leitura serviu ainda como um guia para a 

definição do tema e delimitação do objeto de estudo. 

Foi também através do professor Marcos Silva que conheci Antônio José da Silva e 

suas óperas, e escolhi debruçar-me sobre esse “mundo subterrâneo” construído pelos 

marranos, assumindo a tarefa de compreender esse universo cultural para explicá-lo em uma 

dissertação. 

Sobre Antônio José da Silva, também conhecido pelas alcunhas de Judeu, Plauto 

português ou Plauto fluminense, sabe-se que é considerado o maior comediógrafo de origem 

portuguesa do século XVIII. Nasceu no Rio de Janeiro, em 1705, mas viveu em Lisboa, para 

onde foi levado ainda criança devido à prisão dos pais, João Mendes da Silva e Lourença 

Coutinho, acusados de Judaísmo. Em Lisboa, o Judeu iniciou sua educação, seguindo para 

Coimbra estudar Direito Canônico. Foi perseguido e, processado duas vezes pelo Tribunal do 

Santo Ofício da Inquisição. A primeira prisão em 08 de agosto de 1726, aos 21 anos, e a 

segunda em 1737, as duas por acusação de judaismo. Da primeira prisão foi reconciliado, em 

outubro do mesmo ano, após sentença de confisco de bens, abjuração em forma, cárcere e 

hábito penitencial perpétuo, instrução na fé católica e penitências espirituais. 

Em liberdade, Antônio José tentou refazer a vida dedicando-se à advocacia, à nova 

família formada com Leonor Maria de Carvalho, e às óperas que o consagraram na literatura2. 

Escreveu oito dessas peças teatrais, de caráter cómico e satírico, a saber: Guerras do Alecrim 

                                                           
1 No livro Cristãos-Novos no nordeste: entre a assimilação e o retorno, Marcos Silva revisa alguns temas 
fundamentais para os estudos do marranismo, dentre os quais se destacam: o próprio conceito de marrano e de 
criptojudaísmo, os conceitos de “cristão-novo” e suas variações e de “sangue infecto”, além do termo sefardita. 
Cf. SILVA, Marcos. Cristãos-novos no nordeste: entre a assimilação e o retorno. São Cristóvão: Editora UFS, 
2012.  
2 As óperas de Antônio José da Silva estão disponíveis para download no acervo eletrônico da Biblioteca 
Nacional de Portugal, no endereço <http://www.bnportugal.pt/>. 
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e da Mangerona; Labirinto de Creta; Esopaida, ou vida de Esopo; Os Encantos de Medeia; 

Anfitrião, ou Júpter, e Alcmena; Precipício de Faetone; Variedades de Proteu e Vida de D. 

Quixote de La Mancha. 

A liberdade, porém, duraria pouco, pois, em 1737 foi preso pela segunda vez. À 

época dessa prisão o comediógrafo já era admirado e respeitado em Portugal, o que não 

impediu que, após dois anos no cárcere, em 1739, a trajetória de vida desse indivíduo fosse 

interrompida por asfixia no garrote e seu corpo queimado em espetáculo público no Campo da 

Lã, na fogueira da Inquisição. 

Da família de Antônio José, de ascendência judaica, quase todos, pais, irmãos, avós, 

tios, primos, sobrinhos e esposa, foram processados pelo Santo Ofício e saíram penitenciados 

em autos de fé3. Entretanto, a notoriedade do comediógrafo se deveu, e se deve ainda hoje, ao 

legado das óperas que compôs para apresentação no Teatro público do Bairro Alto em Lisboa, 

um antigo salão, na Rua da Rosa. Essas, possivelmente, constituíram também um agravante 

para a sua condenação, pelo fato de ser um instrumento de resistência às pressões do Santo 

Ofício e de transmissão da sua cultura, embora não tenham sido objetos de investigação no 

processo inquisitorial. 

Durante a revisão bibliográfica, percebi a amplitude do assunto e a impossibilidade 

de dar conta de tudo que já foi escrito a respeito de Antônio José da Silva. Apesar disso, 

algumas obras foram fundamentais para a compreensão do tema, a delimitação do objeto e a 

realização da pesquisa. Dentre elas, destacamos O poeta e a Inquisição, escrita em 1838 por 

Gonçalves de Magalhães, que apresenta uma versão sobre os dias que antecedem a prisão do 

comediógrafo. Essa obra envolve quatro personagens, o Frei Gil, o Conde de Ericeira, a 

comediante Mariana e sua criada Lúcia. O autor deixa transparecer as incertezas sobre a 

condenação de Antônio José, se por suas óperas, ou pelo judaísmo ele foi relaxado ao braço 

secular. Também o filme O Judeu, de Jom tob Azulay, que recria a trajetória de Antônio José 

da Silva, utiliza a liberdade da arte para incluir nas cenas dos interrogatórios do comediógrafo 

questionamentos sobre as suas óperas, fato que não se comprova no processo inquisitorial. 

No que diz respeito à crítica literária, destacam-se os estudos de: J. C. Fernandes 

Pinheiro, Antônio José e a Inquisição, publicado em 1862 na Revista do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro; Inocêncio Francisco da Silva, primeiro historiador e crítico literário 

que conseguiu decifrar o acróstico incluído pelo editor Francisco Luís Ameno, com o nome 

completo do Judeu (Antonio Joseph da Silva), em duas décimas que aparecem na primeira 

                                                           
3 Boa parte dos processos movidos contra a família de Antônio José da Silva está disponível para download no 
site Arquivo Nacional da Torre do Tombo, <http://digitarq.dgarq.gov.pt/>. 
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edição de Theatro Comico Portugues, publicada em 1744 e Antônio José Saraiva e Oscar 

Lopes, em sua História da literatura portuguesa. 

Foram relevantes também duas dissertações de mestrado produzidas sobre as obras 

do Judeu, Antônio José da Silva: Textos Versus (Con)Textos e O Quixote no teatro de Antônio 

José da Silva, de Flávia Maria Ferraz Sampaio Corradin, USP, e Elza Araújo, UFF, 

respectivamente. Ambas contribuíram para compreender o diálogo intertextual da 

comediografia de Antônio José da Silva com os demais paradigmas a partir dos quais foi 

criada, bem como a composição dos seus textos. 

Ainda no campo da literatura, sobressaem-se os estudos de: Fidelino de Figueiredo, 

A literatura portuguesa; João Pereira Tavares; José Oliveira Barata; e estudiosos franceses 

como Claude-Henri Frèches, em Introdution au thèâtre Du Judeu, L’ Amphitryon d’ Antônio 

José da Silva (O Judeu), Le Dom Quixote, d’ Antônio José da Silva: auteur du sonnet Alma 

Minha Gentil, Antônio José da Silva (O Judeu) et les marionettes e Antônio José da Silva et 

L’ Inquisition; além de Pierre Furter e seu estudo sobre o teatro barroco; e Käthe Widmüller, 

O Judeu e o teatro romântico, que estuda o criptojudaísmo no Brasil. Esses não estiveram 

acessíveis no momento da pesquisa, mas são fundamentais para a compreensão da amplitude 

da temática4. 

Dentre as contribuições biográficas, destacamos os verbetes: do Diccionario 

Bibliographico Brazileiro de 1883, por Augusto Victorio Alves Sacramento Blake; A 

Biographia dos brazileiros distinctos por letras, armas, virtudes, &c., publicada em 1847 por 

Francisco Adolfo de Varnhagem; e do Dicionário do Brasil Colonial (1500-1808), 

organizado por Ronaldo Vainfas. Além dessas biografias, sublinhamos a “biografia-

contexto”, elaborada por Alberto Dines na obra Vínculos do Fogo I: Antônio José da Silva, o 

Judeu, e outras histórias da Inquisição em Portugal e no Brasil. Nela, o autor elucida a 

genealogia do comediógrafo, recuando até as primeiras gerações que se instalaram no Brasil 

colonial no século XVI, além de elucidar uma série de documentos referentes a Antônio José 

da Silva, seus pais, irmãos, avós, tios, primos e demais indivíduos que fizeram parte das suas 

relações sociais, políticas e culturais. 

Antônio José da Silva também foi lembrado no livro Os judeus no Brasil Colonial, 

de Arnold Wizinitzer, e no Primeiro Congresso luso-brasileiro sobre a Inquisição, promovido 

pela Universidade de São Paulo em 1987, no qual foi objeto de três comunicações, realizadas 

por José Carlos Sebe Bom Meihy, Paulo Roberto Pereira e Isolina Bresolin Vianna, 

                                                           
4 PEREIRA, Kenia Maria de Almeida. A poética da resistência em Bento Teixeira e Antônio José da Silva, o 
Judeu. São Paulo: Annablume, 1998. 
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publicadas em 1992 no livro Inquisição: Ensaios sobre Mentalidades, Heresia e Arte, 

organizado por Anita Novinsky e Maria Luiza Tucci Carneiro. 

Posteriormente, Paulo Roberto Pereira tornou as comédias de Antônio José da Silva 

mais acessíveis, através da publicação, em 2007, das transcrições de Vida de d. Quixote, Vida 

de Esopo, Anfitrião e Guerras de Alecrim, acrescidas de introdução e notas explicativas do 

organizador. 

Nathan Wachtel e Carlos Eduardo Calaça também contribuem significativamente 

para a compreensão da trajetória de Antônio José da Silva. O primeiro dedica um capítulo da 

sua obra A Fé da Lembrança: Labirintos Marranos para analisar a religiosidade de Antônio 

José da Silva, em um estudo comparado no qual cruza informações contidas nos processos 

inquisitoriais de parentes, também encarcerados pelo Tribunal do Santo Ofício. E o segundo 

traz informações sobre os cristãos-novos que estudaram na Universidade de Coimbra, como o 

próprio comediógrafo, seu pai, João Mendes da Silva, e o irmão, Baltazar Rodrigues 

Coutinho. Além disso, Calaça aborda ainda a condição dos cristãos-novos, a forma como se 

relacionavam com cristãos-velhos e os conflitos na universidade, além de discorrer sobre o 

prestígio que o título de advogado conferia ao seu portador. 

A revisão atentou ainda para a estrutura dominante em que o cristão-novo estava 

inserido, abrangendo estudos sobre a Inquisição, quais sejam: o livro A inquisição de Anita 

Novinsky; A Inquisição Portuguesa e a Sociedade Colonial, de Sônia A. Siqueira; e a recém-

publicada História da Inquisição Portuguesa (1536-1821), de Giuseppe Marcocci e José 

Pedro Paiva. Esta nos oferece um excelente estudo acerca da trajetória da Inquisição 

portuguesa, apontando suas singularidades no período conhecido como a Inquisição Barroca, 

cenário da tragédia do Judeu. 

Não poderia faltar a bibliografia sobre a mística judaica, a saber: o estudo histórico-

crítico de Gershom Scholem, em suas obras A Cabala e seu simbolismo e As grandes 

correntes da mística judaica; a obra introdutória Cabala, de Roland Goetschel; o livro 

Cabala: o caminho da mística judaica, de Perle Epstein; além de artigos científicos citados no 

corpo deste texto; e das contribuições de Alan Unterman, em seu Dicionário judaico de 

lendas e tradições; e de Ariel Bension, com passagens selecionadas do Zohar: O livro do 

Esplendor. Os dois últimos serviram como referência para a pesquisa. 

Também Kênia Maria de Almeida Pereira dedicou alguns dos seus mais importantes 

trabalhos à análise de obras de cristãos-novos, a exemplo de Prosopopéia, de Bento Teixeira, 

e das óperas do Judeu. A autora identificou traços da cultura criptojudaica que, através de uma 

leitura mais cuidadosa, revelam mensagens de resistência e protesto. Em seu livro A poética 
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da resistência em Bento Teixeira e Antônio José da Silva, o Judeu, ela aponta vários 

momentos em que Antônio José da Silva utiliza símbolos judaicos disfarçados na linguagem 

da Cabala. 

Em Sergipe, um estudo introdutório realizado por Marcos Silva e Genisson Melo dos 

Santos, intitulado Cabalismo na cultura cristã-nova, demonstra que, embora pouco 

mencionada pela historiografia especializada, a Cabala foi um elemento constituinte e central 

da cultura e cosmovisão dos sefarditas judaizantes, dispersos pelo mundo atlântico. O texto 

analisa a cultura cristã-nova através da produção intelectual de três condenados pela 

Inquisição nos tempos modernos, dentre os quais Antônio José da Silva. O artigo analisa a 

mensagem criptogafada na ópera “joco-séria” Os Encantos de Medéia. 

A primeira dessas leituras foi a obra clássica de Anita Novinsky intitulada Cristãos 

Novos na Bahia: A inquisição no Brasil, na qual se percebem, além das contribuições gerais 

sobre o fenômeno do criptojudaismo, a personalidade dos cristãos-novos, “homens divididos” 

entre o cristianismo e o judaísmo, alguns dados históricos sobre o surgimento, a presença 

desses indivíduos no Brasil e suas ocupações, e a necessidade de relativizar os documentos 

inquisitoriais. 

A autora destaca que a documentação produzida pelo Tribunal do Santo Ofício da 

Inquisição oferece alguns perigos, por refletir a opinião do grupo que está no poder, trazendo 

as marcas e os conceitos que esse grupo queria encontrar nos réus, e pelas denúncias serem 

provenientes, por um lado, de indivíduos pressionados por exaustivas inquirições durante o 

processo, ou nas câmaras de tortura, e, por outro, de denunciantes condicionados a esse papel 

pela ideologia que lhe foi imposta. E quase sempre os que faziam as denúncias eram 

induzidos por paixões e ambições de prestígio. 

As leituras seguintes à obra de Novinsky direcionaram o olhar para outras lacunas 

que ainda existem no campo cultural, como sinaliza Anita Novinsky5 em entrevista concedida 

a Rodrigo Elias na Revista de História da Biblioteca Nacional. 

As pistas deixadas por Anita Novinsky, Kenia Maria Pereira e, posteriormente, por 

Marcos Silva responderam à grande questão: o que pesquisar sobre um personagem que há 

quase três séculos inspirou historiadores e literatos? 

                                                           
5 Anita Novinsky é livre-docente da Universidade de São Paulo e referência nos estudos judaicos no mundo luso-
brasileiro. Na entrevista citada, ela avalia a atual produção brasileira e conclui que ainda há muito para se 
investigar em relação ao período em que o Tribunal da Inquisição atuou no Brasil. REVISTA DE HISTÓRIA.  
Rio de Janeiro, SABIN, ano 7, nº 73, out. 2011. 
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Das muitas leituras realizadas no processo de delimitação do objeto e, 

posteriormente, na realização da pesquisa, algumas delas apresentadas ao longo do texto, 

ficou evidenciada uma multiplicidade de versões e representações sobre o comediógrafo e 

suas óperas, além de uma série de novos problemas e questionamentos que dão margem para 

suscitar novas investigações. Apesar dessa vasta produção bibliográfica sobre Antônio José da 

Silva, pouco se escreveu sobre os elementos da Cabala que estão dissimulados em suas peças 

teatrais, e é nesse ponto que a investigação pretende contribuir. 

Assim, atribuímos como objeto desta pesquisa os elementos cabalísticos 

identificados em quatro das óperas de Antônio José da Silva: Vida de D. Quixote de La 

Mancha; Esopaida, ou Vida de Esopo; Os Encantos de Medéia; e Anfitrião, ou Júpiter, e 

Alcmena. Partindo dos indícios selecionados das óperas, objetivamos investigar uma temática 

mais ampla, a da cultura mística praticada de forma críptica pelos cristãos-novos judaizantes. 

Apesar de as óperas terem sido apresentadas entre os anos de 1733 e 1736, em 

Lisboa, essa cronologia serve apenas como uma referência externa do tempo, pois a natureza 

do objeto diz respeito a uma estrutura mental de longa duração, na qual se percebem 

permanências de temporalidades anteriores, por ser o criptojudaísmo um fenômeno iniciado 

após a conversão forçada em Portugal no final do século XV e ter resistido como uma herança 

passada de geração para geração através dos costumes e da tradição oral. 

Foram levantadas questões norteadoras no processo de construção do objeto da 

pesquisa, tais como: que aspectos da Cabala podem ser identificados na obra de Antônio José 

da Silva? Em que medida o cabalismo pode ser tomado como elemento constituinte de sua 

cosmovisão e da cultura criptojudaica na diáspora? O que significam esses indícios frente à 

condição histórica dos criptojudeus? Por que as óperas foram omitidas do processo 

inquisitorial que condenou Antônio José, já que foram o instrumento utilizado pelo 

comediógrafo para satirizar a Igreja, o Estado, a sociedade e, principalmente, transmitir sua 

mensagem aos do seu grupo? Por que esse aspecto fundamental da cultura criptojudaica, a 

comunicação através da Cabala, foi ignorado durante anos pela historiografia? 

Para responder às questões foi utilizada como fonte principal a obra Theatro Comico 

Portuguez ou Collecção das Operas portuguezas que se representarão na Casa do Theatro 

publico do Bairro Alto de Lisboa, reunida anonimamente e publicada pelo impressor 

Francisco Luiz Ameno, em 1759. A obra é composta por quatro peças teatrais atribuídas a 

Antônio José da Silva, quais sejam: Vida de D. Quixote de La Mancha; Esopaida, ou Vida de 

Esopo; Os Encantos de Medéia; e Anfitrião, ou Júpiter, e Alcmena. 
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Em suas peças, o Judeu abordou temas diversos, costurando-os a elementos da 

mitologia greco-romana, aos romances da cavalaria e à cultura disseminada no “mundo 

atlântico” pelos cristãos-novos. Soube como ninguém transformar em comédia o contexto 

trágico de repressão cultural movido pelo Tribunal do Santo Ofício da Inquisição contra os 

judaizantes espalhados pelos territórios. 

Esse contexto teve grandes contrastes, pois se, por um lado, o reinado de D. João V 

(1689-1750) promoveu inúmeras reformas no campo cultural, com a ajuda dos 

“estrangeirados”, demonstrando um apreço pelo Iluminismo em desenvolvimento, por outro 

lado, não descuidou da religião. Durante seu reinado, aumentou a opulência e o poder da 

Igreja, sendo marcado pela construção de grandes obras, como a construção do convento de 

Mafra, entre 1716 e 1735, como pagamento pela graça de um herdeiro varão. A atuação 

inquisitorial também foi ativa em seu reinado, com 90 execuções entre 1704 e 1743, dentre as 

quais, a do comediógrafo Antônio José da Silva em 17396. 

Não se pode esquecer também que Antônio José da Silva criou suas comédias 

influenciado pelo estilo da época, o Barroco, e utilizou a prosa ao invés do verso, a música, 

por inspiração das óperas italianas, além de marionetes de cortiça mais leves, que permitiam 

mutações rápidas de cena. Teve influência ainda do estilo jesuítico da arte teatral, falado em 

latim e encenado, sobretudo, na Universidade de Coimbra, onde estudou direito canônico. 

Essas características da obra de Antônio José da Silva representaram uma renovação no 

tradicional teatro português, cujas histórias estão resumidas abaixo. 

A primeira comédia apresentada no Teatro do Bairro Alto em 1733 foi Vida de D. 

Quixote de La Mancha. A ópera estava dividida em duas partes, composta por dezessete 

mutações, com nove cenas na primeira e oito na segunda, entremeada por três coros, onze 

árias, um dueto e um canto a quatro vozes. Essa comédia conta a história de um cavaleiro 

andante, D. Quixote, que tem a missão de desencantar pessoas e ressuscitar a antiga cavalaria 

andante, sua religião. O representante dos cavaleiros é professor das práticas da cavalaria e 

em suas perambulações deixa transparecer costumes e indícios que não são comuns à cultura 

e à religião cristã, únicas permitidas em Portugal na época em que as peças foram 

apresentadas, anunciando, inclusive, existir segredos recônditos na religião da cavalaria 

andante. 

Já Esopaida, ou Vida de Esopo, apresentada em 1734, narra a vida de um escravo, de 

nome Esopo, que ganhou a liberdade graças a sua graciosidade e habilidade com as palavras. 

                                                           
6 Conforme verbete sobre D. João V do Dicionário do Brasil Colonial (1500-1808), organizado por Ronaldo 
Vainfas em 2000. 
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A história se passa em duas partes e dezoito mutações de cena, iniciando-se com a venda de 

Esopo para Xanto, filósofo de Atenas e esposo de Eurípedes, embora enamorado por 

Geringonça, criada da casa. Em seguida, acontece a atuação do cativo como professor de 

Filena, filha de Xanto, por quem Esopo se apaixona e apesar disso, serve de mediador do 

casamento dela com Periandro, discípulo de Xanto. As astúcias de Esopo, em livrar Xanto de 

uma aposta, o fizeram conquistar a liberdade e tornar-se o diretor de Atenas passando a 

defendê-la dos exércitos do rei Cresso de Lídia, fato que o fez governador da cidade. A 

história termina com os casamentos de Filena e Periandro, e de Esopo com Geringonça7. 

A ópera Os Encantos de Medéia, de 1735, foi estruturada em duas partes com cinco 

cenas na primeira e seis na segunda. Ela tem início com a viagem do argonauta Jasão à ilha de 

Colchos ou Cólquida (atual República da Geórgia), em busca de um velocino de ouro. Ao 

chegar perto de Colchos, Jasão desembarca com Teseu e os soldados e dissimula o motivo da 

viagem para Telemon, general e ministro do rei Etas. Em seguida, é recebido na corte e vê-se 

encantado pela princesa Medéia e, ao mesmo tempo, perdidamente apaixonado por Creusa, 

sobrinha do rei. Elas, por sua vez, também se apaixonam por Jasão. Ciente do motivo da 

viagem, Medéia, com seus encantos, ajuda Jasão a furtar o velocino e, ainda assim, ele a trai, 

levando na fulga o velocino e Creusa para Tessália. Inconformada, Medéia faz mover contra 

eles uma tempestade e, com ela, retroceder a nau Argo para Colchos, onde o rei, ofendido por 

Medéia, casa Jasão com Creusa, dando-lhes como presente o reino, enquanto Medéia 

desaparece pela região do ar8. 

Apresentada no mês de outubro de 1736, a ópera Anfitrião, ou Júpiter, e Alcmena 

conta a história do nascimento de Hércules, fruto de uma paixão amorosa entre Júpiter e 

Alcmena, esposa de Anfitrião. O espetáculo foi dividido em duas partes, sendo a primeira 

composta por sete cenas e a segunda por oito, em uma história cheia de enganos, fingimentos 

e disfarces, a começar por Júpiter que, para se aproximar de Alcmena, se transforma em 

Anfitrião, ausente de Tebas no momento. Júpiter é acompanhado por Mercúrio, que assume a 

forma de Saramago, criado de Anfitrião, e vão juntos ao encontro de Alcmena, em quem 

Júpiter deixará sua descendência. Ao retornar a Tebas, Anfitrião é preso por Tirésias e 

                                                           
7 Paulo Roberto Pereira traz à luz uma variedade de fontes possivelmente utilizadas por Antônio José para a 
elaboração da ópera. Cf. SILVA, Antônio José da. As comédias de Antônio José, O Judeu: Vida de D. 
Quixote, Vida de Esopo, Anfitrião e Guerras do Alecrim. [introdução, seleção e notas de] Paulo Roberto Pereira. 
São Paulo: Martins, 2007. p. 151-152. 
8 SILVA, Antônio José da. Theatro Comico Portuguez, ou Colecção das Operas Portuguezas, que se 
representarão na Casa do Theatro Publico do Bairro Alto de Lisboa. 4ª impressão. Lisboa. Na Of. Patriarcal 
de Franc. Luiz Ameno. 1759.   
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condenado à morte, juntamente com Alcmena e Saramago, motivo pelo qual Júpiter desfez o 

engano. 

A hipótese básica da pesquisa é a de que existe nas obras de Antônio José da Silva 

indícios de costumes, rituais e referências a doutrinas cabalísticas difundidas entre os 

sefarditas após a dispersão da península ibérica. Em vários momentos na obra eleita para este 

estudo, e ao mesmo tempo elucidando uma história de resistência cultural, esses elementos 

estão escamoteados entre os paradigmas inspiradores, a saber: a mitologia, os romances de 

cavalaria, a sociedade portuguesa, a Inquisição e os costumes do seu tempo. 

Como procedimentos metodológicos, foram realizados leituras minuciosas das fontes 

e da bibliografia, recorrendo ao método indiciário e à variação da escala de observação, em 

busca dos indícios cabalísticos nas óperas e, posteriormente, recorreu-se à comparação desses 

com as formas de cabalismo apresentadas por criptojudeus do reino português e também por 

aqueles que passaram a viver em países de crença livre e mantiveram relações com os 

criptojudeus do reino. 

Essa metodologia traz em si reflexões teóricas encabeçadas por Carlo Ginzburg, que 

explica ser o princípio da redução da escala de observação constituinte do núcleo central da 

micro-história, com o objetivo de perceber os indícios que permaneceriam olvidados sob o 

olhar homogeneizador da macro-história. Além da redução da escala, outros elementos são 

característicos dessa prática historiográfica, como: um modo diferente de colocar-se em 

relação aos próprios leitores; de justificar a escolha do tema; de provar as próprias afirmações; 

e de narrar. Esses elementos são variáveis de acordo com as posições e influências articuladas 

pelo debate surgido no contexto historiográfico italiano, e posteriormente nos países em que a 

prática foi incorporada, fato que aponta para a heterogeneidade da micro-história9. 

Corroborando a ideia de Ginzburg, Giovanni Levi chama a atenção para o fato de 

essa prática historiográfica não ter um “corpo de ortodoxia” estabelecido para se servir, mas 

sim, alguns elementos comuns de natureza teórica, como: a redução da escala; o debate sobre 

a racionalidade; a pequena indicação como um paradigma científico; a opção pelo particular 

(não, entretanto, em oposição ao social); a atenção à capacidade receptiva e à narrativa; uma 

definição específica do contexto; e a rejeição do relativismo. O autor ressalta ainda que os 

historiadores seguidores desse método têm-se envolvido em contínuos intercâmbios com as 

                                                           
9 GUINZBURG, 2004, p. 12 apud ESPAPADA LIMA, Henrique. A micro-história italiana : escalas, indícios e 
singularidades. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. 
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ciências sociais e estabelecido teorias historiográficas sem se referir a qualquer sistema 

coerente de conceitos ou princípios próprios10. 

Além do aporte teórico da micro-história, conta-se ainda com uma teoria 

desenvolvida por alguns pesquisadores do marranismo, conhecida como “teoria da 

persistência cultural”, que se interessa pelo papel das mulheres na preservação de 

características étnicas e culturais que estão em risco de extinção. Por essa teoria, o lar do 

criptojudeu, a mulher e a endogamia passam a ser considerados elementos de resistência. O 

lar o é, por incorporar os papéis de escola e de sinagoga, onde a mulher ocupava uma posição 

vital na iniciação aos costumes da vida judaica, contrapondo-se à influência hegemônica do 

cristianismo dominante, já a endogamia, por ter se tornado um comportamento comum que 

garantia a preservação do patrimônio familiar e do segredo do criptojudaísmo11. 

A sociologia do segredo de Georg Simmel, sociólogo judeu do século XIX, também 

tem sido utilizada como horizonte teórico auxiliar no entendimento do marranismo. Ela ajuda 

a esclarecer, sobre os criptojudeus, que a preservação de suas práticas em “segredo” traz, não 

só uma cisão psicológica profunda, posto que em público eles tinham que professar uma 

identidade que não correspondia à que viviam na intimidade de seu ser e na privacidade do 

seu lar, como também a vantagem de que aquilo que se nega a muitos deve ser 

particularmente valioso. Para Simmel, “as mais variadas espécies de propriedade interior 

adquirem mediante a forma de segredo, um valor característico; o conteúdo do que é 

silenciado cede importância ao simples fato de permanecer oculto aos demais”12. 

O arcabouço teórico para o estudo do marranismo precisa dar conta da realidade por 

meio de indícios, colhidos a partir de traços que se revelaram do segredo e da realidade 

oculta, tendo em vista que os cristãos-novos viviam sob vigilância do Tribunal do Santo 

Ofício, pois a prática criptojudaica era considerada crime e punida com os cárceres da 

Inquisição e, no limite, com as fogueiras dos autos de fé. 

Como nos ensina Carlo Ginzburg, a postura do historiador frente aos sinais deve ser 

equivalente à de um detetive, por este ser responsável pela decifração de um enigma e pela 

revelação de um segredo. Isso constitui o ponto central do paradigma indiciário ou semiótico, 

segundo o qual o historiador-detetive não entende a realidade como sendo transparente e, por 

isso, vai além daquilo que é dito, vê além do que é mostrado, direcionando seu olhar para os 

                                                           
10 LEVI, Giovanni. Sobre a micro-história. In: BURKE, Peter. A Escrita da História: novas perspectivas. 
Tradução de Magda Lopes. São Paulo: Editora Unesp, 1992, p. 133-161. 
11 SILVA, M., op. cit., 2012. 
12 SIMMEL, Georg. A sociologia do segredo e das sociedades secretas. Tradução Simone Carneiro 
Maldonado. Disponível em: <http://cassandra_veras.tripod.com/sociologia/simmel/secretas.html>. 2008. Acesso 
em: 23 mar. de 2012.  
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traços secundários, os detalhes e os elementos que, sob um olhar menos arguto e perspicaz, 

passariam despercebidos13. Logo, o método indiciário combinado ao estudo de caso, adequa-

se perfeitamente ao objeto investigado. 

Nessa perspectiva, a utilização das óperas como fonte para a pesquisa histórica 

atende ao pressuposto de que elas são produtos culturais que precisam ser decodificados e 

desconstruídos para resgatar suas próprias singularidades, especificidades e intencionalidades. 

Sendo assim, “o historiador deve considerar o não-dito, o que está implícito nas entrelinhas e, 

ousando mais, pode até mesmo ler os silêncios da obra, fazendo aflorar o conteúdo latente”14. 

Antônio José da Silva, mesmo de forma “discreta”, demonstrou em suas criações ser 

portador de uma cultura viva, contradizendo as versões de que a mística judaica sucumbiu 

após a conversão forçada e as perseguições do Santo Ofício da Inquisição. É essa postura que 

está apresentada nas páginas seguintes. 

No primeiro capítulo, intitulado Antônio José da Silva: um cavaleiro andante na 

Lisboa do século XVIII, fez-se uma análise da representação do comediógrafo na ópera Vida 

de D. Quixote de La Mancha, apresentada em 1733, partindo do princípio de que o D. 

Quixote seria uma “autobiografia” do Judeu, um cavaleiro andante cabalista em Lisboa no 

início do século XVIII. Na oportunidade, discorremos sobre a intencionalidade da escolha do 

personagem D. Quixote para iniciar uma comunicação com o público, bem como foram 

lançados os indícios de que o D. Quixote português tinha uma missão maior, a de ressuscitar 

sua religião através do desencantamento de cavaleiros, encantados por inimigos da cavalaria. 

Essa ópera é fundamental, porquanto, ainda na primeira cena, o D. Quixote anuncia a 

existência de uma “Religião da Cavalaria Andante” e de “Recônditos Arcanos da Cavalaria”, 

sendo ele um professor na matéria. Esses indícios servirão como guia para a estrutura do 

segundo e terceiro capítulos. 

Seguindo a pista do D. Quixote, o segundo capítulo, intitulado A religião da 

cavalaria andante, reflete sobre a religiosidade dos cavaleiros andantes e também dos demais 

personagens das óperas Esopaida, ou Vida de Esopo, Os Encantos de Medéia e Anfitrião, ou 

Júpiter, e Alcmena, comparando-os à religiosidade dos criptojudeus. Dentre os indícios 

constantes nas óperas, destacamos: o recurso aos símbolos e à magia; a crítica ao sistema 

dominante; a ênfase no feminino e no segredo; a transmissão dos costumes de geração para 

                                                           
13 PESAVENTO, Sandra Jatahy. História e História Cultural.  2. ed. 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica, 2005. 
p. 64. 
14 CARVALHO, Anelise Maria Müller de. FLORIO, Marcelo. A Literatura como Documento Histórico. Revista 
D’Art . v. 2. 1998. Disponível em: <http://www.centrocultural.sp.gov.br/revista_dart/index.htm>. Acesso em: 13 
Abr. 2012. p. 4. 
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geração; e especificamente a espiritualidade mística introjetada pelos judaizantes ao longo dos 

anos de proibição do culto judaico na península ibérica. 

Os recônditos arcanos da cavalaria andante designa o terceiro capítulo. Nele 

recorremos à interpretação dos costumes místicos de origem cabalista, defendendo serem 

esses indícios os sinais de uma mensagem recôndita do Judeu, uma referência cifrada à 

Cabala, através de elementos como a exaltação do feminino e do exílio, relacionada à 

Schehiná cabalística; da arte mágica, através das referências a feitiçaria, encantamentos, 

fórmula e palavras mágicas; e de alguns outros costumes dos “cavaleiros andantes” 

semelhantes ao universo cultural dos cabalistas. Para tal, buscou-se uma comparação com os 

símbolos do cabalismo luriânico, versão popularizada entre os judeus da diáspora. 

Um novo olhar sobre as óperas de Antônio José da Silva, iluminado pelo aparato 

teórico da História Cultural na perspectiva da micro-história italiana e do método indiciário, 

instrumentaliza o historiador para buscar nas fontes produzidas em um contexto dominante os 

sinais de “culturas subterrâneas”, porquanto, os cristãos-novos judaizantes conheciam os 

preceitos católicos e os utilizavam como “linha de frente” das suas criações, para criticá-los e, 

também, para dissimular os elementos da religiosidade marrana, mediante a imposição da 

religião Católica, única permitida nos domínios ibéricos. 

Esses indivíduos desenvolveram um equipamento intelectual que lhes permitia 

escrever o que lhes apetecesse sem quaisquer transtornos, daí a liberdade de estar em lugares 

vigiados e de camuflar-se entre os cristãos-velhos em público, mesmo continuando com os 

ritos judaicos no interior dos seus lares. Essas habilidades correspondem à “arte do 

simulacro”, comum entre os criptojudeus, como explica Ricardo Forster em seu livro A 

Ficção Marrana: uma antecipação das estéticas pós-modernas. 

Desse modo, Antônio José da Silva seria um “normal excepcional”, um acesso para 

se observar as incoerências de grandes sistemas sociais e culturais, assim como as brechas e 

as fendas na estrutura, que propiciam ao indivíduo um pouco de espaço livre15. Trata-se de um 

espaço que nos permite observar não apenas as críticas direcionadas à sociedade, à Igreja e 

principalmente à Inquisição, como é abordado amplamente pela historiografia, mas também a 

resistência cultural através da difusão dos costumes místicos judaicos. 

As leituras realizadas antes da escolha do objeto e durante a realização da pesquisa 

mostraram que existe uma multiplicidade de versões, de representações e de problemas acerca 

de Antônio José e suas óperas, algumas delas impossíveis de ser abordadas nesta pesquisa, em 

                                                           
15 BURKE, Peter. O microscópio social. In: História e Teoria Social. São Paulo: Unesp, 2002. p. 60-66.  
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respeito à delimitação do objeto. Sendo assim, este trabalho não esgota o leque de 

possibilidades de análise sobre o caso do Judeu. 
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2. CAPÍTULO 1: ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA: UM CAVALEIRO ANDANTE NA 
LISBOA DO SÉCULO XVIII 
 

No dia 15 de outubro de 1738, frei Diogo Pantoja, mestre da Ordem de Santo 

Agostinho, em audiência no Processo que o Tribunal do Santo Ofício movia contra o cristão-

novo Antônio José da Silva (1705-1739), atuando como testemunha de defesa, declarou à 

Mesa da Inquisição que conhecia Antônio José, “[...] haverá quatro annos, pelo ver e lhe falar 

muitas vezes [...]” e que “[...] depois que elle testimunha veio da India a ultima vez e o 

comunicava por cauza das compozições, que elle fazia assim no Bairro-alto[...]”1. 

Curiosamente, apesar de Antônio José da Silva ter sido o mais celebrado 

comediógrafo de origem portuguesa do Século XVIII, essa é a única referência às óperas que 

incide em todo o processo movido contra o mesmo no período entre  outubro de 1737 e 

outubro de 1739. 

O que significa esse indício dentro do contexto da denúncia, julgamento e 

condenação de Antônio José da Silva pelo Tribunal da Inquisição? Qual a natureza dessa obra 

que foi, provavelmente, ignorada nos autos do processo movido contra o seu autor pelo 

tribunal de “consciência” mais afamado na História da humanidade? 

Essas e outras questões ganharão espaço neste capítulo, que objetiva refletir sobre o 

pertencimento de Antônio José da Silva à cultura judaica, com base na ópera Vida de D. 

Quixote de La Mancha apresentada em 1733, partindo do princípio de que o D. Quixote 

português é uma “autobiografia” do Judeu, um cavaleiro andante cabalista em Lisboa no 

início do século XVIII, a partir de indícios que permitem conjeturar que Antônio José utilizou 

a máscara do teatro para deixar sua mensagem de resistência e, principalmente, preservar a 

cultura que escolheu, mesmo divergindo da “verdade global”2. 

Levando em consideração que o D. Quixote de Antônio José da Silva traz as marcas 

de temporalidades anteriores, por ter sido uma adaptação da obra de Miguel de Cervantes, 

                                                           
1 Conforme TRASLADO DO PROCESSO FEITO PELA INQUIZIÇÃO DE LISBOA CONTRA ANTONIO 
JOSÉ DA SILVA, POETA BRASILEIRO. Revista Trimestral do Instituto Historico e Geographico 
Brazileiro . T. LIX, parte I (1º e 2º trimestres). Rio de Janeiro: Companhia Typographia do Brazil. 1896. 
Disponível em: <http://www.ihgb.org.br/rihgb.php>. Acesso em: 07 nov. 2012. A ortografia do Traslado do 
processo foi mantida. 
2 No primeiro congresso internacional sobre heresiologia realizado em Royaumont, na França, em 1962, foi 
aceita a definição para o conceito de heresia do teólogo medievalista M.D. Chenu, de que herege é “o que 
escolheu”, o que isolou de uma verdade global uma verdade parcial, e em seguida se obstinou na escolha 
(NOVINSKY, Anita. A inquisição. 6. ed. São Paulo: Brasiliense. 1982, p. 11). De acordo com o manual dos 
Inquisidores, herege é: “Aquele que adere [...] com convicção e obstinação a uma falsa doutrina considerada 
como verdadeira” (EYMERICH, Nicolau. Manual dos Inquisidores. Comentários de Francisco de La Pena. 
Tradução de Maria José Lopes da Silva. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos. Brasília: Editora da Universidade de 
Brasília, 1993, p. 31). 
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sobretudo da segunda parte de D. Quixote de La Mancha de 16153, e não uma criação de 

Antônio José da Silva, cabe questionar o porquê desse personagem ter sido escolhido para 

expressar a condição de todo o segmento cristão-novo. Quais são os indícios que justificam as 

indicações da tendência religiosa de Antônio José da Silva na ópera? Qual seria a mensagem 

criptografada por detrás do texto? A qual público estava destinada? E quais as semelhanças 

entre a obra e o modelo inspirador? 

 

2.1 O QUIXOTE PORTUGUÊS E A PERSPECTIVA AUTOBIOGRÁFICA NAS ÓPERAS 
DO JUDEU 
 

A perspectiva autobiográfica nos textos de Antônio José da Silva pode ser 

considerada um consenso entre historiadores e literatos4. Sobretudo entre os historiadores, 

essa visão ganhou força graças a uma versão revisionista encabeçada por Natan Wachtel e 

Paulo Roberto Pereira, que contradiz a vertente que defende o distanciamento entre a 

experiência de vida e a intenção denunciadora na obra do comediógrafo, a exemplo da tese de 

José Oliveira Barata, intitulada Antônio José da Silva: Criação e realidade, de 1985, e dos 

escritos de Machado de Assis, que nega qualquer intenção denunciadora ou trágica nas 

comédias. Para esses, as óperas foram escritas com a mera finalidade de fazer rir5. 

Natan Wachtel e Paulo Roberto Pereira defendem que Antônio José da Silva teria 

sido condenado em razão das ideias subversivas que o seu teatro passava para o público. 

Essas ideias geralmente estão associadas à alusão à própria experiência nas prisões da 

Inquisição, e às críticas às instituições e à sociedade da época, versão amplamente estudada 

pela historiografia, muito embora os autores sejam unânimes ao apontar o enigma que 

envolve sua vida e obra. 

Para Alberto Dines, as óperas de Antônio José da Silva incorporam a clandestinidade 

e a fantasia cotidiana dos conversos, representando perfeitamente a angústia inerente à 

identidade desses indivíduos divididos entre duas culturas. As óperas seriam uma válvula de 

escape de uma alma atormentada pelo Santo Ofício, na qual se constatam as características-

chave para entender o universo inquisidor e o marranismo ibérico. Dentre essas 

                                                           
3 CERVANTES, Miguel. D. Quichote de La Mancha [1615]. Tradução de Francisco Lopes de Azevedo Velho 
de Fonseca Barbosa Pinheiro Pereira e Sá Coelho e Antônio Feliciano de Castilho. v. II. ed. 2005 
eBooksBrasil.com. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/>. Acesso em: 22 nov. 2012. 
4 Sobre esse assunto, ver também Roger Chartier (2012), a introdução e notas de Paulo R. Pereira (SILVA, 
2007), Kênia Maria de A. Pereira (2008), Flávia Corradin (1987), e Elza Gonçalves de Araújo (1987). 
5 CHARTIER, Roger. Dom Quixote de Antônio José da Silva: As marionetes do Bairro Alto e as prisões da 
inquisição. Trad. de Estrela Abreu. Sociologia & Antropologia. v. 02. 03: 161-181, 2012. Disponível em: 
<http://www.revistappgsa.ifcs.ufrj.br/pdfs/ano2v3_artigo_roger-chartier.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2012. 
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características, destacam-se escamoteação, mentira, duplicidade, dissimulação e 

ambiguidade6. 

Nessa perspectiva, Kênia Maria de Almeida Pereira, em sua obra A Poética da 

Resistência em Bento Teixeira e Antônio José da Silva, O Judeu, identifica um sinal revelador 

nas óperas sobre a identidade de Antônio José da Silva. Segundo a autora, o comediógrafo 

fizera uso dos símbolos da Cabala para manter viva uma religiosidade sufocada pela Igreja, de 

modo tão dissimulado que confundira os inquisidores, quando do segundo processo movido 

contra o comediógrafo entre os anos de 1737 e 1739. O apontamento da autora nos fez refletir 

sobre a condição dos cristãos-novos na sociedade portuguesa na primeira metade do século 

XVIII, a partir das brechas que esses indivíduos encontravam para expressar sua cultura. 

A Cabala tornou-se um componente presente no cotidiano dos homens do tempo de 

Antônio José e de temporalidades do espaço de inteligibilidade circunscrito entre a expulsão 

dos judeus da península ibérica no século XV e o início do século XVIII. Ela teria entrado na 

América portuguesa através da comunidade de Recife, como explicita Alberto Dines, em sua 

obra Vínculos do Fogo I, além de apontar visionários, seguidores da Cabala, dentre os quais 

destacou Isaac Aboad da Fonseca, primeiro Rabino e primeiro escritor judeu no Novo Mundo; 

Menassé ben Israel; Ambrosio Fernandes Brandão; e Isaac de Castro Tartas7. 

Entre os não-judeus, o autor destaca o misticismo do Padre Antônio Vieira e de D. 

Francisco Manuel de Melo, expoentes literários do século XVII. D. Francisco Manoel de 

Melo escreveu o Tratado da Sciência Cabala, publicado apenas em 1724, em que demonstra 

o quanto a cultura portuguesa na segunda metade do século XVII estava impregnada pelo 

esoterismo. Na obra, D. Francisco Manuel de Melo propõe uma compatibilidade entre cabala 

e cristianismo8. 

Esse aspecto místico do judaísmo era transmitido de geração para geração pela 

oralidade e também através de obras escritas, como é o caso de alguns cabalistas pertencentes 

ao circuito cultural criptojudeu julgados e condenados pelo Tribunal do Santo Ofício pelo 

crime de práticas judaizantes, a exemplo de Bento Teixeira e Pedro de Rates Henequim. 

                                                           
6 DINES, Alberto. “Quem Sou Eu? O Problema da Identidade em Antonio José da Silva”. In: CARVALHO 
DOS SANTOS, Maria Helena (org.). Inquisição. 1º Congresso Luso-Brasileiro sobre Inquisição (3 vols – 
volume 3). Lisboa: Editorial Império, s/d, p. 1031-1043. 
7 DINES, Alberto. Vínculos do Fogo I: Antônio José da Silva, o Judeu, e outras histórias da Inquisição em 
Portugal e no Brasil. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 
8 Id. 
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O caso de Bento Teixeira é um dos mais conhecidos pela prática da Cabala entre os 

homens letrados da principal colônia portuguesa. Cristão-novo de origem sefardita9, nascido 

em 1561 na cidade do Porto, em Portugal, veio para o Brasil provavelmente em busca de 

melhores condições de vida e de uma relativa liberdade em relação às perseguições do Santo 

Ofício. Na colônia, tornou-se um livre-pensador e mestre em ensinar latim, aritmética, a ler, 

escrever e pensar, além de atuar como comerciante, advogado, e polemista. Sempre crítico, 

acabou enveredando para atividades consideradas proibidas pela Igreja10. 

É em sua obra Prosopopéia, publicada em 1601, que elementos judaicos disfarçados 

pela simbologia da mística podem ser observados, em uma mescla com os símbolos da 

mitologia greco-romana, tais como: princípios que remetem à resistência judaica ante as 

perseguições da Igreja, a identificação solidária com os compatriotas dispersos, algumas 

referências que aludem ao messianismo, esperança do estabelecimento de um tempo de paz e 

descanso para a nação. 

Já Pedro de Rates Henequim, que teve sua trajetória reconstituída no livro Um 

herege vai ao paraíso: cosmologia de um ex-colono condenado pela Inquisição (1680-1744), 

de Plínio Freire Gomes, apesar de não ter sua origem sefardita comprovada, foi denunciado à 

Inquisição em 1741 e tido como cristão-novo. 

Nasceu em Lisboa no início de 1680, de mãe católica e pai calvinista, o que 

configurou um dualismo e uma educação bifacetada até os 20 anos de idade, quando passou a 

ser educado no Colégio Jesuítico de Santo Antônio, onde estudou filosofia por três anos e dois 

anos de teologia. Em 1702, foi atraído pela “febre do ouro” para as Minas Gerais, onde se 

deparou com uma verdadeira “torre de Babel” de línguas, costumes e crenças e, nesse 

contexto, conviveu com o circuito cultural dos criptojudeus, com quem aprendeu a “sciencia 

caballa”, como declarou ao Tribunal do Santo Ofício11. 

Em função disso, criou uma cosmologia composta por 101 proposições teológicas, a 

partir de uma interpretação pessoal das Escrituras Sagradas, que iam de encontro aos ideais do 

                                                           
9 Sefaradim (termo em hebraico que significa “espanhóis”, no singular “Sefaradi” ou “Sefardi”, e, em português, 
Sefardita ou Sefaradita) - Judeus de origem espanhola e portuguesa que se espalharam pelo norte da África, 
Império Otomano, parte da América do Sul, Itália e Holanda após a expulsão dos judeus da península ibérica no 
fim do século XV. Após séculos de vivência na península ibérica, esta comunidade desenvolveu uma cultura 
própria, caracterizada pela língua, o ladino, prolongamento do espanhol do século XV, e aspectos distintos no 
ritual de fé. Essa cultura é diferente da desenvolvida pelos Askenazitas, judeus radicados no leste da Europa e 
que, igualmente aos oriundos da Ibéria, desenvolveram uma cultura caracterizada por uma língua, o ídiche, 
mistura de hebraico e alemão, e ritos particulares de sua região. 
10 Sobre esse assunto, ver: PEREIRA, Kenia Maria de Almeida. A poética da resistência em Bento Teixeira e 
Antônio José da Silva, o Judeu. São Paulo: Annablume, 1998. 
11 GOMES, Plínio Freire. Um Herege vai ao Paraíso: Cosmologia de um ex-colono condenado pela Inquisição 
(1680-1744). São Paulo: Companhia das Letras, 1997. 
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Estado e da Igreja, cujos assuntos discutidos faziam referência à sexualidade e à materialidade 

dos anjos; à visão antiabstrata do Além; à crença no poder imanente das letras; à devoção à 

Virgem, personagem andrógino; à localização do Paraíso Terreal; entre outros. 

Dentre os elementos cabalísticos encontrados nas proposições de Henequim, Plínio 

Freire Gomes enfatiza a crença de que as línguas em geral e o Hebraico, particularmente, 

seriam uma extensão das Sefirots (as dez estruturas divinas que fizeram surgir o mundo 

através da emanação do Ein Sof, a Divindade absolutamente transcendente, e constituíram os 

diferentes níveis da realidade)12. Esse princípio se deve a Abrahão Abulafia, que criou o 

“método dos nomes", uma técnica mística específica de experiência estática conhecida como 

tzeruf, permutação das letras. 

Outro elemento, destacado na obra e classificado como sendo “a figura mística que 

mais fascinava (e que constituiu a própria razão de ser da sua cosmologia)”, é a Virgem 

Maria, personagem andrógino13 e principal elemento de mediação entre o homem e o divino. 

Essa ideia também se devia à influência da Cabala. O culto mariano foi, em muitos 

momentos, um artifício dos criptojudeus para burlar a perseguição dos familiares do Santo 

Ofício, pois estes não desconfiavam ao ver um cristão-novo rezando com o rosto voltado para 

a imagem de Maria coroada como “rainha dos céus”. 

O proselitismo de Pedro de Rates Henequim e a simbologia judaica presente na obra 

de Bento Teixeira contribuíram para mostrar o quanto os elementos cabalísticos estavam 

presentes na visão dos criptojudeus da América portuguesa, onde toda a família de Antônio 

José viveu e foi perseguida pelo Santo Ofício até ser levada para Lisboa no início do século 

XVIII. 

As evidências do criptojudaísmo também estão presentes em diversos registros 

constitutivos da historiografia, a exemplo da biografia sobre Antônio José da Silva elaborada 

por Varnhagen. Este afirma, sobre as colônias de Portugal, que até o início do século XVIII 

eram conhecidas como um “paraizo terreal dos novos hebreus”, onde as famílias seguiam 

ocultamente “a religião do Talmud”14. 

                                                           
12 UNTERMAN, Alan. Dicionário judaico de lendas e tradições. Trad. Paulo Geiger. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1992. p. 234. 
13 De acordo com Alan Unterman, o termo andrógeno é utilizado na literatura rabínica para se referir a 
hermafroditas, isto é, os que possuem características sexuais tanto masculinas quanto femininas. Unterman 
discorre ainda sobre uma interpretação segundo a qual Adão foi criado andrógeno, já que o texto bíblico (Gen. 
1:27) diz que Deus o homem “macho e fêmea”. A formação de Eva como um ser separado representou, portanto, 
a cisão da criatura andrógena em duas. (UNTERMAN, op. cit., p. 25). 
14 VARNHAGEM, Francisco Adolfo de. Biographia dos brazileiros distinctos por letras, armas, virtudes, &c. 
Antonio José da Silva. Revista Trimestral de Historia e Geographia ou Jornal do Instituto Historico e 
Geographico brazileiro. t. IX. Rio de Janeiro. 1847. Disponível em: <http://www.ihgb.org.br/rihgb.php>. 
Acesso em: 20 nov. 2012. 
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Nessa perspectiva, Rodolfo Garcia afirma que: 

 

O Brasil era, ao mesmo tempo, lugar de degredo e de asilo para os cristãos-
novos: degredo, quase sempre, para os que eram penitenciados pelo Santo 
Ofício; asilo, para os que podiam fugir a suas perseguições, esses em maior 
número do que aqueles. Na Colônia vastíssima, despoliciada dos zeladores 
do credo oficial, uns e outros, sem o temor de repressão imediata voltaram 
natural e instintivamente às crenças ancestrais.15 

 

Durante quase três séculos, os cristãos-novos viveram e prosperaram nas mais 

diversas regiões da América Portuguesa, se estabelecendo inicialmente nas capitanias de 

Pernambuco e Bahia, por conta da “indústria do açúcar”. Esse número aumentou com a 

instalação da Inquisição em Portugal, e posteriormente com o domínio holandês em Recife 

em 1630. Esse fato favoreceu ainda mais a vinda de judeus de origem portuguesa de 

Amsterdã, fortalecendo as comunidades criptojudaicas na colônia. 

Nesse período em que os costumes místicos disseminam-se entre os neoconversos, 

vale elucidar também a atuação esporádica do Santo Ofício nas terras do além-mar, tendo em 

vista que o Tribunal do Santo Ofício não se instalou nas terras da América portuguesa. 

Tivemos aqui três visitações, a primeira entre 1591 e 1595, na Bahia, em Pernambuco, 

Itamaracá e Paraíba, conduzida pelo visitador Heitor Furtado de Mendonça, cujos objetivos 

eram combater as heresias e fiscalizar os cristãos-novos que prosperavam com a economia 

açucareira, além de estender sua atuação aos domínios ultramarinos. 

A segunda visitação ocorreu de 1618 a 1621 na Bahia, comandada por Marcos 

Teixeira, a qual tinha como foco especial os cristãos-novos, porquanto havia a suspeita de 

ligações desses com os judeus de Amsterdã e de uma possível invasão dos holandeses. O 

terceiro momento se deu em 1763 e se estendeu até 1769 no Grão-Pará e objetivava conhecer 

melhor a região após a expulsão dos jesuítas. Foi chefiado por Geraldo José de Abrantes, 

numa época em que a Inquisição portuguesa era controlada pelo marquês de Pombal. 

A vigilância do Santo Ofício não cessava nos períodos entre as visitações, pois, na 

ausência dos visitadores, a tarefa de ouvir as denúncias e encaminhar para o Tribunal de 

Lisboa, onde os presos da América portuguesa eram processados e julgados, ficava a cargo 

dos funcionários que permaneciam na colônia, sobretudo dos familiares e comissários. 

Exemplo disso pode ser observado entre o final do século XVII e início do século 

XVIII, com a grande quantidade de cristãos-novos acusados de judaizar em segredo 

                                                           
15 GARCIA, 1929 apud AZZI, Riolando. A Sé Primacial de Salvador: A Igreja Católica na Bahia: 1551-2001. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2001. 
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extraditados para Lisboa, mesmo estando fora do período das visitações. No início do século 

XVIII, o Rio de Janeiro e regiões adjacentes haviam se tornado também um grande centro de 

população marrana. Esse fato se dá possivelmente pela descoberta de metais preciosos nas 

regiões das minas e consequente migração em massa dos mais diversos segmentos sociais 

para a região aurífera16. 

Por outro lado, a intensificação das perseguições aos judaizantes está relacionada ao 

reestabelecimento do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição em Portugal, após a suspensão 

das atividades, que aconteceu entre os anos de 1674 e 1681. A nova fase ficou conhecida 

como A Inquisição Barroca, que vai de 1681, reabertura do tribunal português, até 1755, ano 

em que um terremoto atingiu Lisboa e provocou danos irreversíveis às instalações do Santo 

Ofício, tornando-se o símbolo do fim dessa fase da Inquisição. 

É desse tempo o enraizamento institucional do Santo Ofício na sociedade lusa, que 

almejava um ideal de perfeição e distinção social. A Inquisição Barroca caracteriza-se ainda 

pelo entrelaçamento entre a fé e o poder, marcado pela estreita relação entre o Inquisidor 

Geral, D. Nuno da Cunha de Ataíde e o rei D. João V; pela teatralização das cerimônias e 

autos de fé; e pelo aumento do número das familiaturas, que possibilitava a integração entre a 

sociedade e ao mesmo tempo conferia prestígio social para os que alcançavam o cargo17. 

Nesse contexto do início do século XVIII, o Tribunal do Santo Ofício voltava seus 

olhos para o combate de novas heresias, tais como o Molinoismo, a Maçonaria e o Sigilismo, 

muito embora os cristãos-novos judaizantes continuassem sendo o alvo preferido da 

instituição. O período em que D. João V governou (1707-1750) foi marcado ainda pelos 

embates ideológicos entre a visão passadista da Inquisição de espírito tridentino e as ideias 

dos seus ministros, conselheiros e diplomatas, como D. Luis da Cunha, Alexandre de Gusmão 

e Sebastião de Carvalho e Melo, imbuídos das ideias iluministas que tentavam influenciar o 

rei a controlar o excessivo domínio da Igreja Católica sobre o Estado, como atesta Paulo 

Roberto Pereira18. 

Na época em que Antônio José escreveu suas óperas, Portugal estava vivenciando 

um período de transição para a modernização dos Estados nacionais, de um lado, o 

absolutismo joanino e a Inquisição controlando as mentes e zelando pelos costumes e pela fé, 

                                                           
16 WIZNITZER, Arnold. Os Judeus no Brasil Colonial. Trad. Olivia Krahenbuhl. São Paulo: Pioneira, Editora 
da USP, 1960. 
17 PAIVA, José Pedro; MARCOCCI, Giuseppe. História da Inquisição Portuguesa (1536-1821). Lisboa: A 
Esfera dos Livros, 2013. 
18 SILVA, Antônio José da. As comédias de Antônio José, O Judeu: Vida de D. Quixote, Vida de Esopo, 
Anfitrião e Guerras do Alecrim. [introdução, seleção e notas de] Paulo Roberto Pereira. São Paulo: Martins, 
2007. 
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e, de outro, um grupo denominado “estrangeirados”, formado por brasileiros e guiado pelo 

ministro e secretário do rei, Alexandre de Gusmão, do qual fazia parte o próprio Antônio José 

da Silva. 

Apesar das influências do grupo cujas ideias visavam controlar o poder da 

Inquisição, é no governo de D. João V, o “Magnânimo”, que a sociedade vai presenciar a 

mais intensa perseguição, extradição para Lisboa e condenação de marranos19 brasileiros, uma 

atividade que era acompanhada pelo confisco de suas propriedades. A prisão dos pais de 

Antônio José da Silva em 1712 se dá nesse contexto, e coincide com a desestruturação da 

próspera comunidade de cristãos-novos existente no Rio de Janeiro, pois, além dessa família, 

cerca de trezentas pessoas, em sua maioria mulheres, foram presas e enviadas para Lisboa, 

onde permaneceram sob a vigilância da Inquisição20. 

As prisões no Rio de Janeiro partiram de uma série de denúncias desencadeadas por 

Catarina Soares Brandoa, a partir de 1707. Nessas denúncias ela não incluiu o nome do avô 

materno de Antônio José da Silva, Baltazar Rodrigues Coutinho. Mas não demorou para que o 

Santo Ofício recolhesse os pais do futuro comediógrafo e os enviasse para os cárceres em 

Lisboa, de onde saíram em auto de fé em 1713, juntamente com mais 53 parentes de Antônio 

José. 

Mesmo não vivendo na colônia quando escreveu as óperas, Antônio José foi 

influenciado pelas ideias messiânicas e cruzou com seguidores do Quinto Império propagado 

pelo Padre Antônio Vieira, sofreu com a prisão dos pais e a desestruturação da família, sentiu 

desde a infância o peso de pertencer à nação judaica e, assim como Bento Teixeira, utilizou a 

palavra para expressar sua visão de mundo, fazendo uso de grande parte dos elementos 

metafóricos oferecidos pelos mitos gregos, com o objetivo de configurar um teatro dúbio que 

nasce sob o signo do disfarce. Esse fato propiciou uma comunicação cifrada aos iniciados na 

prática da Cabala. As peças em análise foram apresentadas no Teatro Público do Bairro Alto 

entre os anos de 1733 e 1736 e recebidas com os aplausos dos espectadores. 

A análise pormenorizada das obras de Antônio José da Silva aponta para a existência 

de um universo cultural múltiplo em Lisboa, no início do século XVIII, mantido por 

conversos disfarçados sob a máscara de Cristão, como é o caso do comediógrafo, “christão 

novo, estudante de canones, solteiro, filho de João Mendes da Silva, advogado, e Lourença 

Coutinho, natural do Rio de Janeiro, e morador n’esta cidade, de 21 annos de idade”. Essa é a 

                                                           
19 Marrano é o termo espanhol utilizado para judeus convertidos ao cristianismo que se mantiveram secretamente 
ligados ao judaísmo. A palavra tem conotação pejorativa, significando geralmente “suíno”, e é frequentemente 
aplicada a todos os criptojudeus, mas particularmente aos de origem ibérica (UNTERMAN, op. cit., p. 166). 
20 DINES, op. cit., 1992. 



29 

 

forma como se apresentou ao Tribunal do Santo Ofício no primeiro processo datado de 

172621. Ele mesmo foi identificado com seus personagens, e usou as marionetes para 

expressar suas angústias, insatisfações e espiritualidade. 

Foi duas vezes perseguido pela Inquisição, primeiro pela estirpe, que apresentaremos 

mais adiante, e segundo por ser um letrado, guiado pelos ventos iluministas que sacudiam 

Portugal no período. A palavra tornou-se uma arma valiosa para o comediógrafo, mesmo que 

articulada aos recursos da ficção literária e da mitologia, como nos mostra o cavaleiro D. 

Quixote. 

 

2.2 A CAVALARIA NA AMÉRICA PORTUGUESA: UM INTERCÂMBIO ENTRE 
COLÔNIA E METRÓPOLE 
 

De acordo com Peter Burke, os romances de cavalaria chegaram ao Novo Mundo na 

“bagagem dos conquistadores” e, desde então, passaram a fazer parte das tradições das 

colônias espanhola e portuguesa, de modo que alguns escritores do século XVI passaram a 

traduzir as novas culturas da América pelas lentes da cavalaria, dando vida ao mundo mágico 

dos romances medievais22. 

Ainda segundo Burke, o “transplante” da cultura europeia medieval para a América 

moderna só foi possível devido ao ambiente fronteiriço, que se traduziu em um solo fértil para 

a tradição. Nesse sentido, tanto o Novo Mundo do século XVI quanto a península ibérica de 

fins da Idade Média eram sociedades fronteiriças, em constantes conflitos religiosos e com 

uma autoridade central por se estabelecer. Nessas sociedades de fronteira, o estilo de vida 

nômade, a preocupação com a honra e não menos a habilidade com cavalos, a ética da 

independência e o desafio a uma autoridade faziam bastante sentido23. 

O “solo adequado” da América portuguesa acolheu não só as tradições medievais 

europeias, através dos romances de cavalaria, como também um povo vivendo no limite, os 

cristãos-novos, subjugado pela autoridade político-religiosa e expulso da península ibérica em 

fase de refazer suas vidas e sua religiosidade em terras estrangeiras. 

Nesse processo de criação e consolidação da religiosidade característica dos 

marranos, a América portuguesa, recém-conquistada, serve de “pátria” para esse novo grupo 

de indivíduos, divididos entre a crença dominante e a crença ancestral, geradores de 

                                                           
21 Conforme TRASLADO..., 1896, p. 8. 
22 BURKE, Peter. Variedades de História Cultural. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. 
23 Ibid, passim. 
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comportamentos incompatíveis aos dois universos culturais, configurando uma religiosidade 

duplamente herética. 

Possivelmente os romances de cavalaria tenham sido lidos pelos cristãos-novos na 

América portuguesa e tenham encontrado circunstâncias férteis para se propagarem entre o 

grupo, de modo que posteriormente a figura do cavaleiro andante tenha sido apropriada para 

expressar o religioso e suas práticas, a religiosidade marrana associada à experiência histórica 

do povo judeu que vive no exílio. 

Um exemplo pode ser observado na ópera Vida de D. Quixote de La Mancha de 

Antônio José da Silva. Mesmo porque, embora passados quase três séculos da expulsão dos 

judeus da península ibérica, alguns retornaram, geralmente sob a custódia do Santo Ofício, 

como é o caso da família do comediógrafo, indivíduo que ressignificou a história do cavaleiro 

errante, para expressar sua condição de cristão-novo no século XVIII pelas lentes da 

cavalaria. 

 

2.3 UM PORTA-VOZ DA RESISTÊNCIA DOS CRISTÃOS-NOVOS JUDAIZANTES 

 

Vida de D. Quixote de La Mancha, primeira comédia de Antônio José da Silva, está 

inserida na literatura marrana como uma obra de resistência às perseguições do Santo Ofício e 

à imposição da religião católica aos cristãos-novos judaizantes. Ainda que tenha sido 

licenciada pelos censores católicos e permanecido à parte no processo movido contra o 

comediógrafo, não deixa de ser uma visão marginal de um indivíduo que se sente 

inconfortável na sociedade em que vive e, por isso, busca meios para transpor essa sociedade. 

A semelhança com a obra seminal de Miguel de Cervantes relegou durante anos a 

ópera do Judeu à condição de “cópia” do original, com poucos acréscimos relevantes, assim 

como o autor foi rotulado pejorativamente de “Sub-Gil Vicente”24. É fato que os personagens 

e a história do cavaleiro andante foram preservados por Antônio José, mas, ainda assim, 

pomo-nos a questionar até que ponto a ópera portuguesa copiou a espanhola. Haveria 

compatibilidade na temática e nos objetivos em ambos os tempos? 

A primeira observação em relação às obras diz respeito ao tempo e ao contexto em 

que foram escritas. Tanto em 1615, quando Miguel de Cervantes25 escreve a segunda parte da 

                                                           
24 PEREIRA, op. cit., 1998. 
25 Sobre Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616), autor do modelo que inspirou o comediógrafo português, 
sabe-se que pertencia ao grupo periférico dos cristãos-novos. Sabe-se também que foi um cristão-novo de 
inspiração erasmista, ou seja, tendente a uma interiorização do sentimento religioso, presente na Espanha desde o 
final do século XIV, mas intensificado nas manifestações dos cristãos-novos. O Quixote de Miguel de Cervantes 
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novela D. Quixote de La Mancha, quanto em 1733, tempo da apresentação da ópera de 

Antônio José, a península ibérica estava atravessada pelos mesmos conflitos religiosos 

iniciados com a conversão dos judeus. Esses conflitos se estenderam até o início do século 

XIX, com a extinção do Tribunal do Santo Ofício, culminando em um processo já iniciado 

com as reformas de José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal (1699-1782), com o 

cessar da classificação do povo português em cristãos-novos e cristãos-velhos. 

O Quixote de Miguel de Cervantes representa um personagem solitário e oprimido 

em busca de aventuras libertadoras, frente a um mundo com o qual ele não se identifica. O 

Quixote surge como uma resposta, ou a expressão dos conflitos existenciais e espirituais 

vividos pelo autor na sua posição marginal e ainda uma alternativa entre dois mundos, sendo 

que um deles é o mundo simbólico no qual o autor se refugia. 

Essas características presentes na obra cervantina adaptam-se perfeitamente às 

necessidades de Antônio José da Silva, a começar pela condição de cristão-novo perseguido, 

nesse caso, de forma mais intensa que no caso de Cervantes. A interiorização do sentimento 

religioso, a forte espiritualidade e a ambiguidade, devido à linguagem simbólica e metafórica, 

aproximam ainda mais os autores, além do fato de ambos trazerem um conteúdo de resistência 

à crença dominante, conteúdo esse na maioria das vezes inteligível apenas para aqueles que 

teriam sensibilidade para captar a alma judaica (nefest yehud). 

Reforçando a ideia de que a literatura dos cristãos-novos tinha destinatários 

específicos e visava a influenciar os que viviam na mesma condição, Cecil Roth traz o 

conceito de literatura polêmica, “tendente a persuadir marranos indecisos ou a vencer 

objecções cristãs”26. Segundo o autor, esse tipo de literatura aflora após um conflito interno, o 

que, no caso de Antônio José da Silva, é provável que se relacione à prisão nos cárceres do 

Santo Ofício da Inquisição, fato que o privou do convívio social no período de 08 de agosto a 

13 de outubro de 1726, assim como à perseguição de vários membros da família. 

                                                                                                                                                                                     

constituiu objeto de estudo do espanhol Américo Castro, filósofo e ensaísta espanhol que dedicou décadas de sua 
vida ao estudo do pensamento de Cervantes, entre outros temas que compõem o universo espiritual dos cristãos-
novos, tais como: o erasmismo, a espiritualidade, o messianismo e a história dos cristãos novos, mouros e judeus 
na Espanha. Não sendo possível o acesso aos textos de Américo Castro, fundamentais para a compreensão do 
Quixote de Cervantes, recorremos a uma interpretação desses feita por Cristina Múgica, que nos apresenta uma 
reflexão segundo a qual os cristãos-novos tendiam a expressar a dor e a experiência histórica do grupo em uma 
literatura denominada como intercastiza, e, ao analisar o pensamento de Américo Castro e seus discípulos, 
apresenta essa literatura como uma expressão da subjetividade em resistência, experiência da história que se 
contrapõe à dos vencedores e seus mitos patrióticos e religiosos. MÚGICA, Cristina. El Quijote en el 
pensamiento de Américo Castro. Disponível em: 
<http://ru.ffyl.unam.mx:8080/bitstream/10391/3090/1/32_Hor_Cult_Quijote_2010_Mugica_381-395.pdf>. 
Acesso em: 10 set. 2013. 
26 ROTH, Cecil. História dos Marranos. Porto: Livraria Civilização Editora, 2001. p. 217. 
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Na prisão, Antônio José confessa à Mesa Inquisitorial ter praticado o judaísmo 

secreto ensinado por uma tia, D. Esperança. Dentre esses ensinamentos, estão: fazer “um 

jejum do dia grande no meado de setembro, estando desde um dia a noite até o outro sem 

comer nem beber couza alguma; e que no dito dia a noite comesse o que tivesse sem excepção 

de qualidade de manjares de peixe ou carne, e que guardasse os sábados de trabalhos como 

dias santos”27. 

Essas seriam práticas comuns entre os seguidores da “Lei de Moisés”, um crime 

contra a fé católica, instituído pelo Monitório do Inquisidor e punido com as mais duras 

penas28. 

Além das marcas psicológicas, Antônio José sofreu ainda o tormento do potro29, 

possivelmente por não ter denunciado sua mãe, Lourença Coutinho, temendo que a mesma 

fosse presa e acusada de relapsia no crime de judaísmo, porquanto, de acordo com o manual 

dos inquisidores30, a Igreja não podia perdoar o penitente relapso por acreditar que não houve 

conversão sincera no passado. No documento, “O crime reiterado (geminatus actus pravus) é 

particularmente grave, [...] É, portanto, absolutamente justo que a Igreja considere os relapsos 

como inúteis, sempre infectos de heresia e, por isso, dignos de ser definitivamente expulsos e 

entregues ao braço secular”31. 

Antônio José foi reconciliado em auto de fé, e, a partir desse fato, passou a viver 

aparentemente como um “bom cristão”. Nesse período, iniciou a carreira literária escrevendo 

comédias para apresentar no Teatro público do Bairro Alto em Lisboa, com as quais adquiriu 

posteriormente grande fama e, após sua morte, as alcunhas de Judeu, Plauto português e 

Plauto fluminense. 

Teria o cristão-novo escolhido o judaísmo possível para o seu tempo, como confissão 

de fé, e passado a enumerar os argumentos que motivaram tal determinação, comunicando-os, 

através das suas óperas, na tentativa de convencer outros a darem o mesmo passo, 

“desalienar” os que ainda estão adormecidos e fortalecer os que comungam das mesmas 

estratégias de resistência? 

                                                           
27 Conforme TRASLADO..., 1896, p. 9. 
28 Sobre este assunto, ver o Manual dos Inquisidores de Nicolau Eymerich. 
29 Estrutura de madeira onde o acusado era amarrado com cordas que lhes cortavam a carne. Os prisioneiros 
assim torturados ficavam impossibilitados de usar as mãos durante pelo menos seis meses subsequentes. Por 
conta do tormento, Antônio José não assinou o Termo de Segredo, apenas aceitando as condições que foram 
assinadas pelo escrivão em presença de testemunhas (WIZNITZER, 1960, p. 137-138). 
30 EYMERICH, op. cit., p. 233. 
31 Relaxado à Justiça secular: expressão usual dos tribunais da Inquisição para a pena capital (WIZNITZER, op. 
cit., p. 100). 
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O conflito com a Inquisição, assim como os princípios da nova religiosidade e a 

condição do cristão-novo, “dividido” entre o universo católico e a religiosidade ancestral, 

constituiu o centro da criação de Antônio José da Silva, por mais que a inspiração para sua 

estreia no teatro tenha sido buscada nos romances de cavalaria, que ganharam espaço na Idade 

Média europeia e tardiamente na América portuguesa. 

Antônio José da Silva articulou em suas óperas o que havia de novo para a época, 

utilizou a prosa, ao invés do verso; a música, por inspiração das óperas italianas; e marionetes 

de cortiça mais leves, que permitiam mutações rápidas de cena. Foi influenciado ainda pelo 

estilo jesuítico da arte teatral, falado em latim e encenado, sobretudo, na Universidade de 

Coimbra, onde estudou direito canônico. O teatro do Judeu foi influenciado pelo movimento 

iluminista, o que representou uma renovação no tradicional teatro português, além da 

especificidade de escrever comédias classificadas como “joco-sérias”32. 

Vale ressaltar também que cinco das óperas compostas por Antônio José fazem uso 

de episódios da mitologia grega, estratégia já utilizada por outros cristãos-novos, a exemplo 

de Bento Teixeira em sua obra Prosopopéia, pois, como lembre Alberto Dines, 

 

A mitologia funciona como terra-de-ninguém entre o objectivo e o 
subjectivo permitindo elipses e metáforas que escapam da classificação de 
consciente e inconsciente [...] Assim, os Disfarces, Encantos, Labirintos, 
Variedades e Precipícios, respectivamente de Júpiter, Medéia, Creta, Proteu 
e Faetone deixam de ser versões setecentistas do repertório helênico para 
incorporar-se à clandestinidade e fantasia dos conversos.33 

 

Apesar da ênfase dada por Alberto Dines nas obras “gregas”, como elucidativas da 

intimidade de Antônio José, é em sua obra prima, “não-grega”, Vida de D. Quixote de La 

Mancha, que encontramos no personagem D. Quixote traços de um missionário andante, tal 

qual os andantes cabalistas dispersos após a diáspora sefardita. O D. Quixote adaptado por 

Antônio José seria, então, diferente do original de Miguel de Cervantes ou haveria relação 

entre os personagens e seus criadores? Em que consiste a peculiaridade do D. Quixote do 

comediógrafo luso-brasileiro? 

Dividida em duas partes, composta por dezessete mutações, com nove cenas na 

primeira e oito na segunda, entremeada por três coros, onze árias, um dueto e um canto a 

quatro vozes, a comédia conta a história de um cavaleiro andante, D. Quixote, proveniente de 

                                                           
32 Paulo Roberto Pereira explica que a denominação joco-séria é utilizada na classificação das óperas do Judeu, 
por lembrarem os recursos híbridos da tragicomédia, mistura entre a elevação do trágico e o realismo do cômico 
(SILVA, A., op. cit., 2007, p. 28). 
33 DINES, op. cit., 1992, p. 1036-1035. 
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La Mancha. Ele tem a missão de desencantar pessoas e ressuscitar a antiga cavalaria andante, 

descrita na ópera como a religião de D. Quixote, representante dos cavaleiros e professor das 

práticas da cavalaria. 

A primeira interpretação em relação à ópera diz respeito à palavra “Mancha”, por ela 

representar um jogo de duplo significado. Ao mesmo tempo em que faz referência à região 

árida localizada ao sul da capital espanhola, alude também à “Mancha” da ascendência 

judaica que pairava sobre os cristãos-novos, provenientes da península e suas respectivas 

colônias. Essa questão levantada por Thérèse Jerphagnon diz respeito à peça de Cervantes, 

que sofreu constantes acusações de ligação com o judaísmo34. Entretanto, no caso de Antônio 

José da Silva, não havia dúvidas de que carregava a “mancha” judaica. 

Nos países ibéricos, o preconceito contra os judeus e seus descendentes, cristãos-

novos, foi respaldado por uma ampla legislação de origem econômica e racista que 

estabeleceu que os conversos, antigos judeus, não eram iguais aos cristãos-velhos, uma vez 

que o judaísmo era transmitido pelo sangue. Essa segregação ganha forma com os Estatutos 

de Limpeza de Sangue, que surgiram na Espanha, com o Estatuto de Toledo, em 1449. Ele é 

composto por normas que impedem a participação de judeus convertidos ao cristianismo e 

seus descendentes em cargos públicos. Essa legislação foi traduzida na forma de éditos, 

decretos, ordenações e regimentos, como se observa em Calainho: 

 

[...] nas Ordenações Manuelinas de 1514/1521 os cristãos-novos passaram a 
ser discriminados na vida pública e religiosa, considerados como ‘filhos da 
maldição’, supostamente obstinados no ódio à Fé Católica e na promoção 
dos ‘grandes males’ e ‘blasfêmias contra o Reino’. Seu ‘sangue impuro’ 
transformava-os em um grupo de párias, tomando o lugar dos judeus 
enquanto foco de estigma e perseguição, expressos num rol de medidas 
legais que só tendeu a aumentar a partir do século XVI, generalizando-se, 
portanto, os estatutos de pureza de sangue no mundo lusitano que iriam 
englobar todas as instituições portuguesas. Os judeus e cristãos-novos de 
Portugal sofreram toda a sorte de interdições: em 1499 iniciaram-se as leis 
anti-emigratórias; em 1514 foram proibidos de ocupar cargos públicos e, a 
partir de 1529, de ingressar em ordens militares; a partir de 1581 não mais se 
podiam casar com cristãos-velhos; a partir de 1600 não lhes foi mais 
permitido ingressar nas misericórdias; em 1604, vedou-se-lhes o acesso à 
Universidade de Coimbra e, em 1671, impôs-se aos cristãos-novos a 
proibição de exigirem Morgados. [...] Nas Ordenações Manuelinas de 1514 a 
inabilitação passou a incluir, além daqueles, os ciganos e descendentes de 
índios ou ‘mamelucos’ [...]. As Ordenações Filipinas de 1603 ampliaram o 

                                                           
34 JERPHAGNON, Thérèse. Dom Quixote escapa da Inquisição: Para contar aventuras de seu cavaleiro errante, 
Miguel de Cervantes driblou a censura e negou a autoria de sua obra. Um cuidado justificado: seu livro era uma 
sátira cruel da Espanha da época. História Viva . 71. ed. 2009. Disponível em: 
<http://www2.uol.com.br/historiaviva/reportagens/dom_quixote_escapa_da_inquisicao_5.html>. Acesso em: 28 
out. 2012. 
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estigma para os mulatos e negros, também considerados, a exemplo dos 
cristãos-novos, mouriscos e índios, ‘raças infectas’ nos domínios d’El Rei.35 

 

Grayce Mayre Bonfim Souza justifica que, embora o racismo contra judeus tenha se 

tornado uma expressão legal do Estado e da Igreja a partir do século XVI, já havia uma 

estigmatização anterior ao cristianismo e no século XVIII. O pensamento segregacionista 

ainda era uma marca da sociedade lusa e em extensão de suas colônias, legitimada também 

pelo regimento da Inquisição de 164036, em vigor no período em que Antônio José escreveu as 

óperas. 

Muito embora existisse uma grande semelhança entre o texto de Antônio José da 

Silva e o paradigma original, é nos acréscimos37, apresentados pelo Judeu, que se encontram 

as marcas da sua identidade religiosa, palavras que ganham novos significados frente às 

contingências e revelam sua intenção de produzir uma arte direcionada aos da sua cultura. 

Além de caracterizar o D. Quixote, a ópera traz sinais que merecem ser interpretados, 

com o intuito de compreender e explicar uma cultura mística de inspiração cabalística que 

orientou os cristãos-novos sefarditas a partir da diáspora atlântica. Dentre eles, destacamos as 

referências: ao andante; à rainha Dido, descrita como uma mulher varonil; ao instinto de 

cavaleiro andante; aos encantamentos, além de palavras e números escamoteados ao longo do 

texto, e analisados no terceiro capítulo deste estudo. 

A hipótese do caráter introdutório da ópera Vida de D. Quixote De La Mancha, como 

uma tentativa de comunicação e afirmação da identidade de Antônio José da Silva, parte da 

caracterização do D. Quixote, que na ópera é descrito como um personagem que honra suas 

barbas, “acessório” de extrema importância para um judeu religioso. De acordo com a 

autodescrição: “são as mais honradas que tem toda a Espanha; [...]” É uma “barba tesa”38. 

Coincidência ou não, consequência do cárcere ou não, Antônio José da Silva é 

descrito, no segundo processo movido contra ele pela Inquisição, pelo familiar Pedro da Silva 

                                                           
35 CALAINHO, 1992, p. 38-39 apud. SOUZA, Grayce Mayre Bonfim. Uma Trajetória Racista: O Ideal de 
Pureza de Sangue na Sociedade Ibérica e na América Portuguesa. Politeia: Hist. e Soc. Vitória da Conquista. v. 
8 n. 1, p. 83-100. 2008. Disponível em: 
<http://www.valesilva.com.br/hist_religiao/textos/leis_pureza_sangue.pdf>. Acesso em: 26 nov. 2012.  p. 87. 
36 Regimento de 1640. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro . Rio de Janeiro, jul./set. 1996. 
37 De acordo com Claude Bouché, o “acréscimo” consiste em trazer para o espaço do novo texto episódios, 
situações, personagens, falas, características de personagens não encontrados no texto que lhe serve de modelo. 
(BOUCHÉ, 1974 apud CORRADIN, op. cit., p. 50). 
38 SILVA, Antônio José da. As comédias de Antônio José, O Judeu: Vida de D. Quixote, Vida de Esopo, 
Anfitrião e Guerras do Alecrim. [introdução, seleção e notas de] Paulo Roberto Pereira. São Paulo: Martins, 
2007, p. 84. 
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de Andrade em abril de 1738, como sendo de “mediana estatura, cabello curto e castanho 

escuro, de feições e cara miuda e pouca barba”39. 

Embora a barba seja uma característica ortodoxa, e sabe-se que a aparência externa 

não determina a qualidade religiosa de alguém, as constantes referências nas óperas chamam a 

atenção e nos conduzem a pensar que, mesmo não sendo determinante, o uso da barba 

constitui uma característica importante para os judeus confessos e consequentemente para os 

que vivem da lembrança e da esperança de “ser judeu”. A barba e a honra opunham-se à 

mácula transmitida pelo sangue, que, consequentemente, influenciava na posição que os 

cristãos-novos ocupavam na sociedade. 

O tema da barba é retomado em outros momentos da ópera, tais como na cena VII da 

primeira parte, quando D. Quixote se encontra com Montesinos, um “célebre cavaleiro 

andante” que fora por aquele desencantado. Na oportunidade, Montesinos é descrito como 

tendo barbas grandes. Também na cena III da segunda parte, por ocasião do desencantamento 

de Dulcinéia, Merlim foi apresentado com barbas40, o que justifica esse acessório como sendo 

uma característica dos cavaleiros andantes, dos quais o D. Quixote português era um 

representante. 

O uso da barba e sua simbologia na Bíblia, mais precisamente no antigo testamento, 

estava relacionado a um sinal de respeito aos judeus simbolizado pelo toque ou beijo na 

barba, assim como puxá-la significa ato de zombaria e grave insulto. A ausência da barba só 

seria permitida em momento de luto, penitência e dor41. 

Alan Unterman explica ainda que os cabalistas acreditavam que “a barba não deveria 

ser de todo aparada, já que havia especulação mística sobre a barba de Deus, e o homem 

deveria praticar imitatio dei”42. Discorre também sobre a proibição de raspar a barba, com 

base na passagem de Lev. 19:27, 21:5, segundo a qual “a um judeu é proibido raspar a barba, 

com uma lâmina ou cortar o cabelo nos lados da cabeça, junto às orelhas”43, e nos provérbios 

tradicionais que tratam a barba como sinal de sabedoria. 

                                                           
39 Conforme TRASLADO..., 1896, p. 67. 
40 SILVA, A., op. cit., 2007, passim. 
41 BIBLÍA de Jerusalém. São Paulo: Paulus, 2002. 
42 “Imitatio dei”: o mandamento bíblico “Seguirás o senhor teu Deus... E a ele te apegarás” (Deut. 13:5). Esse 
mandamento é interpretado pelo Talmud como significando que se deve imitar os atos de compaixão de Deus. 
“Assim como Ele vestiu os nus Adão e Eva, devem-se vestir os nus [...]; assim como Ele visitou o enfermo 
Abraão, devem-se visitar os enfermos; assim como Ele consolou e abençoou Isaac após a morte de seu pai 
Abraão, devem-se consolar os enlutados; assim como Ele sepultou Moisés no monte Nebo, devem-se sepultar os 
mortos [...]; assim como Deus perdoou os israelitas, deve-se oferecer ao próximo o perdão” (UNTERMAN, op. 
cit., p. 123). 
43 Id. Ibid, p. 54. 
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Unterman apresenta possibilidades de interpretação dessa regra e de outras objeções 

a que os homens removam as barbas, apresentando também outros costumes que surgiram a 

partir daí, a exemplo de deixar crescer os cachos laterais chamados Peot, uma prática peculiar 

entre os grupos influenciados pela Cabala44. 

O personagem D. Quixote também é caracterizado em outros momentos da peça por 

Montesinos e pela musa Calíope, ambos exaltando as características do cavaleiro, um 

observante dos preceitos religiosos e da sua missão: 

 

MONTESINOS: Sejas mil vezes bem vindo, ó sempre valoroso D. Quixote 
de La Mancha, flor, nata e escuma dos cavaleiros andantes; só tu tiveste 
valor para mim desencantares, ressuscitando a antiga cavalaria andante [...] 
CALÍOPE: [...] tens professado a religião da cavalaria andante e tens de 
obrigação o desfazer agravos, socorrer aflitos, e restaurar honras perdidas 
[...]45 

 

O personagem Montesinos abre espaço para uma comparação que reforça a ideia do 

Quixote como um cabalista que se autoimpõe o exílio para participar do exílio divino. Era 

costume entre os cabalistas peregrinar por túmulos de personagens santos por acreditar que as 

mensagens neles deixadas seriam levadas diretamente a Deus pelas almas dos falecidos. 

Na ópera, Montesinos encontrava-se encantado em uma cova também encantada, à 

qual chamavam “cova de Montesinos”, e D. Quixote, ao encontrá-la, exulta: 

 

Oh, quem tivera um tesouro, que dera em alvíssaras! Vês aqui Sancho, 
quando dizem: vêm as fortunas, sem ser esperadas. Há quantos anos que eu 
andava buscando esta cova, onde está encantado aquele célebre cavaleiro 
andante chamado Montesinos? Pois a ocasião se nos meteu nas mãos; não 
tenho mais remédio, que descer por ela e desencantar este bom cavaleiro.46 

 

Há ainda entre os marranos a conhecida história do andante Aron Levi, de nome 

cristão Antônio de Montesinos, nascido em Vila Flor, descendente dos judeus que D. Manoel 

fez cristãos à força. Antônio de Montesinos teria alegado aos anciãos reunidos da “nação” 

portuguesa em Amsterdã ter encontrado membros das dez tribos perdidas na América do Sul, 

em 1642, durante as suas peregrinações. 

                                                           
44 UNTERMAN, op. cit., p. 54. 
Ainda que um estudo do século XIX, Lilia Moritz Schwarcz, em As Barbas do Imperador, demonstra que a 
barba de D. Pedro II constituía um objeto de cultura política na época indispensável para a manutenção do poder, 
pois fazia parte da imagem de ancião, maduro, um monarca eternamente velho, consagrada no imaginário 
popular. O estudo reitera a associação da barba à honra e ao respeito, mesmo não estando inserido no contexto da 
religiosidade judaica (SCHWARCZ, 1998). 
45 SILVA, A., op. cit., 2007, p. 107; 112. 
46 Ibid, p. 104. 
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Esse relato foi mencionado no livro Esperança de Israel de Menassé ben Israel, 

como sendo, a descoberta de Montesinos, um dos sinais do advento da era messiânica, da 

reunião dos dispersos e do retorno dos homens de sua nação de todas as partes do mundo para 

Jerusalém. Menassé ben Israel vinculou sua hipótese ao fato de as velhas tradições proféticas 

vincularem, e até condicionarem, a redenção definitiva da Casa de Israel do exílio à 

descoberta dessas tribos ocultas47. 

Notório é ainda o fato de o andante D. Quixote não se limitar à primeira ópera. Ele 

aparece também na cena V da segunda parte de Esopaida ou Vida de Esopo, de 1734, quando 

Esopo, encontrando-se em perigo e desafiado pelo rei Cresso, chama por D. Quixote48. Foi 

referenciado também em El Prodigio de Amarante pelo gracioso Guarin, lamentando não ter 

um Dom Quixote colocado à sua direita para enfrentar o perigo49. Isso nos leva a crer que o 

cavaleiro andante não representa apenas um personagem da peça apresentada em 1733, mas 

alguém que está por detrás de todas as criações, o próprio dramaturgo Antônio José da Silva. 

A relação entre a experiência de vida e a obra é justificada ainda na primeira cena, 

em que D. Quixote tenta reintegrar-se à sociedade após um período de afastamento, 

insinuando a experiência vivida por Antônio José nos cárceres da Inquisição, lançado ao 

tormento do potro, e após a reconciliação em auto de fé. 

 

D. QUIXOTE: Ora, sô mestre, você bem sabe que é obrigação dos de seu 
ofício, enquanto fazem a barba, dizerem as novidades que há pela cidade. 
Que se fala dos príncipes da Itália, e do governo político do orbe? Que, 
como estive doente e tantos tempos de cama por causa das minhas cavalarias 
andantes, não tenho sabido de nada [...]50 

 

Mais adiante: 

 

D. QUIXOTE: Meu amigo, eu estou resoluto a sair segunda vez ao feliz 
progresso de minhas andantes cavalarias. Ainda que da passada vim muito 
moído, contudo, desmaiar nos trabalhos não é para corações briosos [...]51 

 

Prossegue D. Quixote: 

 

                                                           
47 LIPINER, Elias. Izaque de Castro: o mancebo que veio preso do Brasil. Recife: FUNDAJ, Editora 
Massangana, 1992. p. 264-267. 
48 Ibid, p. 213. 
49 SILVA, Antônio José da. O Judeu em Cena: El prodígio de Amarante=o prodígio de Amarante. Organização, 
apresentação e cronologia Alberto Dines; transcrição do manuscrito para o português e notas Victor Eleutério. 
São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2005. p. 161. 
50 SILVA, A., op. cit., 2007, p. 84. 
51 Ibid, p. 86. 
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D. QUIXOTE: [...] desta segunda jornada há de ver o mundo quem é D. 
Quixote de La Mancha; que, se até aqui foi Cavaleiro da Triste Figura, daqui 
em diante será o alegrão do universo [...]52 

 

O fato de passar de Cavaleiro da Triste Figura para Cavaleiro do Alegrão teria uma 

relação direta com o início da carreira literária - escrevendo comédias? Seria essa a forma que 

o Judeu encontrou para mostrar ao mundo ou, ao menos, aos iniciados na cultura 

criptojudaica, que a “alma” da cavalaria andante continuava “viva”, mesmo em “cadáveres” 

esquecidos53? 

Outro indício fundamental que aproxima a criatura e o criador é o tema do 

encantamento. Esse tem papel central na ópera e na experiência dos cristãos-novos 

judaizantes. Enquanto na ficção o D. Quixote representa um cavaleiro andante que tem a 

missão de desencantar pessoas, na realidade o cabalista, associado à figura do andante54, tem a 

função de desalienar aqueles que se encontram alienados pela imposição histórica das crenças 

dominantes. 

Dentre os constantes encantamentos e desencantamentos na ópera, deve-se destacar a 

transformação de Dulcinéia em Sancho Pança. A cena constitui um acréscimo original do 

Judeu e fundamental para o entendimento da sua cosmovisão. 

Dulcinéia é descrita como: “deidade humana”; “globo esférico de formosura”; um ser 

que “tem no ar sua pátria, pois o mundo não é capaz de sustentar tal mulher”; a mais “gentil 

deidade que calçou coturno”; “o espírito que me [D. Quixote] animas no corpo de minha 

alma”; “uma mulher que não tem carne, nem sangue”; entre outros atributos. Dulcinéia Del 

Toboso era a senhora a quem D. Quixote dirigia suas orações em momento de perigo, apesar 

de este dizer jamais ter sido possível vê-la no seu original e nativo resplendor55. Seria tal 

“mulher” a representação de um aspecto de Deus, um elemento feminino quase independente 

dentro Dele, como assegura a concepção cabalística da Schehiná? 

A mesma cena traz ainda um instinto dos cavaleiros andantes de “conhecer onde está 

o engano e transformações pelos eflúvios que exala o corpo, e pela fisionomia do rosto”56. 

Esse instinto de D. Quixote e dos cavaleiros aludiria a algum costume cabalístico? 

A missão de desencantar/desalienar constitui, nesse contexto, uma regra comum à 

cavalaria andante, descrita na ópera como a Religião de D. Quixote, e à religiosidade 

                                                           
52 SILVA, A., op. cit., 2007, p. 87-88. 
53 Ibid, p. 86. 
54 Dentre as práticas dos cabalistas, existe o ritual do Gerushin ou “banimento”, que consiste em sair em 
andanças ao encontro de outros cabalistas para rezar e meditar sobre a Cabala. 
55 SILVA, A., op. cit., 2007, passim, Acrescentado à citação. 
56 SILVA, A., op. cit., 2007, p. 110. 
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compartilhada por milhares de cristãos-novos que, consciente ou inconscientemente, 

conservavam práticas religiosas consideradas heterodoxas para o tempo57. 

Os costumes descritos acima, tal qual a ênfase no feminino e nas andanças dos 

cavaleiros, serão interpretados no terceiro capítulo, cujo objetivo é analisar os elementos 

místicos selecionados das óperas à luz dos costumes dos cabalistas confessos e crípticos. Por 

hora, cabe analisar as andanças do D. Quixote e dos seus semelhantes, como é o caso de Isaac 

de Castro Tartas em suas andanças pela América portuguesa. 

 

2.4 OUTRAS ANDANÇAS: O CASO DE ISAAC DE CASTRO 

 

Um caso semelhante ao que possivelmente está representado pelo D. Quixote de 

Antônio José da Silva é o de Isaac de Castro Tartas. Segundo Ronaldo Vainfas, esse constitui 

um caso-limite de “judeu-novo” que enfrentou a Inquisição até a morte, fundamental para se 

entender as identidades fragmentadas dos cristãos-novos que retornaram ao judaísmo na 

América portuguesa58. 

Isaac de Castro nasceu por volta de 1626, na vila de Tartas, Gasconha - França, 

recebendo o nome de Tomás Luís em uma época em que o judaísmo era proibido, mas, na 

prática, tolerado, desde que discreto. Sendo assim, Tomás Luís foi batizado, mas permaneceu 

judeu, recebendo, além da instrução judaica em sua casa, a instrução do hebraico, do latim e 

da religião católica. Continuou os estudos em humanidades, na Provença, e estudou em 

colégio católico, passando a conhecer profundamente o catolicismo, apesar de se manter firme 

no judaísmo. Em 1640 a família se estabeleceu em Amsterdã, a “Jerusalém do Norte”, quando 

Tomás e toda a família se converteram ao judaísmo, recebendo esse o nome Isaac de Castro59. 

Na América portuguesa, viveu em Pernambuco, Paraíba e Bahia, onde foi preso em 

1644, enviado para Lisboa em 1645, onde saiu em auto de fé no dia 15 de dezembro de 1647. 

Foi transformado em um mito, um monumento do martírio judaico, por ter resistido à 

reconversão durante o período em que esteve preso nos cárceres da Inquisição, e por ter 

dispensado a “misericórdia” do Santo Ofício, que costumava garrotear60 os condenados, antes 

de queimá-los, caso desejassem morrer na “Lei de Cristo”61. 

                                                           
57 Práticas contrárias à fé de cristo e da sua Igreja, de acordo com o manual do inquisidor. 
58 VAINFAS, Ronaldo. Jerusalém colonial: judeus portugueses no Brasil holandês. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2010. p. 285. 
59  Ibid. 
60 Estrangular o condenado proporcionando uma morte mais rápida. 
61 VAINFAS, op. cit., 2010, p. 295. 
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A vinda de Isaac de Castro para a colônia e, especialmente, para a Bahia, principal 

centro da atuação inquisitorial, tendo em vista que Pernambuco estava sob o domínio 

holandês, suscitou muita especulação, por um lado, pelas contradições apresentadas por Isaac 

no processo inquisitorial e, por outro, pela própria condição do judaizante perseguido. Esse 

fato deixou transparecer uma “finalidade oculta” que pode ser entendida se relacionada às 

doutrinas adotadas nos círculos espirituais do tempo62. 

Elias Lipiner defende que Isaac de Castro pode ser associado a um andante que viera 

para a colônia ensinar judaísmo aos criptojudeus63, prática comum entre os judeus, justificada 

através da Cabala e das tradições. Para Lipiner, o fato de ter apresentado o possível crime em 

Amsterdã aos inquisidores pode ser justificado como um estratagema de sobrevivência64, 

hipótese compartilhada também por Arnold Wiznitzer. 

Os missionários eram identificados por um “sistema de sinais” indicativos dos 

criptojudeus. O andante, ou andador, na sua acepção de lusitanismo, designando pessoa que 

percorre as ruas em missão ou irmandade religiosa, representava uma figura central no 

processo de introdução ou averiguação do culto judaico no meio dos cristãos-novos afastados, 

que viviam em locais de culto proibido65. 

Lipiner descreve, a partir das denunciações aos inquisidores, alguns andadores e a 

forma como convocavam os criptojudeus para as reuniões em sinagogas clandestinas, dentre 

os quais: “Pero Gonçalves da Silva andava todas as sextas-feiras pelas ruas com um lenço 

dependurado na mão, a modo de campainha, a convocar os correligionários para fazerem 

sinagoga” [...]; Manoel da Rosa foi identificado como um andante que “sobraçava a capa por 

baixo do braço esquerdo ficando-lhe o direito de fora o qual ia movendo e andando 

aceleradamente com a fita do sapato do pé direito desatada”66. 

A figura do andante também foi abordada por Arnold Wiznitzer, por ocasião da 

análise das atividades inquisitoriais na América portuguesa. Durante o período da primeira 

visitação do Santo Ofício à Bahia (1591-1593), um padre chamado Francisco Pinto Doutel 

afirmou ao visitador que “Jorge Dias de Caja, [...] tinha sido rabino dos judeus de 

                                                           
62 LIPINER, op. cit., p. 58-59. 
63 Embora Ronaldo Vainfas utilize o personagem Isaac de Castro para entender as identidades fragmentadas dos 
cristãos-novos que retornaram ao judaísmo no Brasil, ele considera que a vinda desse personagem ao Brasil foi 
motivada por um suposto assassinato que cometera em Amsterdã e não por uma missão religiosa, a qual entende 
ser um “exagero apologético” da comunidade judaica. No entanto, o próprio Vainfas admite conhecer registros 
de que Isaac andou lecionando judaísmo na Bahia, na casa de Diogo de Leão, onde esteve abrigado (op. cit., 
2010, p. 295). 
64 Ibid, passim. 
65 LIPINER, op. cit., p. 64. 
66 Ibid, p. 64-65. 
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Pernambuco, fazia já vinte anos. Dizia que Caja, ao invés de tocar um sino, tinha percorrido 

Olinda com um pedaço de linho nos pés e uma espada no cinto como um sinal a fim de 

chamar os judeus de Olinda a comparecer à Sinagoga”67. 

Elias Lipiner classifica a finalidade do envio de mensageiros em: para instruir; 

averiguar o culto judaico no meio dos cristãos-novos afastados; e até mesmo organizar a saída 

clandestina de seus membros para os lugares de liberdade de culto, como uma prática comum 

àquele tempo. Com base nas denunciações feitas na Bahia, cita exemplos que, embora sejam 

de um período anterior, nos ajudam a refletir sobre a realidade vivida pelos cristãos-novos 

judaizantes no século XVIII e, principalmente, sobre a difusão da religiosidade judaica 

através das apresentações no teatro e dos textos das óperas, um novo comportamento diante 

da vigilância político-religiosa, já praticado em momentos anteriores68. 

O caso de Isaac de Castro Tartas deixou um fio para compreendermos as práticas da 

comunidade marrana do Rio de Janeiro. Em seus planos estava a intenção de seguir da Bahia, 

onde foi preso, para o Rio de Janeiro a fim de “ver se podia conduzir a algunos de sus 

parientes que alla estaban, al temor Divino”69. A pergunta que se faz é: quem seriam os 

parentes de Tartas que viviam no Rio de Janeiro afastados do judaísmo? 

Apesar de essa pergunta já ter sido respondida por Alberto Dines, ela é fundamental 

para reforçarmos a ideia do cirptojudaismo de Antônio José da Silva, ora analisado. O 

imbróglio que começa com uma denúncia vinda de Amsterdã, veiculada por Domingos 

Pimentel, natural do Rio de Janeiro, contra um “ilustre, abastado e influente” senhor de nome 

Miguel Cardoso, também morador no Rio de Janeiro, nos dá a conhecer a existência de uma 

esnoga (sinagoga) na casa do tal Miguel Cardoso, líder da comunidade marrana do Rio de 

Janeiro. 

Uma licença para apresentar a denúncia de Domingos Pimentel: 

 

Estando na praça da dita cidade de Amsterdam havia três meses lhe disse um 
homem português (que apresentava 24 anos, meia estatura, alvo, bem 
afeiçoado de cara, cabelos ruivos e grandes olhos pretos) que não sabe donde 
é natural nem como se chama e só lhe disse ser sobrinho de Miguel Cardoso, 
morador e casado no Rio de Janeiro e perguntou pelo dito seu tio e por um 
filho do mesmo. 
 

                                                           
67 WIZNITZER, op. cit., 16-17. 
68 Dentre os mensageiros contemporâneos de Isaac de Castro, destaca-se Menassé ben Israel, autor de Thesouro 
dos Dinim, obra direcionada à instrução de marranos no que concerne ao judaísmo. 
69 As intenções de Isaac de Castro Tartas, em cartas destinadas aos pais em Amsterdam, estão registradas em Las 
Excelencias de lós Hebreus, por El Doctor Yshac Cardoso (Amsterdam, 1679, impressa pelos Tartas; 
WIZNITZER, p. 110). Elas foram citadas por Alberto Dines na obra Vínculos do Fogo I e por Elias Lipiner em 
Izaque de Castro: o mancebo que veio preso do Brasil. 
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Presente outro homem aparentado trinta anos que disse ser da mesma cidade 
donde saíra em companhia em companhia do governador Rodrigo de 
Miranda. 
 
O qual homem então perguntou ao denunciante se havia ainda aos sábados 
uma festa na ermida de Nossa Senhora da Ajuda que está fora da cidade de 
São Sebastião do Rio de Janeiro. Ao que respondeu o denunciante que se 
fazia ainda a dita festa. E perguntou o sobrinho de Miguel Cardoso que festa 
era aquela a que o dito respondeu que era da Rainha Ester porque naquela 
confraria [de Nossa Senhora da Ajuda] serviam o dito Miguel Cardoso e 
homens da nação do Rio de Janeiro. E perguntou-lhe o dito homem, que 
havia ido com o governador Rodrigo de Miranda, por Pedro da Costa, 
escrivão do Rio de Janeiro que lhe parece cristão-novo. E dizendo-lhe o 
denunciante que estava vivo tornara a perguntar se trazia ainda o dito Pedro 
da Costa um lenço na mão posta atrás das costas. 
Respondeu-lhe o denunciante que não tinha advertido nisso, então perguntou 
o sobrinho de Miguel Cardoso o que vinha a ser aquela do lenço ao que o 
dito homem respondeu que era o sinal, rindo-se e fazendo galhofa com o 
outro. 
Perguntaram os ditos homens a ele, denunciante, se era cristão-novo e 
respondendo-lhe que era cristão-velho o deixaram sem lhe falarem mais. 
[...] 
Declarou também o denunciante que os ditos dois homens com quem falou 
eram tidos na cidade [Amsterdam] por judeus professores da Lei de Moisés e 
assim lho disseram outros judeus da cidade. Assim veio a entender que será 
verdade a fama que havia no Rio de Janeiro de que em casa do dito Miguel 
Cardoso havia uma sinagoga em que os cristãos-novos da terra judaizavam. 
E que também a dita festa de Nossa Senhora d’Ajuda era dedicada à rainha 
Ester, como também se murmurava no Rio de Janeiro por ser feita e servida 
aquela confraria de Nossa Senhora por cristãos-novos [...]70 

 

A denúncia feita por Domingos Pimentel demonstra a manutenção dos ritos judaicos 

na comunidade marrana do Rio de Janeiro, tal qual nas comunidades de Recife e Bahia. Dos 

elementos apontados na citação, destacamos: a presença de uma sinagoga clandestina na casa 

de Miguel Cardoso; o sinal de Pedro da Costa, que carregava um lenço na mão, 

provavelmente convidando os cristãos-novos para se reunir na sinagoga; o fato de um dos 

homens com quem o denunciante conversava ser sobrinho de Miguel Cardoso; o fato de o 

sobrinho de Miguel Cardoso viver em Amsterdã como professor da Lei de Moisés; além de o 

outro homem presente na praça em Amsterdã conhecer as práticas da comunidade do Rio de 

Janeiro em seus detalhes. 

Essa foi apenas uma das denúncias, e também a mais reveladora, contra Miguel 

Cardoso, a quem possivelmente Isaac de Castro procuraria no Rio de Janeiro caso não tivesse 

sido preso na Bahia. O afamado líder da comunidade marrana “cristão-novo, 66 anos, 

mercador, natural de Torre do Moncorvo, morador na cidade do Rio de Janeiro”, nada mais 

                                                           
70 DINES, op. cit., 1992. 
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era que o bisavô materno de Antônio José da Silva. Ele foi um homem influente, conhecedor 

e praticante da Lei de Moisés, que teve três filhos, dentre os quais Baltazar Rodrigues 

Coutinho, avô do comediógrafo, e um dos poucos parentes que não foram processados pela 

Inquisição, a quem voltaremos mais adiante71. 

O caso de Miguel Cardoso foi amplamente analisado por Alberto Dines, a ponto de 

este apontar um possível parentesco entre Isaac de Castro Tartas, o missionário cabalista 

enviado à América portuguesa para instruir os cristãos-novos afastados do judaísmo, e os 

Cardoso de Amsterdã, sobrenome numeroso nessa comunidade, abrangendo inclusive um 

sobrinho de Miguel Cardoso, possivelmente de nome Manuel, filho de Isabel Cardosa e 

Salvador Pessoa. 

 

2.5 UM BREVE OLHAR POR DETRÁS DA MÁSCARA: O CABALISTA E SUA 
MISSÃO 

 

A missão de desencantar os cavaleiros e ressuscitar a religião da cavalaria andante 

confiada ao D. Quixote português relaciona-se a outra missão histórica de instruir os judeus 

crípticos afastados da religião, a dos “filhos de Israel”, de quem Antônio José é descendente e 

carrega forte ligação, devido à constante vigilância do Tribunal do Santo Ofício à família. 

Essa missão a que os cristãos-novos judaizantes72 perseguem parece estar representada na 

ópera pelo D. Quixote: 

 

Não há remédio: hei de ir, que não é justo que fique sem fim minha 
memorável história. E juntamente vou a fazer muitas obras pias, pois quantas 
donzelas estarão em necessidade de que um cavaleiro andante lhe devolva o 
crédito e honra? Quantos pupilos estarão sem justiça? Quantos cavalheiros 
honrados estarão encantados por falta de andantes cavaleiros? Enfim, não 
tenho mais que dizer: vou a castigar insolentes e endireitar tortos.73 

 

                                                           
71 Alberto Dines, na obra Vínculos do Fogo I, utiliza Miguel Cardoso como guia para compreender a biografia de 
Antônio José da Silva, passando pela rede de sociabilidades em que está inserido o comediógrafo e seus 
parentes, através, principalmente, da documentação inquisitorial. No caso de Miguel Cardoso, as fontes 
utilizadas são os Livros de Despesas, o Caderno do Promotor e a Lista do Auto, porquanto seu processo 
desapareceu das gavetas do Tribunal (DINES, op. cit., 1992). 
72 A partir do século XVI, algumas ideias advindas de Safed, cidade localizada na Palestina que abrigou o 
principal centro de estudos cabalistas, espalharam-se entre as comunidades de criptojudeus servindo como 
principal instrumento de acobertamento simbólico de suas reais intenções religiosas. Sob a orientação principal 
de dois rabinos, Moisés Cordovero (1522-1570) e Isaac Luria (1534-1572), a principal inspiração dessas 
comunidades foi o Zohar, grande fonte de ensinamentos da Cabala, escrito no século XIII por Moisés de Leon, 
na Espanha. Todas as ações de vida das comunidades da diáspora foram impregnadas pela visão mística do 
Zohar, de tal modo que ocorreu uma proliferação dos “costumes místicos” no cotidiano dos sefarditas. Um 
elemento básico que acompanhou por muito tempo esse povo foi a constante menção do “mito do exílio e 
redenção”. 
73 SILVA, A., op. cit., 2007, p. 88. 
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De acordo com G. Scholem, a Cabala luriânica representou um laço de união com a 

experiência do povo judeu, que enquadrou dentro de sua cosmogonia a experiência histórica 

em torno do “mito do exílio e redenção”. Nessa perspectiva, todo judeu participa do tikun – a 

reparação ou restauração do mundo quebrado, o último dos três momentos essenciais da 

Cabala luriânica – e tem como missão reunir as centelhas da Schehiná, submetendo-se às 

leis74. 

No texto da ópera, os símbolos cabalísticos se apresentam através de indícios pejados 

de significados, e, ao mesmo tempo, relacionam-se à totalidade da obra e à visão de mundo do 

autor. Nesse contexto, as óperas servem como um acesso a aspectos que, embora não visíveis 

em uma primeira aproximação, têm existência real, e cujo desconhecimento comprometeria a 

efetiva compreensão de um problema mais geral, o do misticismo judaico que se intensificou 

com a diáspora sefardita e passou a ser central na cultura dos cristãos-novos judaizantes. 

Logo, Antônio José da Silva, através do seu D. Quixote, utilizou o palco do Teatro 

do Bairro Alto para falar aos criptojudeus de Lisboa, dispersos entre os cristãos-velhos ou até 

mesmo “adormecidos” sob a máscara de cristão-novo subordinado à cultura dominante. Em 

sua obra, ficam evidenciadas, além das críticas à Inquisição, à Justiça, aos costumes da corte, 

as marcas do seu drama existencial compartilhado com seus pares cristãos-novos. 

D. Quixote traz em si especificidades que fazem bastante sentido dentro do contexto 

da experiência vivida pelos conversos pós-diáspora e seus descendentes. Está em exílio, 

cumprindo a missão de desencantar cavaleiros; tem visões e eleva preces à sua senhora 

Dulcinéia Del Toboso; segue uma religião, que muitos não acreditam mais existir, guiada por 

leis, da qual ele é professor na matéria, tem instintos de conhecer pessoas pela fisionomia, 

entre outros indícios apresentados ao longo do texto. Apesar do D. Quixote ser personagem de 

um texto adaptado do modelo de Miguel de Cervantes, como vimos, não tão distante da 

realidade e condição existencial de Antônio José da Silva, ele indica nos acréscimos a 

tendência religiosa do seu criador português, que, possivelmente, visava a uma comunicação 

com sua comunidade, dissimulada entre os “bons cristãos”. 

Portanto, tanto o personagem D. Quixote quanto seu criador Antônio José da Silva 

podem ser considerados arquétipos de cavaleiros andantes místicos. Ambos se encontram no 

exílio, assim como o “povo de Israel” e o próprio Deus, que recuou de si mesmo para abrir 

espaço para o mundo, de acordo com a Cabala. Dessa forma, o exílio, ou Galut, seria o 

princípio da Criação e também da redenção/Tikun. 

                                                           
74 SCHOLEM, G. A Cabala e seu simbolismo. Tradução de Hans Borges e J. Guinsburg. São Paulo: 
Perspectiva, 2009. 
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Essa etapa será melhor desenvolvida nos capítulos seguintes. No segundo capítulo, 

intitulado A Religião da Cavalaria Andante, trataremos sobre a tendência religiosa de 

Antônio José da Silva, refletindo sobre o seu pertencimento aos círculos criptojudeus, bem 

como das características da religiosidade marrana e de como essas características foram 

preservadas e transmitidas até a geração do comediógrafo.  
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3. CAPÍTULO 2: A RELIGIÃO DA CAVALARIA ANDANTE 

 

Durante a época moderna, o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição adquiriu grande 

poder no mundo ibérico, de modo que a propagação da eficácia e infalibilidade de suas ações 

ameaçava a existência de quaisquer práticas contrárias às difundidas pela Igreja. No entanto, 

sabe-se que alguns indivíduos, devidamente “treinados” para sobreviver em meio às ameaças 

da Inquisição, conseguiram elaborar estratégias de resistência1, e até mesmo negociar nesse 

sistema, através de brechas que lhes eram oportunizadas, visando à preservação da sua 

espiritualidade. 

A passagem pela universidade, por exemplo, o acesso a um diploma, acompanhado 

pela competência e reconhecimento dos pares, por vezes, conferia aos cristãos-novos um novo 

“lugar social”, pois, mesmo sendo portadores de “sangue infecto”, adquiriam um capital 

cultural e simbólico, estabelecendo outro critério de identidade construída pela via das letras e 

consolidada pela posse do diploma. Nesse sentido, as letras tornaram-se importantes vias de 

sociabilidade e de alianças sociais e políticas para esses indivíduos2. 

Inserida no universo da Universidade de Coimbra, a família Mendes da Silva buscou 

nos estudos uma ocultação da mácula cristã-nova, sobretudo João Mendes da Silva3, que 

estudou no período de 1680 a 1686, formando-se bacharel em Cânones. O patriarca da família 

exerceu as atividades “liberais” de advogado e lavrador, dono de partido de cana no Rio de 

Janeiro, e “ofícios públicos” de Procurador da Coroa e da Fazenda Real, nos anos de 1699, 

1700 e 1701, além de advogar em Lisboa, depois de ser penitenciado em 09 de julho de 1713. 

                                                           
1 Sobre esse assunto, ver: CALAÇA, Carlos Eduardo. Anti-semitismo na Universidade de Coimbra. São 
Paulo: Associação Editorial Humanitas: Fapesp, 2005. 
2 A bibliografia sobre os cristãos-novos na Universidade de Coimbra demonstra que, nos estatutos da instituição, 
não havia impedimento legal para o ingresso deles no Ensino Superior, e até indica certa resistência a esse 
impedimento, pois, assim como Rego, afirma: “se entendia que eram dotados de uma sólida preparação e 
capacidade intelectual, que abonavam a seu favor, como levavam a peito o vínculo acadêmico estabelecido”. Cf. 
REGO, João Manuel Vaz Monteiro de Figueiroa. A honra alheia por um fio: os estatutos de limpeza de sangue 
nos espaços de expressão ibérica (sécs. XVI-XVIII). Tese de doutoramento. Universidade de Minho, 2009.  p. 
191. Apesar disso, não era incomuns os motins contra os cristãos-novos, como discorre António de Oliveira em 
O Motim dos estudantes de Coimbra contra os Cristãos-novos em 1630, de 1981, além de alguns estudantes ao 
serem presos, acusados de judaísmo, confessarem ter aprendido as práticas antes de ingressar na universidade, 
por ser este um ambiente hostil para os cristãos-novos. Cf. também CALAÇA, op. cit., 2005. 
3 De acordo com Carlos Eduardo Calaça, alguns cristãos-novos, cientes da associação que os Inquisidores faziam 
entre o sangue e a religiosidade, contrariavam a forma pública e se diziam cristãos-velhos perante o Tribunal do 
Santo Ofício, quando acusados do crime de judaísmo. Esse caso se aplica a João Mendes da Silva, o qual 
afirmou em suas contraditas ser cristão-velho. Após as diligências do Santo Ofício, ficando descoberta a 
“mancha” vinda pela via paterna, o advogado confessou ser meio cristão-novo e judaizante, sendo com isso 
reconciliado após um ano de prisão (CALAÇA, op. cit., 2005, p. 246). 
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Completando a lista plural de atividades de João Mendes da Silva, estava a atividade 

literária, mencionada no seu processo inquisitorial4 e em verbete bibliográfico escrito por 

Diogo Barbosa Machado. Dentre as obras criadas por ele, tem-se conhecimento de: 

Christiados, Vida de Cristo, Senhor Nosso, Officio da Cruz de Christo, Hymno de Santa 

Barbara e Fábula de Erro e Leandro5. 

Dois dos três filhos de João Mendes da Silva também estudaram em Coimbra, a 

saber, o primogênito Baltazar Rodrigues Coutinho, que recebeu o nome do avô materno, 

costume entre os criptojudeus, e Antônio José da Silva. O primeiro formou-se bacharel em 

1723 e exerceu a atividade de advogado em Lisboa, e Antônio José da Silva estudou Direito 

Canônico entre os anos de 1722 e 1725 e atuou como advogado, inicialmente com o pai e 

continuou após a morte deste, associado ao irmão Baltazar. Antônio José da Silva exerceu 

também a atividade de poeta e dramaturgo em Lisboa6. Os irmãos advogados foram presos em 

1726 e reconciliados no mesmo ano. 

O domínio das letras e o talento de Antônio José da Silva fizeram aflorar uma arte 

nova em Lisboa, as comédias musicadas encenadas através de marionetes de cortiça. Esse 

acesso possibilitou a Antônio José um lugar diferenciado na sociedade lusa, viabilizando uma 

“purificação” e a ocultação da ascendência, ao menos por um curto período. No entanto, os 

cristãos-novos, mesmo sendo considerados “homens bons”, tinham consciência da 

desigualdade e de sua posição marginal na sociedade, como afirma Anita Novinsky7. 

A natureza das comédias escritas por Antônio José da Silva e a possível tentativa de 

preservar a sua arte nas confissões, feitas nos Estaus8, nos levam a conjeturar que o 

dramaturgo tinha intenções maiores, além de simplesmente fazer rir através da sátira aos 

costumes e às instituições. Ora, se existiam intenções para além das apresentadas nas linhas 

das páginas manuscritas, reunidas pela primeira vez em 1744, quais seriam elas? Quem é o 
                                                           
4 Cf. IAN/TT, Inquisição de Lisboa, processo de João Mendes da Silva, n. 11.806. Disponível em: 
<http://digitarq.dgarq.gov.pt/>. 
5  SILVA, Antônio José da. O Judeu em Cena: El prodígio de Amarante=o prodígio de Amarante. Organização, 
apresentação e cronologia Alberto Dines; transcrição do manuscrito para o português e notas Victor Eleutério. 1. 
ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2005. p. 30-31. 
6 Existem dúvidas sobre a formação em Direito Canônico de Antônio José da Silva. Embora o cristão-novo tenha 
afirmado à Mesa inquisitorial no dia 15 de novembro de 1737 ser advogado, por ocasião das perguntas sobre sua 
genealogia, e se apresentado como tal aos inquisidores, Carlos Eduardo Calaça, em pesquisa nas atas de 
matrículas da Universidade de Coimbra, afirma não constar a sua formação. Também Alberto Dines, em um 
detalhado estudo sobre o Judeu, apresenta documentos, como um verbete do biógrafo contemporâneo e amigo de 
Antônio José, Diogo Barbosa Machado, no Tomo I (p. 303) da Bibliotheca Lusitana..., em que consta que ele 
“estudou” Direito e “exercitava” o ofício de causas forenses. Alberto Dines chama a atenção para os verbos 
estudar e exercitar e não “advogado e advogava” como foi usado para João Mendes da Silva. Ver: SILVA, A., 
op. cit., 2005. 
7 NOVINSKY, Anita. Cristãos Novos na Bahia: A inquisição no Brasil. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 1992. 
8 O Palácio dos Estaus ou Paço dos Estaus, no Rossio, foi construído no século XV e serviu de sede da 
Inquisição em Lisboa. 
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autor e qual o seu mundo de pertencimento? Seria em vão a alcunha de Judeu, pela qual 

passou a ser conhecido após a morte? 

Sobre isso, argumenta o primeiro capítulo, no qual foi construído um enredo a partir 

do cruzamento de elementos identitários da cultura em que estava inserido o autor, 

representado pelos bonecos de cortiça, tendo como fio condutor o personagem D. Quixote, já 

utilizado por Miguel de Cervantes para resolver, na ficção, o conflito real dos cristãos-novos. 

O cavaleiro andante, personagem central da primeira ópera, perpassa ao menos duas das peças 

compostas pelo Judeu, El prodigio de Amarante e Esopaida, ou Vida de Esopo. Era um 

Quixote valoroso, honrado e vitorioso em suas empreitadas, que traz em si características dos 

cristãos-novos judaizantes cabalistas, sobretudo por suas andanças, pelas visões da deidade 

Dulcinéia e pela sua missão de desencantar os cavaleiros andantes encantados. 

Contudo, a história do cavaleiro andante, o D. Quixote português, teria seu valor 

diminuído se não fosse analisada também em uma escala maior, tendo em vista que a 

cosmovisão do autor deve ser pensada a partir do seu tempo e da sua experiência. Sendo 

assim, este capítulo objetiva refletir sobre a religiosidade de Antônio José da Silva, a partir 

dos indícios constantes nas óperas, a exemplo do recurso aos símbolos e à magia, à crítica ao 

sistema dominante, à ênfase no feminino e no segredo, em comparação ao corpo de crenças 

características da “religião Marrana”, mais especificamente da espiritualidade mística 

introjetada pelos judaizantes. 

Essa análise das óperas é necessária, já que os documentos produzidos pelo punho 

dos inquisidores deixam dúvidas, e os poucos escritos deixados pelo comediógrafo, para além 

da ficção, estão circunscritos à esfera dominante e são suficientes apenas para mostrar uma 

verdade, a de que ele era um cristão-novo, acusado e condenado por crimes de judaísmo. Esse 

fato, por si só, suscita uma série de possibilidades de análise, dentre as quais, a de ser ele um 

conhecedor e difusor dos costumes cabalísticos que permaneceram arraigados à cultura 

portuguesa após a conversão forçada no final do século XV. 

Ocorre que as comédias do Judeu traziam em seu conteúdo um rol de críticas e de 

ideias subversivas que incomodaram à Igreja. E isso, somado ao fato de o comediógrafo ser 

de família de judaizantes penitenciados pelo Santo Ofício, incluindo o próprio, aumentou 

ainda mais a vigilância, de modo que, no dia 05 de outubro de 1737, o cerco se fechou e mais 

uma vez membros da família foram recolhidos aos cárceres da Inquisição. E, embora o nome 

de Antônio José não tenha sido citado pelo denunciante, Simão Rodrigues da Fonseca, ele 

também foi preso por ordem verbal do Inquisidor geral Cardeal D. Nuno da Cunha, 



50 

 

juntamente com a mãe, Lourença Coutinho, a esposa Leonor Maria de Carvalho, o irmão 

André Mendes da Silva e a cunhada Páscoa dos Rios9. 

A denúncia era de que a família se preparava para celebrar o jejum do Dia Grande, 

Yom Kippur, que, segundo o calendário hebraico, no ano de 5498, 1737 do calendário cristão, 

calhava no dia 05 de outubro. Esse é outro indício de que a família pertencia a um meio de 

forte tradição criptojudaica, e que, como outras famílias de Lisboa, conheciam o significado 

religioso dos ritos judaicos e conseguiam obter informações sobre as datas em que deveriam 

celebrar os principais ritos10. 

O capital cultural e simbólico adquirido na Universidade de Coimbra por Antônio 

José tornou-o capaz de circular pelos universos legados aos “impuros” e aos “homens bons”, 

assumindo identidades diferentes frente ao clero, aos inquisidores e no interior do seu lar. 

Estaria o Judeu “dividido”, utilizando o conceito de Anita Novinsky, ou “perdido em um 

labirinto”, como vários dos seus personagens na ficção? Seria ele um judaizante convicto ou 

inconsciente? Muitas questões podem ser levantadas frente a esse personagem quase lendário 

da nossa história. O fato é que, de tudo que se escreveu, ainda pairam muitos mistérios em 

torno de Antônio José da Silva e do labirinto em que esteve encerrado, tema que merece uma 

atenção especial. 

 

3.1 O LABIRINTO DE ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA 

 

Nathan Wachtel, em seu livro A fé da lembrança, compara algumas histórias de 

cristãos-novos em temporalidades diferentes, e utiliza jogos de escalas para explorar retratos, 

itinerários, périplos, conexões e redes múltiplas observáveis através de sobreposições de 

processos inquisitoriais, construindo o que vem a designar “labirintos marranos”. O autor faz 

uso do tema do labirinto por entender que esses “destinos singulares cruzam-se, misturam-se, 

convergem e divergem, entrelaçam-se, conjugam-se e separam-se num formigar de complexas 

inter-relações, numa confusa meada de afinidades e inimizades, de interesses compartilhados 

e opostos, de solidariedades ou de traições”11. 

                                                           
9 Nathan Wachtel dedica o capítulo VIII, intitulado “Porque nesse tempo tudo são mentiras e verdades”: João 
Thomas de Castro e Antônio José da Silva, para tratar da religiosidade partilhada pelos primos que foram 
relaxados ao braço secular em Lisboa. Em um estudo comparativo, circunscrito em uma escala micro, apresenta 
os indícios de uma fé mosaica que, mesmo após 240 anos da proibição e perseguição, resistia dentro das 
possibilidades de seu tempo. Cf. WACHTEL, Nathan. A Fé da Lembrança: Labirintos Marranos. Lisboa: 
Editorial Caminho, 2002. 
10 Ibid, p. 332. 
11 WACHTEL, op. cit., p. 34. 
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Na busca por elementos para compreender o passado, estudando os pensamentos, os 

sentimentos e os comportamentos conscientes dos atores, e por vezes inconscientes, situando-

os no seu contexto histórico mais amplo, Wachtel dedica um capítulo para tratar de Antônio 

José da Silva e das armadilhas do labirinto a que estava condicionado. 

Na ocasião, Wachtel compara o processo inquisitorial movido contra o comediógrafo 

ao do primo, João Thomas de Castro, estudante de medicina na Universidade de Coimbra, 

filho de Miguel de Castro Lara e Maria Tereza Coutinho, irmão de Brites Coutinho, peça-

chave de uma engrenagem que pôs em movimento, mais uma vez, a repressão inquisitorial à 

família e levou à fogueira João Thomas de Castro e, dez anos depois, Antônio José da Silva12. 

Miguel de Castro Lara e Maria Tereza Coutinho, ambos descendentes de Miguel 

Cardoso, líder da comunidade marrana do Rio de Janeiro (Miguel era bisneto e Maria, 

sobrinha neta), eram os tios mais próximos de Antônio José quando a família chega a Lisboa, 

sob a custódia do Santo Oficio, e, ao que tudo indica, foi nesse lar que o menino recebeu 

abrigo até que seus pais saíssem em auto de fé em 1713 e se instalassem na Rua das Arcas, ao 

Pátio da Comédia. As famílias tornaram-se muito próximas, tanto no Rio de Janeiro quanto 

em Lisboa, nas festas e nas desgraças. As irmãs Maria e Lourença sempre estiveram juntas, 

assim como os cunhados, “ambos advogados, ambos poetas, ambos decentes”. Eles diferiam 

apenas no Judaísmo, pois o Dr. Miguel era um “devotado crente na Lei de Moisés”, e o Dr. 

João um “crente que era cristão”13. 

Na casa de Miguel de Castro Lara e Maria Coutinho, Antônio José vivenciou 

algumas experiências crípticas. Nesse espaço, comunicou a crença na Lei de Moisés com sua 

prima Brites e com o primo Baltazar Rodrigues, como consta no primeiro processo de 1726, 

ao confessar suas culpas de judaísmo, além de confessar que o primo João Thomas lhe 

mostrou a Bíblia em alguns capítulos do êxodo, quando estavam em Coimbra. 

Um episódio curioso apontado por Alberto Dines, na casa dos tios de Antônio José, 

Miguel e Maria Coutinho, diz respeito à presença do padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão, 

também conhecido como Padre Voador, por conta de experiências realizadas na corte em 

1709 com aeróstatos14. O padre é um dos sacerdotes nascidos na colônia que professavam 

“estranhos credos messiânicos”, utilizando as palavras do autor. Apesar disso, tornou-se uma 

figura influente na corte por ser irmão de Alexandre de Gusmão, secretário do rei D. João V. 

                                                           
12 Ibid. 
13 DINES, Alberto. Vínculos do Fogo I: Antônio José da Silva, o Judeu, e outras histórias da Inquisição em 
Portugal e no Brasil. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. p. 741. 
14 Veículo que se elava e se mantém no espaço por efeito da ação da força ascensional de um gás mais leve que o 
ar, como os balões e dirigíveis. Cf. Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa. 
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Provavelmente essa relação o fez pregador nas festas da corte, após suas fracassadas 

experiências. 

Tido também como louco, o padre Bartolomeu se envolveu em um episódio de 

suspeita de enfeitiçamento de D. João V, em 1724, o que o fez fugir do reino. Sobre esse 

assunto, Giuseppe Marcocci e José Pedro Paiva concluem que os Inquisidores, mais 

especificamente o Inquisidor geral D. Nuno da Cunha, já estavam atentos aos seus 

movimentos, não por suas experiências, mas por suspeitar de ser judaizante, e em uma das 

saídas do reino, o Inquisidor geral havia perguntado ao conde de Tarouca, residente em 

Holanda, “se ele por lá andava e se se circuncidara, como constava em Lisboa”15. 

As ideias messiânicas difundidas pelo padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão, em 

Lisboa, possivelmente tenham relação com o messianismo de inspiração cabalística, 

relacionado ao terceiro estágio do drama cósmico, tikun, disseminado na colônia portuguesa 

desde a sua entrada a partir da comunidade de Recife. E, como se pode notar, esse 

messianismo continuou cerceando a família de Antônio José da Silva em sua nova morada, ao 

Pátio da Comédia. 

Dos processos que envolveram a família de Miguel de Castro Lara e Maria Coutinho, 

o de João Thomas de Castro torna-se central para a compreensão da rede de sociabilidade em 

que Antônio José estava inserido, porquanto, ao ser notificado da sentença e ter atadas as 

mãos para ser enviado à fogueira dentro de dois dias, como era de costume, João Thomas 

pediu audiência no próprio dia da notificação e fez imediatamente novas confissões que 

comprometiam toda a família e reforçavam as confissões de Antônio José da Silva sobre suas 

práticas judaicas. 

Dentre as confissões, duas nos interessam diretamente: a de praticar com os pais, as 

irmãs, a tia Francisca, os primos Antônio José da Silva e André Mendes da Silva, todos 

juntos, o jejum do Dia Grande, o da Rainha Ester e o “do mês de dezembro”; e que todos 

juntos celebravam o Schabat16. Ele denunciou ainda outros parentes que já haviam sido 

reconciliados, dentre os quais, Lourença Coutinho, mãe de Antônio José da Silva17. 

                                                           
15 PAIVA, José Pedro; MARCOCCI, Giuseppe. História da Inquisição Portuguesa (1536-1821). Lisboa: A 
Esfera dos Livros, 2013. p. 298. 
16 “Na tradição judaica, o Shabat (hebraico, para o dia de descanso obrigatório, ‘Sabá’) vai do anoitecer da sexta-
feira ao sábado à noite. É o dia que Deus abençoou, ao descansar do trabalho da Criação que Ele realizou em seis 
dias. Um judeu deve imitar Deus descansando no Shabat de todo trabalho que manifeste o controle do homem 
sobre a natureza [...] é também um dia de celebração. A mãe ascende duas velas na noite da sexta-feira para 
trazer mais luz ao lar. A liturgia dá boas-vindas à rainha do Shabat, e quando o chefe da família volta da 
Sinagoga para casa ele é acompanhado por dois anjos, que vêm inspecionar se foram feitos os preparativos para 
o Shabat. A família canta para esses anjos uma canção, ‘Shalom Aleichem’, antes de recitar o Kidush vespertino 
sobre o vinho. Devem-se comer três refeições onde são servidas comidas especiais, como a CHALÁ e um 
TSHOLENT quente, e cantam-se ZEMIROT. O fim do dia santificado é marcado com a cerimônia da 
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No dia 24 de julho, João Thomas pediu novamente audiência e fez a confissão dos 

jejuns da prisão e, para completar a confissão, mencionou as celebrações do Schabat e os 

jejuns efetuados na casa de sua tia Lourença Coutinho, juntamente com sua mãe, suas irmãs e 

seus primos. Após essas confissões, o Tribunal optou pelo adiamento da execução e pela 

manutenção da vigilância de João Thomas até novo exame, período em que o réu descreveu 

de modo minucioso os ritos que praticava em cumprimento da “Lei de Moisés”, até ser 

queimado em outubro de 172918. 

As celebrações familiares do Schabat, omitidas inicialmente por João Thomas na 

tentativa de preservar os parentes relapsos, também foram confessadas pela irmã Brites 

Coutinho, confirmando os testemunhos de uma vizinha, Antônia Maria, e de Luis Terra 

Soares, denunciante e noivo de Brites, sempre citando a família de João Mendes da Silva. 

Essas celebrações também são objeto da obra de Claude-Henri Frèches, António José 

da Silva et l’Inquisition, de 1982, que traz excertos dos processos de Antônio José utilizados 

por Wachtel nas citações. Chama-nos a atenção o fato de o autor tratar Lourença Coutinho 

como “uma grande avó”, reconciliada por duas vezes e chamada nos documentos espanhóis 

do século XVII de “dogmatista e rabina”; de diversos testemunhos descreverem a 

“comunidade de vida”, as visitas, os serões e as prendas alimentícias da família Silva; e o fato 

de Lourença receber esmolas dos cristãos-novos que a ela e as suas amigas recorriam para 

jejuns e rezas19. 

A mãe de Antônio José da Silva, Lourença Coutinho, neta de Miguel Cardoso, é um 

caso à parte, provavelmente um elo e a responsável por manter os costumes judaicos iniciados 

com o avô na “esnoga” do Rio de Janeiro. A filha de Baltazar Rodrigues Coutinho e Brites 

Cardosa não era crismada e provavelmente não recebera o batismo cristão, hipótese levantada 

por Alberto Dines, por omitir o local do batismo no momento do casamento com João 

Mendes da Silva, o que não era comum entre os católicos praticantes. O mesmo aconteceu 

com a irmã Maria Coutinho, o que representa um descuido dos pais, corroborando a ideia de 

que a família fazia pouco caso dos regulamentos católicos, como indica Dines20. 

                                                                                                                                                                                     

HAVDALÁ. [...] Os místicos achavam que a união dos aspectos masculino e feminino de Deus acontecia no 
Shabat, o qual constitui, portanto, momento auspicioso para a união sexual entre marido e mulher” 
(UNTERMAN, op. cit., p. 237-238). 
17 WACHTEL, op. cit., p. 320-321. 
18 O processo de João Thomas de Castro encontra-se no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Inquisição de 
Lisboa, nº 9999. Disponível em: <http://digitarq.dgarq.gov.pt/>. Foi minuciosamente analisado por Nathan 
Wachtel (2002). 
19 WACHTEL, op. cit., p. 331. 
20 DINES, op. cit., 1992, p. 467. 
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Se pelo lado paterno as denúncias de judaísmo de Antônio José eram enfraquecidas, 

pela conduta e boa reputação do pai, do lado materno, os sinais da religiosidade ficavam cada 

vez mais fortes a cada confissão dos parentes encarcerados ou das testemunhas. Apenas 

Antônio José da Silva preservou Lourença Coutinho em suas confissões, fato que 

possivelmente o levou a tormento e, por sorte, à reconciliação em 1726, para não ter que 

denunciá-la posteriormente. 

Teria Antônio José sido sincero, quando ainda existia a chance de se reconciliar com 

a Igreja, confessando suas práticas judaizantes, os parentes a quem as comunicou e omitindo 

as reuniões familiares por ter consciência do perigo que cercava a matriarca da família? 

O fato é que, mesmo com todos os indícios que circundam a religiosidade partilhada 

pela família Mendes da Silva, ainda pairam dúvidas sobre os sentimentos religiosos de 

Antônio José na vasta bibliografia, principalmente por ter continuado em silêncio ao ser 

notificado da sentença, e por ter negado as novas acusações de judaísmo durante o processo 

que o condenou. Ao contrário do primo, ele não pediu audiência, nada mais confessou e não 

denunciou ninguém para salvar a sua vida, um silêncio que, por si só, deixa escapar fios de 

uma religiosidade oculta, quando analisado à luz das confissões, denúncias dos parentes e 

conhecidos que faziam parte do seu universo cultural. 

A estratégia do silêncio seria umas das muitas aprendidas com os criptojudeus na 

Universidade de Coimbra, ou com os parentes ao serem alertados sobre os riscos que 

correriam ao frequentar a universidade, às vistas de um dos principais tribunais, o de 

Coimbra21. Outra hipótese é a de que Antônio José permaneceu firme em sua confissão de 

inocência, por esperança de escapar do cárcere, tendo em vista que tinha feito boas relações 

com o grupo de intelectuais ligados ao rei, que tentava diminuir o poder da Inquisição em 

Portugal. Esse grupo incluía o conde de Ericeira e os chamados “estrangeirados”, formado 

pelo diplomata Luís da Cunha, pelo pedagogo Luís Antônio Verney, pelos brasileiros 

capitaneados pelo secretário e ministro Alexandre de Gusmão, irmão do já mencionado padre 

                                                           
21 “Saber como proceder diante do Tribunal significava salvaguardar a vida e evitar que permanecessem por 
longo período nos cárceres inquisitoriais; para tanto, tornava-se importante que as confissões fossem planejadas: 
aos cristãos-novos, ensinavam-se as práticas e as atitudes adequadas diante dos Inquisidores, ou seja, as etapas 
do processo, o que confessar a quem denunciar ou não, para que pudessem salvaguardar suas vidas e a de seus 
familiares. Tratava-se de um dos principais escopos da educação dos cristãos-novos: uma educação de técnicas 
confessionais para assegurar a sobrevivência”. Ver: CALAÇA. Carlos Eduardo. Entre os auditórios, clínicas, 
engenhos e os cárceres do Santo Ofício: cristãos-novos letrados no Rio de Janeiro (séculos XVII e XVIII). 
Estudos Ibero-Americanos. PUCRS, v. XXXI, n. 2, p. 207-219. Disponível 
em: <http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/iberoamericana/article/download/1345/1050>. Acesso em: 
01 out. 2013. 
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Bartolomeu de Gusmão, o Padre Voador, além do filósofo Aires e sua irmã, a romancista 

Teresa Margarida da Silva Orta22. 

A trajetória desse cristão-novo perseguido pela inquisição e cercado por judaizantes, 

instruído inicialmente no Colégio da Companhia dos Jesuítas e posteriormente na 

Universidade de Coimbra, assim como sua estadia nos cárceres inquisitoriais em 1726, talvez 

o tenha feito levar aos palcos uma “religião” secreta, descrita como a “estreita” religião da 

cavalaria andante na ópera Vida de D. Quixote de La Mancha (1733). 

O texto da ópera conduz a uma problematização que serve como guia na construção 

deste capítulo, a saber: o que significa essa caracterização da religião dos cavaleiros como 

sendo uma religião “estreita”? Haveria relação com o universo secreto da religiosidade dos 

judaizantes? Seria esse termo um indício da religiosidade do comediógrafo ou a forma como 

ela se mantinha diante da religião dominante? O termo representaria um sinal no labirinto em 

que se encontrava o Judeu, revelado por sua criação? 

 

3.2 PERMANÊNCIAS DE UMA CULTURA DA DIÁSPORA 

 

Em artigo intitulado A Cabala e a cultura criptojudaica na diáspora atlântica dos 

sefarditas, Marcos Silva demonstra que o cabalismo foi um aspecto fundamental da cultura 

sefardita antes da expulsão, ao final do século XV, arraigada de tal modo que, nos currículos 

das escolas das comunidades judaicas, além do estudo da Torá23 e do Talmud24, duas 

disciplinas principais eram incluídas, a Halakhar, a lei judaica, e a Kabalah, o misticismo 

judaico25. Explica ainda que: “A lei judaica determinava a estrutura e a vida das comunidades 

e o misticismo guiava a busca individual por piedade. Os dois aspectos, o legalismo e o 

                                                           
22 SILVA, A., op. cit., 2007, p. 16. 
23 Torá (do hebraico, ensinamento) é “um dos conceitos centrais do judaísmo, que pode se referir ao ensinamento 
judaico do Pentateuco, ou da Bíblia hebraica, ou, em seu sentido mais amplo, a toda a tradição judaica [...] Deus 
deu a Torá ao homem, removendo assim de Israel a Peçanha da serpente [...] A Torá dada ao homem apresenta-
se sob a forma de histórias e MANDAMENTOS. O significado interior da Torá, sua ‘alma’, só é acessível 
àqueles que penetram o seu simbolismo místico”. Alan Unterman explica ainda que a Torá oral, “Torá she-beal-
pé”, é a tradição recebida por Moisés durante os quarenta dias e noites que passou no Monte Sinai, e por ele 
transmitida aos sábios e aos profetas. “A Torá oral é retratada como a alma da Torá escrita, pois suas explicações 
dão vida ao texto, e sem elas muitas leis e ensinamentos seriam incompreensíveis” (UNTERMAN, op. cit., p. 
264). 
24 Segundo Alan Unterman, Talmud significa “estudo”, em hebraico.  “A obra mais importante da Torá oral, 
editada sob a forma de um longo comentário em aramaico sobre seções da Mishná [...] O Talmud babilônico é a 
principal matéria de estudo nas academias de Ieshivá, onde os professores geralmente usam um método dialético 
de exegese em suas incursões aventurosas no que é chamando de ‘o Mar do Talmud’” (1992, p. 258). 
25 SILVA, Marcos. et. al. A Cabala e a Cultura Criptojudaica na Diáspora Atlântica dos Sefarditas. Revista 
Brasileira de História das Religiões, v. IV, p. 237-253, 2012. 
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misticismo, atuando de forma inter-relacionada e interdependente, moldavam uma visão 

espiritual de mundo unificada”26. 

Essa forma de instrução judaica caiu na ilegalidade com o Decreto de Granada, 

assinado em 31 de março de 1492 pelos reis Fernando de Aragão e Isabel de Castela, após a 

conquista de Granada e a unificação política dos reinos. Sabe-se também que, além dessa 

causa política, fatores econômicos e religiosos motivaram a expulsão dos judeus da Espanha. 

Esse fato provocou, por um lado, a dispersão de boa parte dos judeus, que seguiram para o 

norte da África, para a Itália, o Oriente turco e, principalmente, para Portugal. Por outro lado, 

o fenômeno provocou também a conversão de alguns judeus ao cristianismo, em troca da 

permanência no território. 

Anos depois, em 05 de dezembro de 1496, os judeus que seguiram para Portugal 

foram mais uma vez levados a “escolher” entre a conversão ou a saída do reino, pois D. 

Manuel I, pressionado pela Espanha, estabeleceu um prazo de dez meses para que os judeus 

encerrassem suas atividades em terras portuguesas. Esses judeus emigraram principalmente 

para o norte da Europa, Holanda, Hamburgo e, mais tarde, para Inglaterra e França. 

Percebendo as consequências econômicas da saída dos judeus de Portugal, D. 

Manuel logo anulou a medida da expulsão e ordenou que todos se convertessem ao 

catolicismo, até mesmo aqueles que estavam decididos a não abjurar e se encontravam no 

porto de Lisboa para ser expatriados. Isso refletiu diretamente na não aceitação da nova fé por 

um grande número de cristãos-novos, assim batizados para diferenciar dos antigos cristãos, 

chamados cristãos-velhos. A conversão forçada fez com que os cristãos-novos continuassem, 

em segredo, com a prática dos costumes judaicos, fenômeno que passou a ser conhecido como 

criptojudaísmo27. 

Ellis Rivkin enfatiza que esse episódio da expulsão dos judeus da península ibérica 

deu origem à história de duas diásporas, uma judaica, provocada pela expulsão da Espanha, e 

a outra, vivenciada pelos cristãos-novos de Portugal. A autora explica que, enquanto a 

primeira diáspora entrou em um estado de estagnação, após um momento de brilho no século 

XVI, a segunda desencadeou um processo de modernização e ocidentalização que 

transformou não somente a sorte e o destino dos judeus na Europa e na América do Norte, 

mas também a dos judeus da moderna Israel e do Oriente Médio28. 

                                                           
26 Ibid, p. 239. 
27 NOVINSKY, op. cit, 1992. 
28 Cf. RIVKIN, Ellis. Uma História de Duas Diásporas. IN: Ibéria Judaica: Roteiros de Memória. Organização 
de Anita Novinsky e Diane Kuperman. Tradução Vera Cecília MacLine. et. al. Rio de Janeiro: Expressão e 
Cultura; São Paulo: EDUSP, 1996. p. 267-275. 



57 

 

Vale lembrar que mesmo os sefarditas que permaneceram no reino português, 

submetendo-se ao cristianismo, construíram uma identidade religiosa negociável, ao continuar 

em território cristão na condição de conversos, mesmo tendo a possibilidade de partir para 

áreas mais distantes, onde o culto judaico fosse tolerado. Essa escolha é justificada por Ellis 

Rivkin através do conceito de “cripto-indivíduo”, aplicado àqueles que colocavam a sua 

individualidade de empreendedor e os interesses econômicos acima das suas crenças 

religiosas. 

Conforme Rivkin, esses cristãos-novos de Portugal não estavam a sós ao colocar sua 

individualidade de empreendedores acima de sua individualidade religiosa. Também os 

cristãos antigos de Antuérpia se converteram ao calvinismo e, mais tarde, os cristãos da 

Inglaterra, fato que abriu as portas à tolerância religiosa29. 

Através das relações comerciais estabelecidas entre os judeus confessos e os 

crípticos, circulavam também as ideias, uma vez que os dispersos pela bacia do Mediterrâneo 

e do Atlântico formaram uma complexa rede de sociabilidades, unida por interesses 

comerciais e culturais, tendo como principais destinos, a partir do final do século XV, o norte 

da África (Fez, Arzila e Tânger), o Império Turco, destacando-se Constantinopla e Salônica, o 

Oriente e, a partir de uma primeira parada em Antuérpia ou Amsterdã, as rotas de fuga 

passaram a ser França, Inglaterra, Itália, Hamburgo e o norte da Europa30. 

Os cristãos-novos de Lisboa, de Antuérpia e os judeus de Livorno, de Amsterdã ou 

de Constantinopla estavam ligados pelas imensas redes de solidariedade, e apresentavam uma 

característica digna de nota no contexto da nascente modernidade: a de unir milhares de 

pessoas que não professavam oficialmente a fé religiosa, mas compartilhavam da sensação de 

pertencer a uma mesma coletividade, designada pela palavra “Nação”. Essa palavra passou a 

indicar naquele contexto uma entidade que não estava contida em qualquer território, porque 

os seus membros se encontravam dispersos por toda parte e em todos os continentes, além de 

abranger os cristãos-novos, judaizantes ou não, e os judeus confessos, dentro do complexo 

quadro da diáspora e da mobilidade das personalidades que pertenciam às redes31. 

Naturalmente que, transcorridos mais de dois séculos entre a expulsão dos judeus da 

península ibérica, em 31 de março de 1492 na Espanha e em dezembro de 1496 em Portugal, 

a trajetória de Antônio José da Silva, e principalmente as condições em que a religiosidade 

desenvolvida pelos cristãos-novos foi transmitida após esse episódio, muitas transformações e 

                                                           
29 RIVKIN, op. cit. 
30 SILVA, et. al., op. cit., 2012. 
31 WACHTEL, op. cit., p. 29. 
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divergências puderam ser observadas. Sendo assim, nos ateremos a pensar as continuidades 

de um processo cultural iniciado na primeira geração que se seguiu à expulsão, passando pela 

contribuição de alguns polos principais, a exemplo de Ferrara, Amsterdã e Safed. 

O impacto da chegada dos judeus da Espanha a Safed, na Galiléia, por exemplo, 

pôde ser sentido nos campos econômico e religioso. No primeiro caso, o foi pela 

transformação da pequena povoação, no início do século XVI, em um centro têxtil próspero e 

movimentado, e, no segundo, pela irrupção de criatividade nas esferas da lei rabínica (com 

halachistas como Karo, Samuel de Medina, Moisés de Trani), e da Cabala. As transformações 

de Safed geraram outro período áureo do judaísmo espanhol32. 

Dentre as contribuições à Cabala, é importante destacar as reformulações de 

Solomon ben Moisés Alkabetz, que produziu uma teologia da Cabala análoga à de Moisés 

Cordovero (1522-1570), seu discípulo e cunhado, considerado este o maior teólogo da Cabala 

na época. Foi também em Safed que viveu os três últimos anos de vida e morreu Isaac Luria 

Askenaze (Ari), em 1572, um cabalista visionário comparado a Moisés de Leon (1240-1305) 

em torno do qual foi fundado um círculo místico de cerca de trinta discípulos. A Cabala de 

Luria foi transmitida por seus discípulos e constituiu uma nova Cabala em relação à que 

existiu antes33. 

No entanto, a criatividade intelectual e espiritual desse polo exauriu-se com o 

declínio do Império Otomano no século XVII, e o apogeu das visões místicas de Isaac Luria 

dispersou-se com as desilusões messiânicas de Sabatai Tzvi (1626-1676), um pseudomessias 

turco que atraiu seguidores por todo o mundo judaico e, após se converter ao Islã em 1666, 

levou a uma heresia sabatianista. De finais do século XVII em diante, a diáspora Sefardita 

permaneceu latente até que o Estado de Israel oferecesse a seus sobreviventes um novo lar e 

uma nova vida34. 

Não menos importante nesse processo de construção da modernidade foi a 

contribuição proveniente de Amsterdã, grande centro dos negócios, do comércio, das 

atividades bancárias internacionais e, principalmente, lugar onde era admitida a liberdade de 

escolha religiosa. Amsterdã foi também o centro da revolução intelectual, produzida por Uriel 

da Costa e Baruch Spinoza, baseada no método racional e dedutivo. Nesse contexto, o cristão-

novo representou um “cabeça de ponta” da modernização e ocidentalização no Oriente Médio, 

                                                           
32 RIVKIN, op. cit., p. 268. 
33 Ibid. 
34 RIVKIN, op. cit., p. 268. 
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cujas raízes remontam ao seu espírito empreendedor. Esse fato acabou por reformar as 

comunidades judaicas, mesmo as autóctones da Europa, pelas forças do capitalismo35. 

Do ponto de vista da literatura, depois do estabelecimento dos marranos na Holanda, 

a hegemonia foi deslocada para esse ponto, quando em 1612 apareceu a primeira obra 

espanhola publicada em Amsterdã, que se tornou, a partir dessa obra, o centro de publicações 

da literatura litúrgica e bíblica, produzindo centenas de volumes, em um período de mais de 

dois séculos36. 

Outro polo que recebeu os migrantes portugueses de origem sefardita foi a Itália37, 

sobretudo os estados de Roma, Ferrara, Livorno, Pisa e Ancona. Uma parcela menor, mas 

ativa, dos sefarditas foi atraída pela tolerância religiosa oferecida desde fins da Idade Média. 

Apesar de a Itália ter se tornado mais uma “ponte” para outras regiões do que um destino 

definitivo, pode-se constatar que a presença sefardita foi de peso, dando grande contribuição 

ao mundo renascentista e humanista e quebrando até mesmo a hegemonia nos princípios 

jurídicos em alguns estados38. 

De acordo com Roberto Bonfil, a atuação dos sefarditas na Itália trouxe ainda 

contribuições de extrema importância para a manutenção dos laços com a península ibérica. 

Alguns elementos destacados pelo autor são dignos de nota, como o fato de as comunidades 

sefarditas italianas inovarem suas práticas para se adaptar ao lugar que os acolhia, 

diferenciando-se dos asquenazins e dos próprios cristãos. Essa inovação diferiu do que passou 

com as comunidades que foram para o Império Otomano, pois elas precisavam demonstrar 

uma continuidade cultural39. 

Nas palavras do autor: 

 

O fato de os sefardins encontrarem-se em outro contexto permitiu-lhes uma 
florescência cultural interessante. Recriando sua literatura e as instituições 

                                                           
35 Ibid, p. 272-273. 
36 Ibid. 
37 Anna Rosa Campagnano discorre, com detalhes, sobre a diáspora sefardita na Itália, apresentando o contexto 
das comunidades judaicas e o impacto dos que chegaram após a expulsão da Espanha em 1492. A autora lembra 
que, até o final do século XVII, cerca de metade da península itálica estava sob o domínio da Espanha (o ducado 
de Milão, o Estado dos Presídios – formado por possessões no litoral tirrênico: Ortebello, Talamone, Porto 
Ercole, Monte Argentário, Porto Santo Stefano –, os reinos de Nápoles, da Sicília e da Sardenha) e que as 
contribuições dos sefarditas foram fundamentais para os negócios financeiros e as ideias do tempo moderno. Ela 
explica ainda o dialeto da comunidade judaica de Livorno, o bagito, considerado uma língua da memória, por 
entender que as palavras testemunham hábitos e aspectos da vida da comunidade judaica, da Renascença até o 
século XX. Cf. CAMPAGNANO, Anna Rosa. Judeus de Livorno: Sua língua, memória e história. São Paulo: 
Humanitas, 2007. 
38 BONFIL, Roberto. A Presença Sefardi na Itália: O impacto de 1492. In: Ibéria Judaica: Roteiros de 
Memória. Organização de Anita Novinsky e Diane Kuperman. Tradução Vera Cecília MacLine. et. al. Rio de 
Janeiro: Expressão e Cultura; São Paulo: EDUSP, 1996. p. 301-306. 
39 Ibid. 
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antigas, expostos a um ambiente cultural diferente, exercitaram-se na prática 
da transmissão oral, e na Itália moderna puderam refazê-la por escrito. O 
ressurgimento do ladino é uma eloqüente prova disso. Ao mesmo tempo, a 
emergente burguesia judaica de Livorno, Pisa e Ferrara fez com que os 
antigos laços com a península Ibérica fossem mantidos, e muitos textos 
publicados também em português e espanhol. Por outro lado, o surgimento 
de uma produção impressa em hebraico possibilitou um liame entre os 
diversos grupos judaicos de diferentes lugares do mundo.40 

  

Nessa perspectiva, Cecil Roth destaca Ferrara como o primeiro lar da literatura 

marrana, devido à instalação da primeira imprensa, para a produção de obras espanholas e 

portuguesas no início da segunda metade do século XVI, tendo como um dos seus primeiros 

produtos a tradução da Bíblia41. 

Publicada em duas edições, uma destinada aos olhos cristãos, com data de 1553, e 

outra, para os judeus, a Bíblia de Ferrara continha uma lista das Haftarot (lições proféticas), 

indicava o ano segundo a era da Criação e os editores utilizavam seus nomes judaicos. Esta 

edição tornou-se um clássico, foi republicada repetidamente e foi a partir dela que gerações 

sucessivas de marranos reaprenderam o judaísmo. Também em Ferrara, a primeira tradução 

impressa do livro de orações veio a ser publicada por Yom-Tob Athias, em 1552, sendo a 

primeira de muitas outras publicações42. 

Outro aspecto significativo da experiência sefardita na Itália foi a importância dada à 

Cabala, no sentido de promover uma difusão, revisão e revigoramento. Benfil destaca que: 

“Com o sucesso dos sefardins, particularmente com a penetração destes através da imprensa, 

os estudos cabalísticos se multiplicaram, começando pelo Zohar, que em breve período saiu 

em duas edições – uma em Mântua, em 1558, e outra em Cremona, em 1560”43. 

O Zohar: Livro do Esplendor é o principal livro da Cabala, uma bíblia da “íntima 

religião mística”, atribuído aos seguidores de Simão Bar Iochai, místico do século II, que 

registrou os ensinamentos aprendidos com o profeta Elias durante os anos em que esteve 

escondido em uma caverna. O texto foi publicado apenas no final do século XIII, por Moisés 

de Leon, que alegou estar de posse de um antigo manuscrito enviado da Terra Santa à 

Espanha44. O Zohar, segundo Ariel Bension, tem a intenção de estabelecer a síntese entre os 

mistérios ocultos e a Lei revelada, para que a mística judaica se tornasse parte integrante da 

                                                           
40 Ibid, p. 306. 
41 ROTH, Cecil. História dos Marranos. Porto: Livraria Civilização Editora, 2001. 
42 Ibid. 
43 BONFIL, op. cit., p. 306. 
44 Sobre o assunto, ver verbete Zohar em (UNTERMAN, op. cit., p. 273). 
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vida dos judeus. A influência do livro tornou-se cada vez mais forte, tanto na vida religiosa 

como na prática, especialmente depois do exílio da Espanha45. 

A expulsão dos judeus da península ibérica provocou transformações na natureza e 

no lugar da Cabala no interior do mundo judaico, além de divulgá-la por toda a bacia 

mediterrânea. A partir de então, os ensinamentos cabalísticos passaram a ser difundidos, de 

forma sintética, entre um público cada vez mais amplo. Além disso, o conteúdo da Cabala 

sofreu modificações, voltando-se primeiramente para o mistério da redenção, para os sinais da 

catástrofe que anunciam a libertação como coroamento do final do exílio da Schehiná, e para 

a intensificação das esperanças messiânicas, pontos que serão retomados no terceiro capítulo. 

De acordo com Gershom Scholem, na simbologia da Cabala, cada indivíduo 

representava a totalidade, os “filhos de Israel”, e a história do povo judeu torna-se um símbolo 

da lei cósmica. Assim, o ciclo mítico da Cabala, Criação-catástrofe/exílio-redenção, surge 

para os judeus como uma explicação da sua experiência histórica, de forma mais intensa após 

a expulsão da península ibérica. 

 

3.3 A ESTREITA RELIGIÃO DA CAVALARIA ANDANTE 

 

A religião da cavalaria andante se apresenta como uma religião estreita, termo que 

significa ou que traz a noção de pouco espaço, escasso, apertado, ou limitado. Pronunciado 

pela musa Calíope, enviada por Apolo a D. Quixote46, o termo torna-se instigante pela relação 

com a religiosidade típica do judaísmo praticado pelos cristãos-novos. Na ficção, o cavaleiro 

andante teria a obrigação de desfazer agravos, socorrer aflitos e restaurar honras perdidas, 

além de ir ao encontro de pessoas encantadas para desencantá-las. Esse exercício da cavalaria 

de D. Quixote constitui uma prática constante em Vida de D. Quixote de La Mancha, de tal 

modo que o D. Quixote se diz um professor na matéria47. Na realidade, o andante tinha a 

missão de instruir e averiguar o culto judaico no meio dos cristãos-novos afastados, que 

viviam em terras onde esse era proibido. 

O discurso de Antônio José, encenado por suas marionetes, perpassa também as 

demais óperas, muito embora não se refira a um corpo de crenças, mas de práticas, regras de 

                                                           
45 BENSION, Ariel. O Zohar: O Livro do Esplendor. Prólogo de Miguel de Unamumo; Tradução das passagens 
do Zohar e introdução de Rosie Metroudar e tradução dos outros textos de Rita Galvão. São Paulo: Editora Polar, 
2006. 
46 SILVA, Antônio José da. As comédias de Antônio José, O Judeu: Vida de D. Quixote, Vida de Esopo, 
Anfitrião e Guerras do Alecrim. [introdução, seleção e notas de] Paulo Roberto Pereira. São Paulo: Martins, 
2007. p. 112. 
47 Ibid, p. 112; 99. 
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conduta individuais e coletivas, assim como no judaísmo. Essas práticas foram observadas no 

recurso aos símbolos, à magia, à crítica ao sistema religioso dominante, à ênfase no feminino, 

no segredo e na duplicidade dos seus personagens. 

A hipótese formulada, seguindo as pistas oferecidas pelo texto de Antônio José da 

Silva e pelas suas confissões nos processos inquisitoriais, é de que a religião seguida pelo D. 

Quixote seja uma alegoria à tão mencionada “Lei de Moisés”. 

Embora se observe um consenso nos documentos referentes ao início do século 

XVIII, de que aqueles que praticassem os “crimes” listados pelos inquisidores nos monitórios 

eram seguidores da religião, classificada no contexto como “Lei de Moisés”, em oposição à 

“Lei de Cristo”, é importante ressaltar que a religiosidade constituída nesse contexto de 

perseguição deve ser pensada a partir das múltiplas formas que assume, pois cada judaizante 

preservava um jeito próprio de vivenciar a sua fé e de ser judeu, tendo em vista o isolamento 

em que se encontravam uns dos outros, e a falta da influência unificadora dos livros, como 

destaca Cecil Roth. Sendo assim, a natureza da observância dos ritos variava de geração para 

geração, de lugar para lugar, e até de família para família48. 

Reforçando essa ideia, Anita Novinsky defende que os cristãos-novos acusados de 

judaizantes em Portugal, os judeus sefarditas confessos de Amsterdã, do norte da Itália, da 

Bahia, ou de qualquer outro espaço, não apresentavam um comportamento único e coerente, 

mais, sim, uma ampla variedade de comportamentos. Isso a leva a concluir que não houve um 

marranismo, mas muitos marranismos49. 

Contudo, para os Inquisidores, o cristão-novo judaizante era aquele que, mesmo 

batizado, continuava a praticar os costumes de origem judaica, mormente os mencionados no 

rol dos crimes que deveriam ser confessados e denunciados pela população, como pode ser 

observado no excerto da Carta Monitória, que trata das práticas e cerimônias judaicas, afixada 

por ocasião da primeira visitação do Santo Ofício à Bahia: 

 

1) guardar o sábado, vestindo-se com roupas e jóias de festas, limpando a 
casa na sexta-feira e acendendo candeeiros limpos com mechas novas, 
mantendo-os acesos por toda a noite; 2) abster-se de comer toucinho, lebre, 
coelho, aves afogadas, polvo, enguia, arraia, congro, pescados sem escamas 
em geral; 3) degolar animais, mormente aves, ao modo judaico, 
“atravessando-lhes a garganta”, testando primeiro o cutelo na unha do dedo 
da mão e cobrindo o sangue derramado com terra; 4) conservar os jejuns 
judaicos, a exemplo do “jejum maior dos judeus”, em setembro, dia em que 
os judeus jejuavam até saírem as estrelas no céu, quando então comiam e 

                                                           
48 ROTH, op. cit. 
49 NOVINSKY, op. cit., 1992. 
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pediam perdão uns aos outros, além do “jejum da rainha Ester” e o das 
segundas e quintas-feiras de cada semana; 5) celebrar festas judaicas como a 
Páscoa do pão ázimo (Pessach), a das Cabanas e outras; 6) rezar orações 
judaicas, a exemplo dos salmos penitenciais sem dizer “Gloria Patri et Filio 
et Spiritu Sancto”, e outras em que oravam contra a parede, abaixando e 
levando a cabeça e usando correias atadas nos braços ou postas sobre a 
cabeça; 7) utilizar ritos funerários judaicos, a exemplo de comer em mesas 
baixas pescado, ovos e azeitonas quando morre gente na casa de judeus, 
amortalhar os defuntos “com camisa comprida”, enterrá-los em terra virgem, 
cortar-lhes as unhas para guardá-las, pondo-lhes na boca uma pérola ou 
mesmo moeda de ouro ou prata e dizendo-lhes “que é para pagar a primeira 
pousada”, mandar lançar fora a água dos potes e vasos da casa quando 
alguém morre na casa; 8) lançar ferros, pão ou vinho nos cântaros da casa, 
nos dias de São João Batista e do Natal, dizendo que aquela água se torna 
sangue; 9) abençoar os filhos pondo-lhes a mão na cabeça, abaixando-a pelo 
rosto sem fazer o sinal-da-cruz; 10) circuncidar os recém-nascidos, dar-lhes 
secretamente nomes judeus ou, batizando-os na igreja, “rapar o óleo e a 
crisma” neles postos.50 

 

As diretrizes contidas no monitório constituíram a base para as confissões, 

denunciações e os interrogatórios durante os processos, e correspondiam à “Lei de Moisés”. 

Esses são traços de um judaísmo tradicional que a fé do catolicismo contrarreformista 

procurou extirpar, por um lado, apesar de, por outro lado, dar a conhecer aos marranos de 

gerações mais afastadas da conversão do século XV, preceitos básicos do judaísmo, ajudando 

a preservá-los enquanto atuou o Tribunal do Santo Ofício. 

Se analisarmos a literatura sobre os cristãos-novos e escrita por cristãos-novos, 

perceber-se a complexidade dos comportamentos dos judaizantes, sobretudo no que diz 

respeito a sua religiosidade. Esta correspondia, em larga medida, a uma regra de vida que não 

foi submersa, apesar das perseguições. A fé dos cristãos-novos era professada em segredo, na 

esfera do privado e do possível. 

Conforme Cecil Roth, uma observação que deve ser feita a respeito da religião dos 

marranos é referente à natureza da iniciação às suas práticas, ou à própria iniciação ao 

segredo, porquanto, como as crianças ainda não tinham condições de guardar o segredo da fé 

dos pais, eram frequentemente criadas como católicas até a adolescência, quando passavam 

por uma iniciação. Nesse período, a autoridade paterna era ainda forte, e, portanto, podia-se 

esperar maior discrição dos filhos. 

                                                           
50 Santo Ofício da Inquisição de Lisboa: Confissões da Bahia (Organização Ronaldo Vainfas). São Paulo: 
Companhia das Letras, 1997. Série Retratos do Brasil. p. 22-23. 
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Geralmente, aos treze anos era indicado o rito antigo do Bar Mitzivah51, quando o 

rapaz assume as suas plenas responsabilidades religiosas. Roth levanta a hipótese de que 

provavelmente a introdução formal nessa idade à plena observância dos preceitos da lei tenha 

se transformado na iniciação aos ritos secretos e aos mistérios do marranismo52. 

O segredo é, por assim dizer, a condição básica para a observância da religiosidade 

dos cristãos-novos, gravado de tal modo na consciência desses indivíduos que perpassa a 

esfera do real e guia a produção de “mundos alternativos” na ficção, como é o caso do 

destaque dado ao tema nas óperas Esopaida, ou Vida de Esopo (1734) e Os Encantos de 

Medéia (1735), de Antônio José da Silva. 

O personagem Esopo, que dá nome à ópera, é caracterizado como sendo o guardião 

dos segredos de amor de Periandro e Filena, e dos demais segredos da casa. As referências ao 

segredo aparecem em momentos variados e circundam o escravo, desde a sua compra pelo 

filósofo Xanto. Quando Zeno elenca as virtudes de Esopo, passeando na feira para vendê-lo, 

este faz referência aos segredos sobre sua personalidade: “Se vossa mercê bem soubera o que 

eu sou, talvez não me vendera”53. Mais adiante: 

 

XANTO: Esopo, anda comigo, que ti comprei. 
ZENO: Esopo, anda com o senhor Xanto, que a ele ti vendi. 
ESOPO: Não disse eu que estava vendido? Vamos, senhor Xanto filósofo; 
mas saiba que ambos vamos vendidos. 
XANTO: De que sorte? 
ESOPO: Eu, porque vossa mercê me comprou; e vossa mercê, porque não 
sabe o que leva em mim.54 

 

Em casa de Xanto, o segredo será condição essencial, pois, como o próprio filósofo 

adverte Esopo, o medianeiro das correspondências amorosas, “é o segredo que importa”55. É 

                                                           
51 Unterman diz, sobre o rito do Bar mitsvá (hebraico, literalmente “filho do mandamento”), que aos treze anos o 
menino é considerado um adulto responsável para a maioria dos fins religiosos. Ele passa a ter a obrigação de 
cumprir os mandamentos, a pôr tefilin, e pode ser contado no Minian (quorum de dez) para o culto público. 
Celebra seu bar mitsvá ao ser chamado para realizar a leitura da Torá, geralmente no primeiro shabat disponível 
após seu primeiro aniversário hebraico. O pai do menino faz uma prece agradecendo a Deus por ter se liberado 
das responsabilidades pelos atos do seu filho. A celebração é um marco importante na vida de toda a família e os 
pais dão uma festa para parentes e amigos. Também é um rito de passagem, para o qual o menino tem de dedicar 
muitas horas de preparação, especialmente praticando a récita da Haftará. Para a iniciação das meninas, é 
celebrado o Bat mitsvá (literalmente do hebraico “filha do mandamento”) na idade de doze anos e mais um dia, 
de acordo com a data de aniversário hebraico. A partir dessa cerimônia, ela é considerada uma mulher adulta que 
deve cumprir os mandamentos. A cerimônia varia de acordo com as comunidades de culto conservador e 
reformista, e com sinagogas ortodoxas modernas. As principais diferenças entre as cerimônias para meninos e 
para meninas nas sinagogas tradicionalistas são que o bat mitsvá é comumente realizado em conjunto para um 
grupo de meninas, geralmente no domingo, em vez de sábado, e as elas leem seleções de outros textos, em vez 
de serem chamadas para a leitura da Torá (1992, p. 42-43-44). 
52 ROTH, op. cit., p. 122. 
53 SILVA, A., op. cit., 2007, p. 158. 
54 SILVA, A., op. cit., 2007, p. 158, grifo nosso. 
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em segredo que se comunicam Periando e Filena, e é também em segredo que Xanto pretende 

realizar o amor que sente pela criada Geringonça. 

Também Jasão, na ópera Os Encantos de Medéia, convive com dois segredos. Um 

garante o sucesso da expedição a Cólquida, visando à conquista do velocino de ouro, e o 

outro, a sua sobrevivência, pois cultiva um amor em segredo por Creusa, prima de Medéia, a 

quem Jasão tinha prometido casamento, em troca do auxílio para conquistar o velocino. 

Sacatrapo (criado de Jasão) é o portador do segredo amoroso e o declara a Creusa: 

 

Senhora minha, aqui debaixo de segredo natural, (que legitimo nunca 
houve) digo-lhe a Vossa Serenidade, que Jasão adora ternissimamente a 
Vossa Magnificência, e sei eu, que deseja ser seu esposo, e não se declara 
com medo de Medéia; porque diz, que o há de trasfegar, se ele lhe for 
inconstante; que a mulher é um demônio em carne; pois ainda quando 
acaricia, tem tão má carinha, que mais arranha do que afaga.56 

 

Voltando às práticas características da religião marrana, é possível destacar a posição 

vital ocupada pela mulher na vida judaica, tanto na iniciação quanto na observância aos 

costumes, fato que, por si só, demonstra um “afrouxamento” dos rigores do judaísmo 

tradicional, uma ênfase dada à educação no lar e à divulgação oral dos ensinamentos, visando 

à sobrevivência da fé. Essas transformações e inversão de papéis levaram o judaísmo a uma 

espécie de “religião domiciliar”, fruto da impossibilidade de sua divulgação pública, como 

explica Angelo Adriano Farias de Assis57. 

No quadro da resistência judaica, o lar torna-se um lugar de peso, o próprio Templo, 

muito embora não oferecesse privacidade e discrição suficientes para seus moradores. Nesse 

espaço, as mulheres foram elevadas à posição de principais responsáveis pela sobrevivência 

do culto judaico, imbuídas de levar adiante a crença proibida aos filhos, desde as primeiras 

lições de vida. O lar passou a representar um espaço de resistência passiva à religião 

dominante. Em resumo: “Lar-escola-sinagoga: as residências incorporavam em seu espaço o 

tripé da tradição judaica. Espaço multifuncional onde a mulher exerceria conjuntamente as 

tarefas de provedora, mãe, educadora, catequista e rabi”58. Conforme Angelo Assis, essa 

                                                                                                                                                                                     
55 SILVA, A., op. cit., 2007, p. 171. 
56 SILVA, A., op. cit., 1759, p. 269-270, grifo nosso. 
57 Cf. ASSIS, Angelo Adriano Farias 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. v.22 n.43. São Paulo: 2002. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
01882002000100004&lng=pt&nrm=iso&userID=-2>. Acesso em: out. 2013. 
58 ASSIS, op. cit., 2002. 
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prática dos ritos judaicos, restrita às residências, configurou o “rabinato diminuto”, fenômeno 

possível após a proibição da livre crença59. 

A ênfase no feminino também pode ser observada nas óperas do Judeu. Personagens 

como Dulcinéia Del Toboso, em Vida de D. Quixote de La Mancha, Filena, em Esopaida, ou 

Vida de Esopo, Alcmena, em Anfitrião, ou Júpiter, e Alcmena, e Creusa, em Os Encantos de 

Medéia, chegam a ser descritas como deidades humanas e ocupar lugar de destaque nas 

tramas. 

Nota-se ainda, sobre a nova “religião”, a substituição da literatura sagrada antiga, em 

hebraico, pela versão latina da Bíblia; a diminuição do número de orações, e a forma como 

eram recitadas repetidamente em ocasiões especiais, em reuniões familiares, em reuniões de 

orações informais ou em sinagogas secretas. Somente alguns poucos fragmentos da língua 

hebraica foram preservados na tradição oral. 

Os costumes relacionados à alimentação judaica também continuaram sendo 

observados pelos marranos na medida do possível e, assim como nas práticas anteriores, 

variavam de acordo com o tempo, as circunstâncias e a família. O ato de obter carne abatida à 

maneira judaica e de não consumir publicamente animais “não limpos”, mencionados no 

código mosaico, a exemplo do porco, coelho e peixe sem escamas, teve que ser abandonado 

pelos conversos. Apenas alguns costumes continuaram a ser observados sem suspeitas, como 

não comer o tendão da coxa, retirado antes de preparar a perna para a alimentação; cortar a 

cabeça da galinha em vez de torcer o pescoço, quando eram mortas em casa; o consumo 

unicamente do azeite em lugar da gordura animal; e a lavagem regular das carnes para 

remoção de quaisquer vestígios de sangue60. 

Cecil Roth discorre também sobre a observância do Schabat, um costume essencial 

entre os marranos. Na preparação para as celebrações, era costume mudar a roupa branca na 

noite da sexta-feira e acender as candeias na tarde do mesmo dia, sempre de forma discreta 

para não levantar suspeitas, pois, nesses costumes, como nos descritos anteriormente, a 

sociedade e os inquisidores estavam vigilantes. Para esconder dos observadores, era costume 

acender a candeia na loja da casa ou dentro de algum cântaro61. 

No segundo processo movido contra Antônio José da Silva, assim como o costume 

de mudar a roupa da cama, os jejuns e a higiene pessoal na véspera do Schabat foram 

                                                           
59 ASSIS, Angelo Adriano Farias de. João Nunes, um rabi escatológico na Nova Lisitânia: sociedade colonial 
e inquisição no nordeste quinhentista. São Paulo: Alameda, 2011. 
60 ROTH, op. cit., p. 125. 
61 Espécie de vaso de barro ou metal, de bojo largo e gargalo, com duas asas, usado para conter e transportar 
líquidos. Cf. Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa. 
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denunciados aos inquisidores pela escrava de Lourença Coutinho, Leonor Gomes, como se 

observa na denúncia: 

 

Dice mais, que hoje, que é quinta-feira, faz oito dias, vio ella declarante, que 
a dita sua senhora, Lourença Coutinho, e a irman d’esta Izabel Cardoza, 
ambas se lavavam no dito dia de quinta-feira pela manhan, e o filho d’esta 
chamado Antonio Jozé, e sua mulher Leonor Maria o fizeram na sexta-feira 
antes de jantar, tendo já ella declarante esfregado algumas cazas no dito dia 
de quinta-feira, e no de sexta-feira pela manhan lavou e esfregou a camara, 
aonde dormem os ditos Antonio Jozé e sua mulher Leonor Maria, sacudindo 
também as paredes e alimpando tudo muito bem por assim lh’o mandar a 
dita sua senhora, não só n’esta ocazião como em todas as mais em que ellas 
faziam as ditas cerimônias, e a dita Leonor Maria fez a sua cama só, sem que 
a xamasse para a ajudar, pondo-lhe roupa lavada com aquelle aceio que cabe 
na sua possibilidade, e depois de feita, sendo ao sol posto perto das Ave-
Maria, se pôz a chorar, dizendo que lhe doía o corpo, e que estava doente, e 
Ella declarante percebeo, que tudo n’ella era fingimento e malicia, porque de 
repente é que começou a dizer, que estava molestada, e não pôde Ella 
declarante dizer, se no dito dia de sexta-feira ceou a dita Leonor Maria, 
porquanto, o dito Antonio Jozé, seu marido, não quiz consentir, que ella 
declarante entrasse na dita camara depois que a dita Leonor Maria se deitou, 
mas ao dito Antonio Jozé deo ella declarante um prato de salada e ovos, que 
não sabe nem pode depor se elle as comeo ou não, mas o que sabe é, que no 
dia seguinte, que era sábado, vestidos todos quatro em camizas lavadas, e a 
dita Leonor e seu marido com ellas novas, estiveram todo o dia sem comer 
nem beber, a dita Leonor Maria lhe dice a ella declarante, que nunca Deos 
faltava, porque já tinham que cear, porque sua irmã Pascoa dos Reis, lhe 
tinha mandado peixe frito, e um cavilhete de abobora, o qual peixe frito, que 
eram linguados, ella declarante já tinha visto em um armario ás escondidas, 
dos ditos seus senhores, porém em jantar lhe não faltavam, nem ella fez para 
si mais que uma posta de bacalháo, e um pouco de arroz, que o dito Antonio 
Jozé lhe pedia de comer para sua mãe, tudo era afectado, porque nenhum 
d’elles o comeo, e posto que diceram, que estava o melhor arroz, que Ella 
nunca tinha feito, não era possivel, que no tempo que tiravam um pouco de 
arroz para o prato, passado menos de um credo, lhe tornavam a trazer o 
prato, sem arroz, e então é que lh’o gabaram muito.62 

 

Notória também é a tentativa de Leonor Maria, esposa de Antônio José da Silva, de 

despistar a escrava dos rituais, fingindo estar doente para não fazer as refeições, e se isolando 

no quarto provavelmente para realizar as orações. 

O cálculo das datas e as celebrações tradicionais também sofreram adaptações no 

novo contexto imposto aos cristãos-novos judaizantes. Cecil Roth explica que possivelmente 

os marranos fizeram uso do calendário solar corrente como base para o seu cálculo lunar. 

                                                           
62 Conforme TRASLADO DO PROCESSO FEITO PELA INQUIZIÇÃO DE LISBOA CONTRA ANTONIO 
JOSÉ DA SILVA, POETA BRASILEIRO. Revista Trimestral do Instituto Historico e Geographico 
Brazileiro . T. LIX, parte I (1º e 2º trimestres). Rio de Janeiro: Companhia Typographia do Brazil. 1896. p. 53-
54. Disponível em: <http://www.ihgb.org.br/rihgb.php>. Acesso em: 07 nov. 2012. A ortografia do Traslado do 
processo foi mantida. 
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Assim, as celebrações eram realizadas em datas aproximadas, geralmente com um ou dois 

dias, e até um mês de erro. Era comum ainda esperar, para realizar as celebrações mais 

solenes do ano, um ou dois dias depois para fugir da vigilância dos inquisidores, que era 

intensificada nesses períodos. 

Enquanto os ritos costumeiros puderam ser observados com discrição sem maiores 

dificuldades, nas principais celebrações, o cuidado teria que ser maior, de modo que apenas 

algumas delas foram preservadas, e com alterações nas datas, a exemplo do Dia do Perdão ou 

Dia da Expiação63, celebrado no décimo dia após a lua nova que cai no mês de setembro, e da 

Páscoa64, no décimo quarto dia depois da lua nova de março. Outra cerimônia que ganhou 

destaque aos olhos dos marranos foi o Jejum de Ester65, observado geralmente na lua cheia de 

fevereiro, um mês antes da Páscoa. 

Os ritos judaicos continuaram a ser praticados com os moribundos, no funeral e, logo 

após, durante o luto. Os costumes referentes à morte e ao luto dos judaizantes são descritos 

por Cecil Roth, como pode ser observado: 

 

A Inquisição preocupava-se especialmente com os que viravam a cara para a 
parede nos seus últimos momentos [...] Quando tudo estava terminado, 

                                                           
63 O Iom Kipur (em hebraico, “Dia da Expiação”) ou “Dia Grande”, “é o dia mais sagrado do calendário judaico, 
marcando o fim dos DEZ DIAS DE PENITÊNCIA. [...]. É um jejum de 24 horas, que começa antes do pôr-do-
sol e termina ao aparecer das estrelas da noite seguinte. No dia que o precede, recomenda-se comer mais que o 
costume, como acréscimo para o jejum. Durante o Iom Kipur os judeus são proibidos de calçar sapatos de couro, 
de manter relações sexuais e de se lavar. Devem cessar todo trabalho profano neste Shabat dos Shabats” 
(UNTERMAN, op. cit., p. 125). 
64 Outra grande celebração era a Páscoa, Pessach em hebraico, que significa “passar por sobre”. “Uma das três 
festas de PEREGRINAÇÃO ou festas de COLHEITA. Pessach é a festa da liberdade, comemorando a redenção 
dos escravos israelitas do Egito e apontando adiante para a redenção do mundo na Idade do Messias [...]. 
Durante a festa não se come pão levedado, e um dia antes do início de Pessach a casa deve ser limpa de todo 
levedo, após uma busca de todas as migalhas que possam estar escondidas em qualquer canto ou fenda. A festa 
tem a duração de sete dias (oito dias na diáspora), e começa no anoitecer da véspera de Nissan, a noite do Êxodo, 
com a refeição ritual familiar do SEDER [hebraico: ordem. Cerimônia celebrada em família na primeira noite da 
páscoa]. Come-se no Seder o MATZÁ, para lembrar aos participantes o pão dos escravos comido no Egito, 
sendo Pessach também conhecido como ‘chag há-matzá’, a ‘festa do pão ázimo’. Pessach termina no momento 
em que os israelitas cruzaram o mar Vermelho [...]. Os místicos viam Pessach como a comemoração do 
casamento da Comunidade de Israel, que simbolizava o aspecto feminino de Deus, com Seu esposo, o aspecto 
masculino” (UNTERMAN, op. cit., p. 206). 
65 “Ester, cujo nome hebraico era Hadassa, [...] era a prima órfã de MARDECAI, que a comprou e depois a 
desposou. Aos quarenta anos de idade ainda tinha uma aparência jovem e bela, e Mordecai encorajuo-a a se 
apresentar para ser esposa do rei Persa Assuero. Embora normalmente isso fosse proibido a uma mulher judia, 
particularmente uma mulher casada, Ester na verdade não mantinha relações sexuais com o rei. Um espírito 
muito parecido com ela foi enviado por Deus para tomar seu lugar na cama do rei. Ela conseguiu viver 
secretamente como uma judia no palácio real, recusando-se a revelar sua origem a seu marido e sua corte, mas 
alegando ser de descendência real, sem fugir à verdade, já que o rei Saul fora um de seus ancestrais. Sua posição 
de rainha permitiu-lhe salvar os judeus do Império Persa da aniquilação nas mãos de HAMAN e seus seguidores. 
Antes de ir ao rei para defender seu povo, ela jejuou, e o Próprio Deus a vestiu e a acompanhou. Os judeus têm o 
costume de jejuar no dia anterior a PURIM para lembrar o jejum de Ester, daí chamar esse dia, em hebraico 
Taanit Ester. [...] o nome Ester foi interpretado como representando a natureza da história de Purim, quando se o 
lê como palavra hebraica, que significa ‘Eu me ocultei’” (UNTERMAN, op. cit., p. 94). 
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colocavam na boca do morto uma moeda de ouro, ou uma jóia, como tributo 
a ser pago pela travessia do Jordão [...] Esvaziavam toda a água armazenada 
em casa. A tabarah tradicional, ou a lavagem ritual do corpo, continuou a 
fazer-se. Claro que todos os estranhos, incluindo naturalmente o padre, eram 
rapidamente afastados do quarto antes de chegarem os últimos momentos, de 
modo a que o moribundo pudesse terminar os seus dias numa atmosfera de 
sinceridade [...] Depois do funeral observavam-se alguns dos ritos 
tradicionais da semana de luto judaica. A primeira refeição de ovos cozidos 
– a ementa tradicional do luto – era servida à família ao chegar a casa por 
um estranho, como a prática ortodoxa ordena. Ficavam em casa toda a 
semana, sem comerem carne, de modo a evitarem uma quebra directa das 
leis neste período. Davam muito dinheiro à caridade. Observava-se um jejum 
no último dos sete dias. Outros jejuns “pelos mortos” eram repetidos 
regularmente, ou pelos próprios enlutados ou por outras pessoas pagas pelos 
seus serviços. Por vezes deixavam dinheiro para este fim.66 

 

Os casamentos entre parentes próximos, respeitando alguns costumes matrimoniais 

judaicos, também estão registrados na literatura sobre os cristãos-novos acusados de judaizar. 

Era constante, por parte dos noivos, a prática do jejum antes da cerimônia. Os casamentos 

muitas vezes eram ajustados, quando possível, pelos próprios marranos. Roth registra ainda o 

caso de um “medianeiro” para contratar casamentos entre as várias famílias cristãs-novas, na 

comunidade secreta do México67. 

Em Esopaida, ou Vida de Esopo, o medianeiro, também chamado de alcoviteiro na 

ópera, assume um lugar de destaque, assim como o amor e o casamento. Na comédia, o 

escravo filósofo utiliza suas habilidades com as palavras para mediar os encontros amorosos 

e, por fim, realizar o casamento entre Periando e Filena, e o dele próprio com a criada 

Geringonça, além de promover a reconciliação entre Xanto e Eurípedes. 

Na vida real, o casamento entre parentes é uma prática constante na família de 

Antônio José da Silva, desde antes do bisavô Miguel Cardoso, assim como, o costume de 

batizar o primogênito com o nome do avô, o que explica as sucessivas gerações de Miguel, 

Baltazar, André, Manuel, entre outros68. 

A prática da caridade, o segredo sobre o antigo nome da família, geralmente de 

origem hebraica ou árabe, as idas ocasionais à Igreja, e os subterfúgios curiosos para evitarem 

qualquer participação ativa durante as celebrações católicas, quando eram obrigados a 

participar, também são indícios da religião dos marranos. Exemplo dessa resistência é o 

costume de limpar os olhos quando a hóstia era elevada, de maneira que não podiam vê-la a 

tempo de se ajoelhar, proclamando que não se inclinavam diante de imagens, mas diante de 
                                                           
66 ROTH, op. cit., p. 131-132. 
67 Ibid, p. 132. 
68 Sobre esse assunto, ver Alberto Dines, em sua obra já citada Vínculos do fogo I, na qual o autor traça a 
genealogia de Antônio José da Silva. 
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Deus do Céu. Era prática também, entre os marranos, recomendar em voz alta aos filhos que 

fossem à missa, para os vizinhos ouvirem, quando saíam juntos para a rua e aproveitavam 

para dar um passeio, ou fazer visitas69. 

A frequência às missas também foi objeto da denúncia da escrava Leonor Gomes 

contra a família de Antônio José da Silva. Na ocasião, disse que: 

 

[...] muitas vezes deixavam de ir á missa, assim a dita sua senhora e irman 
d’esta, filho e nora, e regularmente estavam com boa saude, em todos os dias 
de semana até o sabado, mas xegando este dia se fazem doentes, assim para 
se absterem do trabalho, como para não irem no domingo á missa, e só 
quando sucede prender-se alguma pessoa pelo Santo Officio é, que lhe 
desperta a devoção de ouvirem [...]70 

 

Os cristãos-novos judaizantes eram possuidores de uma identidade marcada pela 

duplicidade de personalidade e variação de comportamentos, recorrendo ao conceito de 

“homem dividido”71 de Anita Novinsky. Esse aspecto está presente nas óperas elencadas para 

este estudo, especialmente em Anfitrião, ou Júpiter, e Alcmena (1736), e Os Encantos de 

Medéia (1735). 

Na primeira ópera, os disfarces, fingimentos e enganos parecem ser um ponto 

central, uma estratégia utilizada pelos personagens Júpiter, Mercúrio e Juno para alcançar 

seus objetivos. A perfeição dos disfarces era tamanha que não se conseguia distinguir entre os 

personagens verdadeiros e os falsos, como observa Juno: “tão disfarçado vive na forma de 

Anfitrião, que nem toda a minha deidade sabe distinguir qual é o verdadeiro”72. Mais adiante, 

Alcmena confessa: “confusa estou entre tanto enleio, não sei distinguir qual de vós é o 

verdadeiro Anfitrião [...]”73. Também Cornucópia, sobre Saramago, afirma: “Na verdade, que 

aquele tanto se parece contigo, que eu não sei qual é o verdadeiro”74. E assim segue o enigma 

até a última cena, quando Júpiter o desfaz. 

                                                           
69 Id, p. 133. 
70 Cf. TRASLADO..., p. 54-55. 
71 Em sua obra clássica Cristãos novos na Bahia: A Inquisição no Brasil, Anita Novinsky chama a atenção para 
a problemática do “homem dividido” após a conversão forçada em Portugal, em 1497, o cristão-novo cujo 
comportamento ainda se ligava a sua tradição cultural ibérica, mas que não podia ser judeu, por conta do batismo 
cristão e, por outro lado, também era perseguido pelos cristãos, devido a constantes suspeitas de judaizar em 
segredo. Esses indivíduos não eram nem uma coisa nem outra. Entendida aqui como uma categoria de análise, 
ou um traço da identidade dos cristãos-novos, a condição de “homem dividido” deve ser relativizada, por se 
tratar de uma mesma pessoa que assume várias identidades, a depender do meio em que está inserido, e também 
por ser um conceito externo ao objeto, sendo que na ópera, o judeu, ao administrar o seu segredo, coloca na boca 
do Jasão o termo perdido (NOVINSKY, op. cit.). 
72 SILVA, A., op. cit., 2007, p. 288. 
73 SILVA, A., op. cit., 2007. 
74 Ibid. 
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Homens de duas caras, verdadeiros e falsos ao mesmo tempo, de identidades 

múltiplas e sentimentos singulares, cada um com o seu modo de ser e de vivenciar a sua fé. 

Essa parece ser uma condição dos criptojudeus disseminados pela sociedade lisboeta, pois 

também era difícil distinguir, por um olhar externo, qual a sua real condição, de cristãos ou 

judeus, já que muitos dos conversos continuaram judeus no interior de seus lares e cristãos 

nos espaços públicos. 

A ambiguidade dos cristãos-novos judaizantes estaria por trás da duplicidade de 

Anfitrião, Saramago, Felizarda ou Flérida e Corriola, trazendo à cena a problemática do 

“homem dividido”, o judeu forçado a se converter ao cristianismo para sobreviver, ou 

alcançar seus intentos. Como diria Júpiter: “o amor e a ocasião são dois inimigos muito 

poderosos”75. 

Os personagens duplicados, ora fingidos, ora verdadeiros, podem ser pensados a 

partir do conceito de Anita Novinsky, em que o mesmo homem assume comportamentos 

diferentes a depender da ocasião, como se observa na Ária76 Cantada pelo gracioso Saramago 

“verdadeiro” (com um espelho na mão): 

 

É verdade! Eu sou aquele; 
e também aquele é eu! 
Esta boca é como a dele; 
o nariz é como o seu! 
Ora estou desenganado, 
que eu e ele, e ele e eu 
Não se pode distinguir.77 

 

Mais adiante, Saramago afirma que a duplicidade não passa de um engano dos olhos, 

pois nem tudo que está diante dos olhos corresponde à verdade. 

 

SARAMAGO: Também a natureza pode mentir, pois não falta quem minta 
por natureza. Verbi causa: viste no arco-da-velha aquelas cores com que a 
natureza o veste de mil cores? Pois sabe que não são cores, senão uma 
aparência enganosa e uma equivocação dos olhos. Eis aí sem mais nem mais, 
a tua figura, pois, ainda que te ostentes Saramago verde ou Saramago azul, 
para coroar o arco desta velha, contudo nem és verde, nem azul, nem 
Saramago, senão um engano dos olhos e uma logração da fantasia.78 

 

                                                           
75 Ibid, p. 273. 
76 Movimento, ou parte, para voz solista que integra uma ópera, cantada ou oratório. Cf. Dicionário eletrônico 
Houaiss da língua portuguesa. 
77 SILVA, A., op. cit., 2007, p. 297. 
78 Ibid, p. 295. 
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Antônio José da Silva constrói uma trama na qual os próprios personagens são 

enganados uns pelos outros, como se isso fosse uma condição do seu tempo, além de 

expressar claramente sua visão sobre os rigores da Igreja contra o seu grupo, para quem a 

conversão pouco adiantou, pois ele continuava marcado pelas características dos judeus. A 

crítica ao sistema dominante pode ser observada na Ária e Recitado, cantada por Anfitrião: 

 

Sorte tirana, estrela rigorosa,  
que maligna influis com luz opaca 
rigor tão fero contra um inocente! 
Que delito fiz eu, para que sinta 
o peso desta aspérrima cadeia 
nos horrores de um cárcere penoso, 
em cuja triste, lôbrega morada 
habita a confusão e o susto mora? 
Mas, se acaso, tirana, estrela ímpia,  
é culpa o não ter culpa, eu culpa tenho; 
mas, se a culpa que tenho não é culpa,  
para que me usurpais com impiedade 
o crédito, a esposa e a liberdade?79 

 

Também em Os Encantos de Medéia, desde o momento em que Jasão chegou a 

Cólquida, viu-se “dividido” entre os amores das primas Medéia e Creusa, porém, 

decididamente inclinado ao amor de Creusa, como expressa a fala de Jasão: “Bem sei que 

Medéia é uma Estrela; mas vejo, que Creusa é um Sol, antes hei de seguir os raios deste, que 

os resplendores daquele [...]”80. 

Considerando que, na simbologia religiosa tanto a assembleia cristã quanto a judaica 

são representadas por mulheres, a alegoria de Jasão, “dividido” entre o interesse da Igreja 

Católica, representada por Medéia, e o amor pela Sinagoga judaica, simbolizada por Creusa, 

representou perfeitamente a condição existencial de cristão-novo judaizante durante os 

tempos modernos. Em outro lugar, dirigindo-se a Teseu, Jasão explica: “Assim é, Teseu: mas 

as cousas não se fazem como se dizem. [...] Uma mulher escandalizada e poderosa [A 

Medéia/Igreja Católica] é muito para temer. Assim, pretendo encobrir, que por Creusa é que 

me detenho”81. 

Toda a ópera está permeada por críticas diretas à imposição da prática da religião 

Católica. O Jasão construído por Antônio José apresenta-se como um indivíduo subordinado 

às condições do seu tempo e a um amor falso, que mantinha por cerimônia, sem vontade. No 

                                                           
79 SILVA, A., op. cit., 2007, p. 319. 
80 SILVA, A., op. cit., 1759, p. 265. 
81 Ibid, p. 288-289. 
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entanto, dentro das possibilidades que lhe são oferecidas, Jasão conseguiu vivenciar, em 

segredo, o amor que sentia por Creusa. 

Logo, observa-se que a religião dos marranos tinha uma existência estreita e 

atrofiada, como define Cecil Roth. E essas características aplicam-se perfeitamente à religião 

dos cavaleiros, descrita na ópera Vida de D. Quixote de La Mancha como “a estreita religião 

da cavalaria andante”, o que comprova a alusão de Antônio José da Silva à religiosidade 

partilhada pelos cristãos-novos do mundo português. 

Nessa perspectiva, Nathan Wachtel afirma ser a fé dos cristãos-novos judaizantes 

uma fé da lembrança e, como tal, estava afastada do judaísmo histórico, que valoriza a 

observância dos preceitos para a salvação do indivíduo; a posteridade da nação; e a realização 

final dos desígnios de Deus para o conjunto da Criação82. Apesar disso, o autor considera que 

a concepção do judaísmo partilhada pelos marranos aproximava-se da concepção mística, a 

exemplo de uma sociedade secreta, a cuja adesão seguiam-se muitas vantagens neste mundo e 

no outro, utilizando a linguagem cabalística, o mundo inferior e o superior, não obstante os 

perigos que isso representava. 

Nesse contexto, consequente da expulsão dos judeus da península ibérica, da 

conversão forçada e das perseguições ao judaísmo, observa-se uma proliferação da mística e 

das tradições esotéricas amplamente difundidas entre os cabalistas desde o século XII, sob 

influência da escola de Isaac l’Aveugle, na Provença. 

Essa tradição mística também pode ser observada nas comédias de Antônio José da 

Silva, mais precisamente a ênfase dada aos símbolos e à magia. Esses elementos perpassam os 

textos, abrangendo desde os contra-feitiços e mandingas, a encantamentos e 

desencantamentos. Os indícios assinalam que o autor fazia referência cifrada à Cabala prática, 

um dos aspectos principais da religiosidade dos judaizantes. 

Na ópera Os Encantos de Medéia, por exemplo, além de Medéia, a sua criada Arpia 

e o “carneiro” são praticantes de feitiçaria. Possivelmente a feitiçaria estivesse presente em 

outros personagens, como afirma o criado Sacatrapo, sobre o reino da Cólquida: “Sei que 

nesta terra há muita feiticeira”83. 

Em resumo, a religião dos marranos preservou alguns dos aspectos do judaísmo, com 

as devidas adaptações, tendo em vista a preservação da vida dos seus seguidores, os marranos: 

 

                                                           
82 GOETSCHEL, Roland. Cabala. Tradução de Myriam Campello. Porto Alegre, RS: L&MM, 2010. p. 8. 
83 SILVA, A., op. cit., 1759, p. 257. 
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concebiam o serviço divino como tarefa que devia realizar-se não só pela 
oração mas também pelas acções da vida quotidiana. Mantinham uma 
perspectiva real da irmandade de Israel e da sua própria identidade com a 
grande massa do seu povo, onde quer que pudesse encontrar-se. Esperavam 
ansiosamente pela libertação final, que associavam à recordação do 
primitivo centro nacional da Terra Prometida.84 

 

No contexto de perseguições em que as óperas foram escritas, a mística e as tradições 

esotéricas, mais do que a prática da lei, passaram a orientar os marranos. E quando se fala em 

misticismo judaico e esoterismo, é importante esclarecer que “a mística designa geralmente 

uma consecução de etapas ou uma disciplina espiritual que conduz o homem a um contato 

direto e, no seu extremo, a uma união íntima e experimental com Deus”85. Nesses contornos, 

“a cabala deve ser considerada uma mística na medida em que visa a uma percepção do 

divino e da criação além dos limites da experiência habitual, ultrapassando o que o intelecto e 

a sensibilidade podem abarcar em seu exercício comum”86. 

No que concerne à Cabala enquanto esoterismo é conveniente explanar que se deve a 

dois pontos: primeiro, por somente ser transmitida a um pequeno número de iniciados, apesar 

da passagem progressiva da tradição oral para escrita e da publicação de obras; e segundo, por 

tratar de temas ocultos, recônditos e essenciais em relação ao homem, ao mundo e a Deus87. 

A simbologia da mística judaica presente nas óperas será objeto do terceiro capítulo, 

intitulado Os Recônditos Arcanos da Cavalaria Andante, título também referenciado por D. 

Quixote na ópera Vida de D. Quixote de La Mancha, quando, na primeira cena, D. Quixote 

repreende o barbeiro para que não se meta a investigar os recônditos arcanos dos cavaleiros 

andantes. 

De maneira discreta, utilizando um termo comum nas óperas e na religião dos 

marranos, é possível observar indícios do mito cabalístico, na versão de Isaac Luria, em seus 

três símbolos principais, o tzimtzum, a schevirá e o tikun, além do simbolismo da potência 

feminina em Deus e do exílio, dos sortilégios e práticas mágicas e do messianismo.

                                                           
84 ROTH, op. cit., p. 134. 
85 GOETSCHEL, op. cit., 2010, p. 8. 
86 Ibid. 
87 GOETSCHEL, op. cit., 2010, p. 7-8. 
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4. CAPÍTULO 3: OS RECÔNDITOS ARCANOS DA CAVALARIA A NDANTE 

 

A religião da cavalaria andante, assim como a religiosidade praticada pelos 

neoconversos e seus descendentes, sobreviveu de forma estreita com suas práticas e corpo de 

crenças dividindo espaço com os segredos mais recônditos da esfera mística. Esse aspecto 

místico ascendeu em relação ao legalismo e ganhou novos significados com a catástrofe 

sofrida pelos judeus no final do século XV na península ibérica, quando os “Filhos de Israel” 

se dispersaram de sua morada e passaram a alimentar esperanças messiânicas e a busca da 

redenção através da libertação do exílio. 

Uma explicação para os episódios da diáspora foi dada através da Cabala luriânica, 

nos seus três símbolos maiores: o da contração do Ein Sof, em um gesto de autoexílio para dar 

lugar à criação do reino (nesse sentido, o exílio passa a ser um elemento de Deus mesmo); a 

quebradura dos vasos, que justifica a descida das centelhas do Ein Sof ao mundo inferior e a 

separação de Deus de sua Schehiná, também exilada; por fim, a redenção, ou restauração 

realizada por cada homem e não apenas por um Messias, determinado para esse fim. Inerentes 

a esses estágios do “drama cósmico” estão também a doutrina da transmigração das almas, o 

aumento do número de orações, jejuns, vigílias, meditações, adivinhações e práticas mágicas 

incorporadas ao desejo de unir-se a Deus. 

Essa explicação proveniente do novo cabalismo pós-catástrofe da Espanha 

predominou até o século XVII, quando novas influências foram incorporadas pelos seguidores 

de Sabatai Tzvi (1626-1676), um pseudomessias a quem foi atribuída a missão de realizar o 

Tikun ou redenção, último estágio do drama cósmico. Dentre as especificidades dessa que se 

convencionou chamar Cabala sabatianista, destacam-se: o fato de existir um relacionamento 

entre o Messias e os três estágios anunciados acima referentes a Tizmtzum, Shevirá e Tikun, 

trazendo à tona um antigo mito gnóstico sobre o destino da alma do redentor, que se encontra 

entre as serpentes/dragão, sendo ela uma serpente sagrada (essa versão difere do cabalismo 

luriânico, que ensina sobre a vinda do Messias após a consumação do Tikun1); além do caráter 

antinômico e, posteriormente, niilista, que acompanhou o desdobramento do movimento até o 

século XVIII. 

Na pesquisa realizada por Gershom Scholem acerca da personalidade dos 

“fundadores” do movimento, Sabatai Tzvi e seu profeta Natan de Gaza, cujas conclusões 

                                                           
1 Para analisar a influência do Zohar e da Cabala luriânica em Natan de Gaza, através do movimento sabataísta, 
assim como traços do caráter e da personalidade dos líderes, em especial a “doença” de Sabatai Tzvi, o próprio 
movimento e a difusão deste pelas comunidades judaicas, ver: SCHOLEM, G. As grandes correntes da mística 
judaica. São Paulo: Perspectiva, 2008. 
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chegam até nós sintetizadas no livro As Grandes Correntes da Mística Judaica, fica 

evidenciado ainda que a origem e o desenvolvimento do sabatianismo estão relacionados à 

personalidade do “Messias”, sobretudo à sua constituição maníaco-depressiva, que o fazia 

alternar entre momentos de profunda depressão, da mais incontrolada exuberância e 

exagerado júbilo, separados por intervalos de um estado mental mais normal. 

Desses momentos de exaltação, ou iluminação, como dizia seus seguidores, ficaram 

registros de “atos que vão contra a lei religiosa e a ofendem”, alguns deles de caráter 

“demoníaco e erótico”. A esses atos antinômicos, foi dada uma interpretação cabalística por 

Natan de Gaza (1643-1680), um jovem estudioso da Cabala que, ao encontrar Sabatai Tzvi 

“dissipou suas dúvidas e o convenceu, após terem vagado juntos por diversas semanas pelos 

lugares sagrados da Palestina, a proclamar-se o Messias”2. 

A participação do “Messias” no movimento duraria pouco, pois em 1666 ele se 

converte ao Islamismo, ficando o desenvolvimento do movimento a cargo de Natan de Gaza, 

que interpreta a apostasia3 de Sabatai Tzvi como um “Mistério Sagrado”. O ato da apostasia é 

interpretado também por Scholem como uma explicação para o fato de o movimento 

sabatianista ter se propagado “como um incêndio através da Diáspora”, e ter influenciado 

praticamente todas as comunidades judaicas, sobretudo os sefarditas. Segundo o autor: 

 

Durante gerações, os marranos na Península Ibérica, os descendentes 
daqueles judeus que, às centenas de milhares, se passaram para o 
cristianismo durante as perseguições entre 1391 e 1498, foram obrigados a 
levar por assim dizer uma vida dupla. A religião que professavam não era 
aquela na qual criam. Este dualismo só podia ameaçar, se não destruir de 
fato a unidade de sentimento e pensamento judaicos, e mesmo aqueles que 
voltaram ao rebanho depois que eles os seus filhos fugiram da Espanha, 
particularmente no século XVII, retiveram algo desta caracterização 
espiritual peculiar. A ideia de um Messias apóstata podia se lhe apresentar 
como a glorificação religiosa do próprio ato que continuou a atormentar suas 
próprias consciências. Houve marranos que tentaram encontrar uma 
justificação para sua apostasia, e é significativo que todos os argumentos que 
costumavam formular em defesa de seu criptojudaísmo voltam mais tarde na 
ideologia do sabatianismo, especialmente à frequente referência ao destino 
da Rainha Ester, que teria levado uma espécie de existência marrânica na 
corte do rei Assuero, sem falar ‘nem de sua raça nem de seu nascimento’ 
embora continuasse fiel à religião de seus pais. 
Que o Messias, pela própria natureza de sua missão, pudesse ser forçado à 
inevitável tragédia da apostasia era uma doutrina feita idealmente para 
provar uma saída emocional à consciência atormentada dos marranos. 

                                                           
2 SCHOLEM, op. cit., 2008, p. 330. 
3 Segundo a tradição judaica, um apóstata judeu que abandona a fé judaica por outra religião ou que se torna um 
herege é conhecido como “mumar”, “alguém que mudou”, ou “meshumad”, “alguém que foi obrigado a 
abandonar sua fé”. UNTERMAN, Alan. Dicionário judaico de lendas e tradições. Trad. Paulo Geiger. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 1992. p. 29. 
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Duvido que, sem esta disposição espiritual por parte de numerosas 
comunidades sefarditas, a nova doutrina tivesse criado raízes suficientes para 
se tornar fator importante na desintegração do velho gueto. A semelhança 
entre o destino dos marranos e o do Messias apóstata foi notada pouco tempo 
depois da apostasia de Sabatai Tzvi, e não é por acaso que o principal 
propagandista dessa escola, Abraão Miguel Cardoso (morreu em 1706), foi 
marrano por nascimento e começou estudando teologia cristã.4 

 

Scholem defende que havia uma predisposição dos marranos para aceitar o 

movimento religioso encabeçado por Natan de Gaza, devido à constituição dual dos marranos. 

Por outro lado, o ato da apostasia não se difundiu de maneira unilateral, ele deu origem a 

várias formas moderadas e outras mais radicais do movimento. Enquanto os moderados 

optaram por permanecer no seio do judaísmo, amparando-se na crença da eleição messiânica 

de Sabatai Tzvi, os mais radicais decidiram acompanhar seu mestre no caminho da conversão, 

seja para o cristianismo ou para o islamismo. 

Sobre esse assunto, Ricardo Foster explica que: 

 

[...] aqueles que leram na apostasia o caminho da salvação que atravessava o 
desaguadouro do mal, decidiram acompanhar seu mestre no caminho da 
conversão, tornando a encenar aquilo que conheciam muito bem desde os 
longínquos tempos de sua primeira conversão ao cristianismo: a duplicidade, 
a simulação, o jogo ficcional. Mas, agora, a interpretação mística estava 
claramente do seu lado, já que, na violação da Lei, em seu profundo 
aniquilamento, conseguiriam encontrar o caminho da salvação. As 
significações antinômicas e apocalípticas dessa concepção saltam à vista e 
deixarão uma profunda marca no corpo judaico.5 

 

O sabatianismo assumiu formas de apostasia organizada em grandes grupos por duas 

vezes. A primeira, em Salônica, onde em 1683 se formou a seita dos Doenmé, termo que 

significa “apóstatas”, cujos membros praticavam externamente o islamismo, e a segunda, na 

Galícia Oriental, onde em 1759 seguidores de Jacob Frank ingressaram em grande número na 

Igreja Católica, acreditando estarem no caminho da salvação, como explicou Ricardo Forster 

e Gershom Scholem. 

Além da difusão da Cabala, enquanto uma mística judaica, entre os cristãos-novos 

judaizantes, através do sabatianismo e antes disso pela Cabala luriânica, nota-se também a 

presença das ideias do cabalismo entre cristãos-velhos, como nos mostra Adriana Vidotte e 

Francisco de Paula Souza de Mendonça Júnior. 

                                                           
4 SCHOLEM, op. cit., 2008, p. 343-344. 
5 FORSTER, Ricardo. A Ficção Marrana: uma antecipação das estéticas pós-modernas. Trad. Lyslei 
Nascimento, Miriam Volpe. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2006. p. 41. 
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Os autores apresentam um panorama da magia e suas múltiplas facetas no 

Renascimento, dentre elas, a magia natural e suas variações, a alta magia ou magia 

cerimonial, a feitiçaria, a necromancia e a magia hermético-cabalista, demonstrando que a 

magia era usada como uma ferramenta para descobrir a “gramática oculta no Livro da 

Natureza”, pois acreditava-se que “o Criador teria deixado sinais ocultos de sua presença na 

Natureza, e que, uma vez desvelados, ofertariam uma comunhão direta entre o homem e 

Deus”6. Fica evidenciado que a magia, de modo geral, era um componente constituinte da 

cultura europeia, preservando elementos antigos e medievais herdados dos árabes, bizantinos 

e judeus. 

Na tentativa de desvendar os segredos ocultos do Criador em sua obra, a Natureza, 

era preciso conhecer a linguagem do segredo, e a Cabala prática, um saber mágico judeu, 

serve para esse fim, pois se acreditava “que as palavras do hebraico possuiriam poder de 

magia uma vez que estavam imbuídas da presença de Deus. Havia nela ainda palavras 

especiais, como IHUH e IHSUH, que por meio delas Deus poderia agir através do homem, 

realizando verdadeiras maravilhas”7. 

Um dos expoentes desse encontro entre magia e religião no Renascimento foi Pico 

Della Mirandola. Ele entendia que “a magia natural de cunho hermético era pia e importante, 

mas só se fazia eficaz se atuasse em conjunto com a Cabala prática”. E prosseguia afirmando 

que a arte cabalística “invoca anjos, arcanjos, os dez sefirots (que são os nomes ou forças de 

Deus), e o próprio Deus, recorrendo-se a alguns processos semelhantes aos mágicos e, 

particularmente, à força do sagrado idioma hebraico”. A magia de Pico Della Mirandola 

almejava encurtar o caminho até a divindade, promover o casamento entre os céus e a terra, 

sem o intermédio dos anjos8. 

Em última análise, Adriana Vidotte e Francisco de Paula Souza de Mendonça Júnior 

concluem que “o recurso à magia pelos homens renascentistas, foi uma alternativa para 

renovar o dogma cristão, e nunca negá-lo ou substituí-lo. A magia apenas forneceria ao 

cristão pio o caminho oculto para a comunhão com Deus, contido no Livro da natureza”.9 

                                                           
6 VIDOTTE, A.; MENDONÇA JÚNIOR, F. de P. S. de. Magia Natural e Magia Demoníaca: O Entrecruzamento 
de Religião e Magia no Pensamento Renascentista. Revista Brasileira de História das Religiões. ANPUH, Ano 
IV, n. 11. 2011. Disponível em: <http://www.dhi.uem.br/gtreligiao /index.html> Acesso em: mai. 2014. 
7 ZICA, 1976 apud VIDOTTE; MENDONÇA JÚNIOR, op. cit., 2011. 
8 VIDOTTE; MENDONÇA JÚNIOR, op. cit., 2011. Sobre esse assunto, ver também: COPENHAVER, Brian P. 
The Secret of Pico’s Oration: Cabala and Renaissance Philosophy. Midwest Studies in Philosophy. v. XXVI. 
2002. p. 56-81. Disponível em: < 
http://www.cmrs.ucla.edu/brian/research/finished_research/finished_articles/i23_secret_pico.pdf >. Acesso em: 
jan. 2013. 
9 Id. 
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Os resquícios dessa época de ascendência cabalística entre judeus e cristãos são 

observados nas comédias do cristão-novo Antônio José da Silva. Neste capítulo, 

discorreremos sobre o que defendemos ser a mensagem oculta do Judeu, uma referência 

cifrada à Cabala, através de elementos como a exaltação do feminino e do exílio, relacionando 

à Schehiná cabalística; da arte mágica, através das referências à feitiçaria, encantamentos, 

fórmula e palavras mágicas; e de alguns outros costumes dos “cavaleiros andantes”, 

semelhantes ao universo cultural dos cabalistas. Para tal, buscou-se uma comparação com os 

símbolos do cabalismo luriânico popularizado entre os judeus da diáspora. 

A mensagem secreta foi anunciada já na primeira comédia, apresentada em 1733, no 

Teatro público do Bairro Alto, quando o personagem ímpar adaptado por Antônio José da 

Silva, o D. Quixote de La Mancha, diz ao barbeiro na primeira Cena, “Sô mestre, trate do seu 

estojo, e das suas navalhas e não se meta a querer investigar os recônditos arcanos dos 

cavaleiros andantes”10. Curiosamente o personagem D. Quixote não limita suas andanças à 

primeira ópera, além de que, por vezes, ele é caracterizado pelo seu escudeiro como estante 

no espaço imaginário e da loucura, sobretudo quando se refere a sua senhora Dulcinéia Del 

Toboso, a quem o cavaleiro andante dirige suas preces e busca desencantar no desenrolar da 

história. 

Até que ponto as visões de D. Quixote podem ser encaradas como loucura, visto que 

a história do autor da peça se entrelaça a histórias de vítimas de intolerância, que, por vezes, 

fingem uma identidade para (con)viver em espaços limitados, constituindo-se mesmo como 

uma ficção, como defende Ricardo Forster, ao definir o marrano e sua identidade: 

 

O marrano é aquilo que não representa e, ao mesmo tempo, representa aquilo 
que não é. Na impossível resolução desse conflito que cinde sua vida, esse 
ex-judeu cristianizado, que secretamente retorna às suas origens, esboça as 
linhas labirínticas de uma identidade cujo ponto de partida é o estalido, a 
fragmentação em mil pedaços de uma biografia que jamais poderá se 
reconstituir, precisamente nesse lugar onde mais se insiste na fidelidade à lei 
de Moisés. O incansável esforço para manter sua judeidade, para continuar 
sendo judeu em sua mais recôndita interioridade.11 

 

Além da “lógica do simulacro”, Forster discorre sobre a condição de hibridismo que 

marca a experiência dos cristãos-novos, pois, ao mesmo tempo em que tentavam manter 

secretamente a sua identidade judaica e fidelidade à tradição, essa mesma interioridade será 

                                                           
10 SILVA, Antônio José da. As comédias de Antônio José, O Judeu: Vida de D. Quixote, Vida de Esopo, 
Anfitrião e Guerras do Alecrim. [introdução, seleção e notas de] Paulo Roberto Pereira. São Paulo: Martins, 
2007, p. 85. 
11FORSTER, op. cit., p. 10-11. 
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infiltrada pela exterioridade do corpo cristianizado. Nesse sentido, a identidade fragmentada 

do marrano é representada por uma cisão, um estalo do espelho que “ao fragmentar-se em 

pedaços, já não pode devolver ao sujeito uma imagem indivisível e harmônica”12. 

A arte do simulacro e a capacidade de ocupar ao mesmo tempo o centro e a margem, 

de falar publicamente de determinada maneira para poder permanecer fiel a sua crença de 

forma clandestina e de habitar as passagens secretas de uma cultura tornada invisível são 

características inerentes aos neoconversos e, em uma análise de longa duração, permaneceram 

durante todo o tempo em que os estatutos de pureza de sangue vigoraram em Portugal. 

Os textos de Antônio José da Silva, por exemplo, dão vazão à referência sobre a 

ambiguidade dos cristãos-novos, “seus escritos davam a exata noção da discussão existencial 

interna dos neoconversos, perdidos e limitados entre o que não eram e o que lhes era exigido 

ser, e entre o que lhes acusavam que fossem, e o que não queriam ser”13. Os traços da 

identidade do comediógrafo somados à possibilidade anunciada da existência de segredos nas 

entrelinhas dos textos nos levam a defender que existia uma mensagem velada nos 

“recônditos arcanos dos cavaleiros” e que ela remete à cultura cabalística imbricada na 

sociedade portuguesa no século XVIII. 

Esse indício foi lançado no primeiro capítulo, no qual refletimos sobre como os 

judeus que haviam preservado sua cultura fugindo para países com liberdade de culto, na 

diáspora iniciada em 1492, mantiveram uma relação com os que continuaram no reino 

português sob a máscara de cristãos. Essa relação dava-se através do envio de mensageiros, os 

andantes, para averiguar e instruir os que estavam afastados do judaísmo. 

O cavaleiro andante da ficção, que proclama a entrada em cena de um teatro novo 

escrita por um sefardita reconciliado pela Igreja após ser acusado de judaísmo, carrega a 

missão de desalienar pessoas encantadas pelos inimigos dos cavaleiros andantes. D. Quixote 

de La Mancha, um homem espiritual e professor na matéria da cavalaria, luta com leões e 

gigantes para defender seus ideais. 

A religião da cavalaria andante tem como lei o exercício de desencantar pessoas, 

especificamente aquelas que comungam da mesma crença na cavalaria, em outras palavras, 

reunir aqueles que pelo poder dos “inimigos encantadores” encontram-se afastados, tal como 

os mensageiros enviados para reconduzir os cristãos-novos ao judaísmo. Entretanto, o 

                                                           
12 Ibid, p. 14. 
13 ASSIS, Angelo A. F. de; FRANCO, Roberta G. Literatura e intolerância: A perseguição aos cristãos-novos na 
produção escrita portuguesa séculos XVI-XVIII. In: Memória e História. Recife, ANPUH, 5, 2004. Disponível 
em: 
<http://pe.anpuh.org/resources/pe/anais/encontro5/02intolerancia/Artigo%20de%20Angelo%20Adriano%20Fari
a%20de%20Assis%20e%20Roberta%20Guimar%E3es%20.pdf>. Acesso em: mar. 2014. 
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distanciamento e os desdobramentos evidenciados entre a antiga lei judaica, o cabalismo de 

Safed e a nova prática religiosa acabaram legitimando o surgimento de uma religiosidade 

mais introspectiva e sem os pilares da antiga lei judaica. Essa religiosidade individualizada 

teve como princípio o segredo, e foi em segredo que foram preservados alguns costumes e 

práticas, sobretudo os circunscritos aos lares, como se obsevou no segundo capítulo. 

O mesmo D. Quixote afirma existir segredos inerentes à Cavalaria Andante. Qual o 

significado desse segredo anunciado pelo Judeu? Qual seria então a relação entre os escritos 

recônditos de Antônio José da Silva e a cosmovisão dos cabalistas pós-diáspora? 

 

4.1 ISAAC LURIA E O NOVO CABALISMO 

 

Com a expulsão dos judeus da Espanha, o cabalismo sofreu profunda transformação, 

sobretudo por passar de uma doutrina esotérica para uma doutrina de caráter popular, uma 

autêntica “voz do povo” na qual todos passaram a desempenhar seu papel, no que tange à 

transmissão da mensagem religiosa da Cabala a cada lar judeu, como explica Scholem14.  

Em relação às alterações atinentes ao conteúdo da Cabala, após 1492, nota-se um 

direcionamento dos místicos para os estágios finais do processo cosmológico, especialmente o 

da Redenção, afastando-se dos anteriores, que através de meditações buscavam a união com 

Deus e o retorno à unidade original, ponto de partida da Criação. Nas palavras de Scholem, 

essas transformações aconteceram de forma gradual, através da consciência de que a redenção 

significava tanto libertação quanto catástrofe e também através da difusão de elementos 

apocalípticos e messiânicos do judaísmo, juntamente com os aspectos tradicionais do 

cabalismo15. 

Foi em Safed, na Galiléia, aproximadamente 40 anos após a expulsão da Espanha, 

que esse novo movimento cabalista se desenvolveu, e, a partir desse centro, as ideias foram 

difundidas no “mundo judaico”. As novas ideias abrangiam desde escritos da literatura 

popular, que compreende os “tratados e escritos moralizantes e edificantes”, até os mais 

complexos sistemas de pensamento místico16. 

Esses tratados e escritos moralizantes e edificantes da literatura popular passaram, a 

partir de 1550, a propagar as doutrinas cabalísticas. Os mais importantes escritos sobre a 

moral foram redigidos por místicos, como pontua Scholem ao destacar: “Moisés Cordovero 

                                                           
14 SCHOLEM, op. cit., 2008. 
15 Ibid. 
16 Id. 
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com o seu Tomer Debora, Elias de Vidas com o Reschit Hochmá, Eliezer Azikri com o seu 

Sefer Haredim, Haim Vital com os Schaarei Keduschá, Isaías Horovitz com os Schnei Luhot 

Há-Brit, Zevi Koidanover com o Kav Há-Iaschar”17. Esses são apenas alguns dos muitos 

escritos com a finalidade de transmitir a mensagem religiosa da Cabala aos lares judeus. 

Os tratados são analisados por G. Scholem como sendo fundamentais na difusão do 

cabalismo, por ter como objetivo espalhar sabedoria cabalística para o público mais amplo. Já 

Eitan P. Fishbane aborda esses tratados como um gênero de orientação ético-espiritual que 

discorre sobre a busca de um ideal de vida e a identidade pessoal dos indivíduos. Esses 

manuais estabeleciam um caminho para o indivíduo trabalhar suas falhas, a restauração e 

reintegração da vida moral “quebrada” com o pecado18, como abordaremos mais adiante. 

Dentre os expoentes da “Escola” de Safed, destacaram-se Moisés ben-Iaakov 

Cordovero e Isaac Luria Ashkenaze. O primeiro tinha o dom de transformar tudo em 

literatura, segundo Scholem, diferentemente de Isaac Luria, que não deixou livros escritos, 

embora tenha se transformado no representante exponencial da nova Cabala, cabendo um 

parêntese para apresentar brevemente sua trajetória e influência no cabalismo moderno. 

Isaac Luria Ashkenaze, também conhecido como o Ari, nasceu de uma família 

alemã, em Jerusalém em 1534, onde permaneceu até os oito anos de idade, quando sua família 

mudou-se para o Cairo. Foi no Egito que Isaac Luria se casou aos quinze anos, e foi iniciado 

na Cabala aos dezessete, além de conhecer o Zohar e o estudar durante os oito anos seguintes, 

período em que teria recebido as visões do profeta Elias para iniciá-lo pessoalmente. Após o 

período de estudos, Luria mudou-se com sua família para Safed, onde viveu os últimos anos 

de sua vida ao lado de Moisés Cordovero. 

Isaac Luria foi considerado um indivíduo de personalidade carismática, em torno do 

qual se formou um círculo místico de cerca de trinta discípulos, responsáveis posteriormente 

pela maior parte da transmissão dos seus ensinamentos. Seu legado se resume a: alguns 

escritos conhecidos como Kitvei Há-Ari, “Os Escritos do Sagrado Leão”, contendo 

comentários sobre passagens do Zohar; três hinos místicos para as refeições do Schabat; e 

principalmente os colóquios com seus discípulos, onde expunha o seu sistema de 

pensamentos. Além desses escritos, sobressaem-se ideias compiladas pelos seguidores, dentre 

                                                           
17 SCHOLEM, op. cit., 2008. p. 280. 
18 FISHBANE, Eitan P. A Chariot for the Shekhinah: Identity and the Ideal Life in Sixteenth-Century Kabbalah. 
Journal of Religious Ethics. 37, 3, 2009. p. 385-418. Disponível em: < 
http://aleph.nli.org.il:80/F/?func=direct&doc_number=000483718&local_base=RMB01/>. Acesso em: 28 fev. 
2014. 
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os quais, o mais importante foi Haim Vital (1543-1620), escritor de várias versões do sistema 

de Luria, com destaque para a obra “Oito Portões” (Schamaná Shearim). 

A difusão do cabalismo luriânico deveu-se também a Israel Sarug, que desenvolveu 

entre os cabalistas da Itália uma propaganda em benefício da nova escola, difundindo as ideias 

de Isaac Luria, juntamente com seus seguidores, pela Itália, Holanda, Alemanha e Polônia. 

Dentre os seguidores de Sarug que reproduziram a forma luriânica de cabalismo, destaca-se 

Abraão Cohen Herrara de Florença, no século XVII, o único a escrever em espanhol. Os 

escritos de Herrara foram publicados também em hebraico. 

Em que consistiam, então, as ideias de Luria, difundidas por seus discípulos? Quais 

as especificidades do cabalismo luriânico, consequente da diáspora? Nas palavras de Alan 

Unterman: 

 

Ele ensinava que, durante a emanação do mundo, a partir de Deus, e através 
das Sefirot, alguns vasos que retinham a luz divina se quebraram e centelhas 
dessa luz ficaram aprisionadas nos pedaços quebrados. Era missão do 
homem libertar essas centelhas aprisionadas, para que pudessem retornar a 
sua fonte, em Deus. Quando essa atividade de reparar o mundo (Tikun) 
estiver terminada, o Messias virá. Cada indivíduo tem seu papel a 
desempenhar, e a transmigração das almas permite que a tarefa continue por 
muitas vidas. O exílio de Israel entre as nações era para permitir que os 
judeus recolhessem as centelhas divinas aprisionadas por todo o mundo [...]. 
No entanto, a missão do homem estava repleta de perigos, porque, ao criar o 
mundo, Deus havia recuado sua essência, abrindo espaço para que outra 
coisa além da Divindade pudesse vir a existir, mas trazendo assim à 
existência também o Sitra Achra, que é alimentado pelo pecado do homem.19 

 

Unterman apresenta de forma sintética o cabalismo luriânico, além de alguns dos 

rituais e novas formas de oração mística introduzidos por Luria, tais como: a saída com seus 

discípulos na noite da sexta-feira, vestidos de branco, para os campos em torno de Safed, a 

fim de saudar a chegada da noiva Schabat; e o poder de dizer qual o estado transmigratório de 

uma pessoa apenas olhando sua testa. Luria foi descrito por Unterman como sendo 

considerado a reencarnação da alma de Moisés e o possuidor do Espírito Santo (Ruach Há-

Kodesh), o que dá a dimensão do poder simbólico que ele viria a exercer sobre os judeus20. 

Em uma análise crítica, Gershom Scholem descreve Isaac Luria como um visionário 

e conservador, esta última característica, especialmente, por fundamentar suas ideias nos 

antigos livros, sobretudo no Zohar, e utilizar a linguagem da velha Cabala para expressar 

                                                           
19 UNTERMAN, op. cit., p. 156-157. 
Quando Unterman fala em Sitra Achra, “outro lado”, em aramaico, se refere a um nome genérico para as forças 
demoníacas, estruturadas na forma de Sefirot de impureza, que desempenham um papel central na Cabala. 
20 Id. 
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novas ideias. Era considerado um visionário por suas experiências místicas, constantes e 

familiares, a ponto de seus discípulos afirmarem que ele habitava perpetuamente em um 

mundo misterioso, no “labirinto do mundo oculto do misticismo”21. 

Em relação ao seu sistema de pensamento, cabe ressaltar sua complexidade, como 

explica o próprio Luria quando perguntado sobre o porquê de não expor suas ideias em forma 

de livros. Dizia que por serem todas as coisas relacionadas entre si e que, quando abria a boca 

para falar, sentia como se o mar rebentasse seus diques e transbordasse, impossibilitando-o de 

exprimir o que a alma havia recebido22. 

Apesar das suas explicações, Luria utilizou as ferramentas do intelecto e a linguagem 

disponível no seu tempo para transpor suas visões místicas para a realidade. E é essa tentativa 

do místico de comunicar aos outros suas iluminações e suas experiências que possibilita a 

análise histórica, como fez Scholem, ao interpretar o cabalismo luriânico como reformulações 

das ideias de seus predecessores, procedentes de Safed, e do cabalismo espanhol, bem mais 

antigo, que alcançou seu momento fecundo durante os séculos XIV e XV. 

A Cabala de Isaac Luria gira em torno de uma cosmologia fundada em três bases: a 

teoria do Tzimzum, que significa “retração” ou “retirada”; a doutrina do Schevirá Há-Keilim, 

ou “ruptura dos vasos”, e a do Tikun, que significa arranjo ou reparação de um defeito23. Por 

esta concepção, a criação do mundo se dá pela retração e exílio da luz divina, este último, 

através da quebradura dos vasos e a consequente redenção do mal com o retorno da luz à sua 

fonte por intervenção do elemento messiânico, completando o ciclo cosmológico. 

Além das ideias, alguns costumes e ritos propagados pelos cabalistas de Safed foram 

aceitos em todas as comunidades, tais como: o jejum do primogênito no dia anterior ao 

Pessach; a vigília noturna antes de Schavuot24 e Hoschaná Raba25; a transformação desta 

última em um dia de penitência que remonta ao dia da Expiação, ao invés de um dia de júbilo; 

alguns ritos de penitência foram transformados em prescrições para os penitentes. 

                                                           
21 SCHOLEM, op. cit., 2008. 
22 EPSTEIN, Perle. Cabala: o caminho da mística. Tradução de Roberto Socio de Almeida. São Paulo: Círculo 
do Livro, 1978. p. 43. 
23 Sobre este assunto ver: Gershom Scholem, op. cit., 2008. 
24 Shavout, que em hebraico significa “Pentecostes”, literalmente semanas, corresponde a uma das três festas da 
colheita, que cai no dia seis, e na diáspora também no dia sete, de Sivan (maio a junho no calendário cristão). Há 
um costume muito difundido de se ficar acordado toda a noite de Shavout estudando a Torá. A Cabala enfatizou 
a importância desse ritual de uma noite inteira, chamado tikun leil Shavout, e há até relatos de revelações 
místicas que ocorrem durante essa vigília. Os cabalistas a viam como preparação das roupas nupciais para o 
casamento espiritual entre Israel e Deus, implícito na aliança estabelecida no Monte Sinai (UNTERMAN. op. 
cit., p. 240). 
25 Hoshaná Rabá, sétimo dia da festa de Sukot, recebe esse nome devido às orações de hosha-na (“por favor, 
salva”) recitadas em sua totalidade nesse dia. É uma espécie de perdão menor. Também nesse dia os místicos 
introduziram o costume de ficar acordado toda a noite estudando Torá, como um ato de correção (tikun), para 
anular na véspera de Hoshaná Rabá todo grande pecado (UNTERMAN. op. cit., p. 117).   
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A influência do cabalismo na nova espiritualidade pós-diáspora se fez refletir ainda 

nos domínios das celebrações do Schabat e outras festas, da vida sexual e procriação, além de 

tudo que diz respeito à morte e à vida após a morte. Muitas novas preces, tanto para o 

indivíduo quanto para a comunidade, bem como o costume de estudar a Mischiná26 em 

memória dos mortos, foram popularizadas. 

Essas ideias e costumes místicos da Cabala luriânica foram amplamente difundidos, 

não somente nos países de crença livre, como também onde o culto judaico era proibido, 

ganhando expressão em todos os segmentos do povo judeu, uma vez que refletia os 

sentimentos religiosos da época, cuja experiência do exílio e da redenção tornou-se central. 

Nesse sentido, os textos que falavam com uma voz mais acessível, a exemplo dos 

tratados moralizantes, tiveram um papel singular na difusão dos comportamentos cabalísticos, 

tendo em vista que “apresentavam uma jornada de autoformação para o leitor e discípulo”. 

Fishbane, em seu texto A chariot for the Shekhinah: Identity and the Ideal Life in Sixteenth-

Century Kabbalah, reflete sobre a natureza do eu, e o caminho prescrito para a formação de 

uma vida ideal, a partir da concepção cabalística de Cordovero, Eliyahu de Vidas e Haim 

Vital, defendendo que os cabalistas do século XVI entendem a alma como sendo um 

marcador final da identidade pessoal, matizada pela doutrina da reencarnação, e que eles 

formularam uma visão de uma ética ideal em que o ser humano corresponde a um vaso 

terreno para a presença divina. 

 Para os cabalistas analisados por Fishbane, a virtude essencial no caminho para a 

preparação do homem, como um transporte (uma carruagem para a presença divina), é a 

humildade, a rejeição do ego e do orgulho incorporada no ato simbólico de identificação com 

a Schehiná exilada. Para o autor, uma vida vivida em profunda humildade imita a condição 

divina, a fim de alinhar o homem com a imagem de Deus e, para isso, o devoto deve 

submeter-se a um estado de exílio27. 

Nas palavras de Scholem, essa nova doutrina corresponde a uma nova ideia moral de 

humanidade que ela propaga, “o ideal do ascético cujo alvo é a reforma messiânica, a extinção 

da mácula do mundo, a restituição de todas as coisas em Deus – homem de ação espiritual 

                                                           
26 Mishiná é a mais antiga de obras remanescentes da literatura rabínica, editada por Judá Há-Nassi e completada 
por membros de seu círculo após sua morte, no início do século III. As seis divisões da Mishiná, conhecidas por 
sua abreviação, “Shas”, tratam principalmente da Halachá e incluem elementos de compilações da Torá oral. 
Embora a Mishiná não constitua um código de lei, uma vez que cita opiniões diferentes em muitos assuntos, foi-
lhe conferida autoridade e ela tornou-se a base da tradição haláchica. A obra tornou-se a matéria de estudo 
favorita dos leigos, enquanto as academias se concentravam no texto do Talmud, mais exigente em termos 
intelectuais (UNTERMAN, op. cit., p. 178). 
27 FISHBANE, op. cit., 2009. 
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que, através do Tikun, rompe o exílio, o exílio histórico da Comunidade de Israel e aquele 

exílio interior no qual toda a criação geme”28. 

No início do século XVIII, essas ideias do cabalismo luriânico permaneciam vivas na 

cultura dos cristãos-novos, bem como entre cristãos-velhos no mundo iberoamericano, 

disseminadas nos costumes e na percepção que tinham de Deus, da salvação, e do mundo. 

Esse fato fica evidenciado nos processos movidos contra presos sob a custódia do Santo 

Ofício e na literatura do período estudado, corroborando a hipótese de que existia uma 

comunicação cifrada entre os indivíduos da nação judaica e que eles encontravam meios para 

burlar a vigilância e preservar sua cultura mística. 

 

4.2 CABALISMO POSSÍVEL EM LISBOA NO SÉCULO XVIII 

 

Após quase três séculos da proibição do culto judaico na península ibérica, o 

pensamento místico e os costumes cabalísticos continuavam presentes em Portugal, apesar 

das reformulações dos divulgadores da Cabala luriânica. Alguns indivíduos demonstraram ter 

conhecimento de elementos da mística, e divulgavam-no, seja nas confissões e denunciações 

ao Tribunal do Santo Ofício, seja através da literatura produzida por eles. 

Confirmando essa ideia, dois processos movidos pelo Tribunal do Santo Ofício no 

início do século XVIII chamam a atenção. Os casos dizem respeito a contemporâneos de 

Antônio José da Silva, nosso guia na busca por uma explicação do universo religioso dos 

cristãos-novos do período em destaque. O primeiro réu, de nome João Baptista Laroca 

(Rocaforte), foi acusado perante o Tribunal do Santo Ofício, em maio de 1724, de ser judeu e 

possuir um livro de magia cerimonial, Clavícula Salomonis. O segundo é o caso de Pedro de 

Rates Henequim, denunciado em 18 de outubro de 1741, em Lisboa, por possuir alguns 

manuscritos que revelavam conhecimento da Cabala judaica. 

O livro encontrado com João Batista Laroca correspondia a um manuscrito de vinte e 

uma páginas, entregue por um vizinho do réu ao Tribunal do Santo Ofício, e trata-se de um 

manual prático de execução de cerimônia mágica, a cerimônia do círculo e seu 

funcionamento, descrita em detalhes no processo inquisitorial movido contra o acusado e 

interpretada em seus símbolos e detalhes pelo pesquisador Marcos Silva em uma análise 

comparada às tradições místicas e aos rituais de alquimia cabalística. 

                                                           
28 SCHOLEM, op. cit., 2008, p. 319. 
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O acusado era italiano, do norte da Itália, região que abrigou sefarditas após a 

expulsão da Espanha, e habitava provisoriamente no Beco das Tábuas, na freguesia de São 

Paulo, próximo à área portuária, localizada na conhecida Lisboa ribeirinha, divisão 

administrativa de Lisboa onde residiam cerca de quatro mil pessoas na primeira metade do 

século XVIII. Era um viajante e, segundo Marcos Silva, apresentava um comportamento 

típico de um cristão-novo judaizante, o de difundir os ensinamentos proibidos às pessoas de 

sua origem, como resume o autor: 

 

[...] a vida de perambulações de João Baptista Laroca (Rocaforte) ao redor 
da bacia do Mediterrâneo, levando consigo um livro ou manual de magia 
cerimonial e discutindo com alguns circunstantes seu conteúdo, note-se que 
ele mesmo afirmou que o tal Caetano que encontrara na viagem era "de 
nação", evoca a figura do "andante" que se dedicava ao trabalho de difusão 
da cultura proscrita dos sefarditas, numa atitude de premeditada resistência 
cultural.29 

 

A simbologia do andante na cultura de resistência dos descendentes de conversos 

judaizantes já fora apresentada no primeiro capítulo, por ocasião da interpretação do 

personagem central da obra Vida de D. Quixote de La Mancha, e da apresentação das 

características alusivas ao andante. A análise do personagem D. Quixote referenda as práticas 

de João Baptista Laroca, que correspondem a um costume comum dos judaizantes desde a 

proibição do culto judaico. 

Além das perambulações, Marcos Silva apresenta outras características de João 

Batista Laroca que apontam para sua origem criptojudaica, tais como: o uso da barba, 

frequente entre os judeus religiosos; o tratamento fraterno dispensado a um indivíduo “de 

nação”; o fato de ser do norte da Itália, região que tradicionalmente abrigou sefarditas; de 

residir, em Lisboa, em uma freguesia habitada por muitos comerciantes de origem judaica; a 

acusação formal de ser judeu, embora o negasse, e de praticar rituais associados à Cabala 

prática; a cerimônia do Círculo, presente na tradição mágica judaica desde a antiguidade; e, 

sobretudo, a posse do grimório ou “livro das sombras”, um também costume judaico 

primitivo, tendo em vista que os judeus possuem uma versão ancestral do Clavicula 

                                                           
29 SILVA, M.; BISPO, I. C. G.; SANTANA, N. B. F. O feiticeiro judeu e a cerimônia do círculo: magia e 
criptojudaísmo num processo da inquisição. In: Simpósio Internacional de Estudos Inquisitoriais, 2., 2013, 
Cachoeira. Anais Eletrônicos – Simpósio Internacional de Estudos Inquisitoriais: História e Historiografia. 
Cachoeira: UFRB, 2014. Disponível em: <http://www.ufrb.edu.br/simposioinquisicao/anais-eletronicos-2/anais-
eletronicos-2013/>. Acesso em: 05 fev. 2014, p. 10. 
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Salomonis, intitulada Sefer Raziel, um grimório de Cabala prática que data, pelo menos, do 

século XIII da era comum30. 

O autor observa ainda que as práticas mágicas descritas no processo de João Baptista 

Laroca (Rocaforte) são costumes presentes na magia judaica desde os tempos da Idade Média, 

e que, nesse período, os judeus foram considerados um referencial simbólico na magia e na 

prática da feitiçaria. 

Já no caso de Pedro de Rates Henequim, a influência da Cabala é observada de 

maneira ainda mais evidente, pois o próprio réu confessou estar formulando “novas doutrinas” 

nos papéis confiscados, sob influência da Cabala. Os manuscritos constituíam um esboço de 

quatro livros que Henequim pretendia redigir. Eles foram descritos por Plínio Freire Gomes 

como: 

 

O primeiro livro se intitulava Divina Lingoaje, no qual ele analisaria as letras 
do abecedário, procurando demonstrar que o português é a língua falada por 
Deus. O segundo, Divindade feminina, seria um tratado sobre a concepção 
da Virgem Maria. Em seguida vinham Paraíso restaurado – Lenho da vida 
descoberto, em que ele comentaria a localização do Éden, além de indicar 
qual foi a árvore do fruto proibido; e, por fim, Divino do Divino, uma 
coletânea dos trechos da Bíblia em que “Deos pela sua boca fala”.31 

 

As formulações de Henequim revelam como a Cabala integrava o universo cultural 

luso-brasileiro no início do século XVIII, particularmente, a visão pluralista da divindade e a 

posição de absoluto destaque em que colocava a Virgem Maria, segundo Plínio Gomes, a 

figura mística que mais fascinava Henequim. Nas doutrinas de Henequim, a Virgem Maria é 

apresentada como um elemento de mediação entre o humano e o divino, sobretudo, por sua 

androgenia. 

Os casos de João Baptista Laroca e Pedro de Rates Henequim revelam a influência 

da Cabala no início do século XVIII, seja na realização de rituais de magia, geralmente 

classificados como Cabala prática, seja em suas versões Dogmática, que compreende a 

literatura e o sistema; Literal, que trata das letras e dos valores numéricos; e Oral, que se 

ocupa com a atribuição dos símbolos às esferas da Árvore da Vida, como distingue Charles 

Fielding32. 

Os aspectos da mística vivenciados nos países onde o judaísmo era proibido, no 

início do século XVIII, chegaram até nós através do olhar do Inquisidor, ou de textos 
                                                           
30 Id. 
31 GOMES, Plínio Freire. Um Herege vai ao Paraíso: Cosmologia de um ex-colono condenado pela inquisição 
(1680-1744). São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p. 32. 
32 FIELDING, Charles. A Cabala Prática. 8. ed. São Paulo: Pensamento-Cultrix, 2010. 
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censurados pela Instituição religiosa. Eles nos dão um perfil do místico leigo, afastado dos 

ensinamentos rabínicos e dos livros sagrados dos países de crença livre.  Nesse contexto, a fé 

era colocada acima dos preceitos da lei e o cabalismo era adaptado às possibilidades do tempo 

e ao cristianismo. 

Tal como os aspectos práticos da Cabala, provavelmente realizados por João Baptista 

Laroca, e as ideias de Pedro de Rates Henequim, com sua cosmologia sobre a criação do 

universo, adaptada ao contexto do Brasil colonial, as óperas de Antônio José da Silva também 

apresentam um conteúdo cabalístico de forte inspiração luriânica. O comediógrafo fez uso dos 

artifícios do teatro, tais como a máscara, os bonecos de cortiça, a música, o recurso ao mito, 

assim como a personagens já consagrados na literatura e outros criados pelo autor, para 

expressar ideias que circundavam os cabalistas. 

Nas óperas de Antônio José, a visão do feminino, do exílio, além de sortilégios e 

práticas que compõem o universo mítico dos cabalistas assumem posição central e guiam seus 

personagens, demonstrando, de maneira recôndita, consonância com o conhecimento do 

cabalismo que circulava entre os judaizantes do seu tempo. 

 

4.3 O FEMININO E O EXÍLIO NAS ÓPERAS DE ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA 

 

Embora tenha como objetivo tratar do desencantamento de Montesinos, encantado 

em uma cova, na cena VII da primeira parte da ópera Vida de D. Quixote de La Mancha, o 

cavaleiro andante faz referência a um personagem, a rainha Dido, com características um 

tanto quanto diferentes das demais personagens das óperas de Antônio José da Silva, exceto 

por uma semelhança com a Dulcinéia Del Toboso. Esse episódio merece ser apresentado para 

a compreensão da hipótese formulada neste estudo: 

 

[...] D. QUIXOTE: Viste como depois de encovado, penetrei as duras 
entranhas dessa penha, abrindo caminho com a espada na mão, derrubando 
montes, ou para melhor dizer gigantes amontoados, até que chegamos a este 
abismo?  
SANCHO: Meu amo é um abismo! (À parte.) Mas diga-me, senhor, onde 
estamos nós? 
D. QUIXOTE: Estamos no Inferno. 
SANCHO: Em Purgatório está quem lida com vossa mercê. É boa graça! 
Com que, parece-lhe a vossa mercê que isso é inferno? Ora o certo é que está 
pouco visto em matéria de Inferno. 
D. QUIXOTE: De que te espantas, animal? 
SANCHO: Porque sou animal, por isso me espanto. Ora venha cá: Quem se 
não há de espantar de ouvir dizer a vossa mercê que está no Inferno assim à 
chucha calada, e eu também, sem me doer pé nem mão, graças a Deus? 
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D. QUIXOTE: Sancho, eu não tenho culpa que sejas um simples escudeiro, 
sem notícias, nem literatura. Se tu leras a Virgílio, no sexto livro das 
Eneidas, lá verias que também Enéias foi ao Inferno, e lá viu a seu pai 
Anquises e a rainha Dido. 
SANCHO: Essa rainha Dedo era macho, ou fêmea? 
D. QUIXOTE: Não se sabe de certo; o que se diz é que era mulher varonil. 
SANCHO: Visto isso, era macho-fêmea! Com, que senhor, uma vez que 
Enéias foi ao Inferno, vá vossa mercê também; mas não consta que Enéias 
tivesse escudeiro, como vossa mercê tem. 
D. QUIXOTE: Ora, Sancho amigo, tem valor, que agora quero tratar do 
desencanto do senhor Montesinos, que para esse fim fui aqui trazido.33 

 

Pouco antes, na cena IV, D. Quixote caracteriza a sua senhora, Dulcinéia Del 

Toboso, como sendo “a mais gentil deidade que calçou coturno”34. O que teriam em comum 

essas cenas? Qual a relação entre elas e os ensinamentos cabalísticos? O que queria expressar 

o autor ao abordar o tema da Mulher Varonil, e de uma deusa que calçou coturno? 

As referências apresentadas acima sobre a Mulher Varonil, uma rainha macho-

fêmea, e uma deusa que calçou coturno, dão margem a uma forma inovadora de interpretar as 

óperas de Antônio José da Silva, sobretudo comparando-as aos escritos dos cabalistas e dos 

acusados de heresia judaica nos tempos modernos, como é o caso do contemporâneo do 

comediógrafo, Pedro de Rates Henequim. 

A Virgem Varonil, nas teses de Henequim, seria a Virgem Maria, Mãe de Deus. 

Nessas teses, ela era descrita como tendo natureza divina, por ser esposa do Espírito Santo, 

além de não ter orifício como as outras mulheres e de ser virgo e virago, por trazer partes de 

varão. Assim, a Virgem Maria seria um ser andrógeno, que trazia partes femininas e 

masculinas. A exaltação de Maria em relação ao próprio Deus, como a legítima deusa, 

também é evidente nas proposições de Henequim, como se observa quando dá provas da 

divindade de Maria em suas proposições: 

 

3º porque he de fé, que Christo fora concebido do Spirito Sancto: conceptus 
est in Spirito Sancto; e sendo a senhora quem concebeu ao verbo encarnado, 
vem a seguirse que a Srª. he o Spirito Sancto. 
4º porque he de fé, que Christo nascera de Maria: logo he certo que ella foi 
quem concebeo, pois só quem concebe he que pare, e sendo infallivel que o 
Spirito Sancto concebeo, tambem o he Maria he o Spirito Sancto. 
5º porque a Virgem Maria he esposa do Spirito Sancto: logo há de ter a 
natureza Divina, porque a Esposa deve ser da mesma natureza do Esposo. 
6º porque se a Senhora não fora Divina não a mandava Deos adorar com 
adoração de latria para mostrar a sua Divindade; e he certo que a mandou 
adorar pelos Anjos, e  porque o não fizerão, os condenou ao Inferno. 
Mandou venerar por Adão, e Eva quando lhes pos o preceito, que não 

                                                           
33 SILVA, A., op. cit., 2007, p. 105-106. 
34 Ibid, p.100. 
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tocassem na Arvore da Sciencia, figura expressa da Senhora, e porque 
desobedecerão, se fizerão reos da Morte, a quem se lhes comutou em 
degredo, porque se refugiarão debaixo das ramas, e entranhas da mesma 
arvore, e como sahirão della com vida se verificou na Senhora ser = mater 
omnium viventium = como diz o texto; mandou adorar a Arca do 
Testamento por ser figura da Senhora, e porq’ Osa lhes pos as mãos, 
subtamente morreo. 
7º porque a cidade do Apocalypse, que vio São João era figura da Senhora, e 
no ser de ouro semelhante a vidro purissimo mostra que a Senhora he 
Divina, porque o ouro cristalino he simbolo da natureza Divina. 
8º porque a mulher do Apocalypse é figura da Senhora, e vestia de sol, que 
he o símbolo da magestade Divina para lhes manifestar a Divindade. 
[...]  
10º et ultimo: porque assim como o Christo tomou carne humana no ventre 
da Senhora, assim era conveniente que Spirito Sancto tomasse carne no 
ventre de Santa Anna com figura, e feições de mulher para remedear as 
filhas de Eva, como fez Christo, que tomou a forma de homem para 
remedear os filhos de Adão.35 

 

Em conformidade com as proposições, Henequim recria passagens alegóricas da 

Bíblia e associa a Senhora à Árvore da Ciência, a qual Adão e Eva foram proibidos de tocar, à 

Arca da Aliança, à Mulher revestida de sol e à cidade de Nova Jerusalém, descritas na 

narrativa profética do Apocalipse. 

Tendo ciência de que Pedro de Rates Henequim abeberou-se no cabalismo enquanto 

residiu no Brasil colonial, não é de se estranhar que a exaltação do feminino como parte da 

divindade tenha uma fundamentação nos ensinamentos da Cabala luriânica, mais 

precisamente no simbolismo da Schehiná, um elemento feminino de Deus, quase 

independente dentro Dele. 

De acordo com G. Scholem, a Schehiná é compreendida na terceira sefirá, que é a 

mãe superior e a potência demiúrgica da qual emanam as sete potências que simbolizam as 

partes do homem primordial, condensadas no elemento masculino. Já a décima sefirá 

representa o feminino, vista simultaneamente como mãe, esposa e filha. A Schehiná 

cabalística36 é representada ainda por sua identificação com a mística Ecclesia de Israel, e com 

a alma (neschamá), além das concepções da ambivalência e do exílio inseparáveis dela. 

Em seu aspecto de ambivalência, a Schehiná é a “Árvore da Morte”, separada da 

“Árvore da Vida” pelas forças demoníacas, e, ainda que na maioria dos contextos ela seja a 
                                                           
35 GOMES, op. cit., p. 160-161. 
36 Scholem utiliza o termo Schehiná cabalística para distinguir das concepções da literatura talmúdica e do 
judaísmo rabínico não-cabalístico, nos quais a Schehiná tem o sentido simplesmente de Deus, em Sua 
onipresença e atividade, dentro do mundo e, especialmente, de Israel. A presença de Deus, que na Bíblia é 
chamada de Seu “rosto”, é tratada por Sua Schehiná no tratamento rabínico. Nessa literatura, não se faz distinção 
entre Deus e sua Schehiná, diferentemente do uso cabalístico, contido no Bahir, que trata a Schehiná como um 
elemento feminino quase independente dentro de Deus. Cf. SCHOLEM, G. A Cabala e seu simbolismo. 
Tradução de Hans Borges e J. Guinsburg. São Paulo: Perspectiva, 2009, p. 126. 
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mãe misericordiosa, nessa fase, ela se torna o veículo do poder de punição e juízo rigoroso. A 

concepção de “ambivalência” da Schehiná relaciona-se com a de seu exílio, outro mito 

fundamental na Cabala luriânica. Nas palavras de Scholem: 

 

O exílio da Schehiná, ou, em outras palavras, a separação, em Deus, dos 
princípios masculino e feminino, é costumeiramente atribuído à ação 
destrutiva do pecado humano [...] Essa ruptura é descrita em vários 
símbolos. Ela é a separação entre a Árvore da Vida e a Árvore do 
Conhecimento, entre a vida e a morte; ela é o arrancamento da fruta tirada da 
árvore a que deveria estar presa, é a espremedura dos sucos e do poder de 
julgamento do fruto sagrado da Schehiná.37  

 

Scholem salienta ainda que, para os cabalistas, essa concepção mística do princípio 

feminino da Schehiná, como um guia providencial da Criação, alcançou grande popularidade 

entre as massas do povo judeu, mostrando aí um dos impulsos religiosos primordiais ainda 

latentes no judaísmo38. Dessa forma, o exílio da Schehiná torna-se um símbolo da culpa 

histórica dos cabalistas, que passam a atuar religiosamente na busca pela união entre Deus e 

Sua Schehiná (símbolo máximo da Redenção). 

As considerações tecidas por Henequim acerca da Mãe de Deus são carregadas da 

mesma ambivalência que constitui o simbolismo da Schehiná cabalística, muito embora o seu 

intérprete, Plínio Freire Gomes, não tenha feito referência a esse aspecto. Ambas as Senhoras 

são apresentadas como divindades, que carregam as partes masculina e feminina39, e são 

identificadas com a Árvore do Conhecimento, a mulher vestida de sol, descrita no Apocalipse 

e em última análise como a Comunidade de Israel. 

Voltando ao ponto inicial dessa análise, é forçoso questionar até que ponto as 

referências à Mulher Varonil e à deidade humana que calçou coturno, Dulcinéia Del Toboso, 

podem ser pensadas como um indício cabalístico nas óperas de Antônio José da Silva, já que 

ambas as afirmações aludem possivelmente à cultura mística dos judaizantes da época. Essa 

cultura enfatiza a separação do aspecto feminino de Deus e a missão de cada religioso de 

devolvê-lo a sua “unidade original”, masculina. 

                                                           
37 Ibid, p. 130. 
38 Ibid, p 127. 
39 Apesar de a Schehiná cabalística ser apresentada como um aspecto feminino em Deus, quase independente 
Dele, separados devido ao pecado humano e, por isso, ela encontra-se no exílio, vale lembrar que, na literatura 
não-cabalística, os aspectos feminino e masculino não se separam e que Henequim almejava uma Cabala 
cristianizada, podendo, com isso, ter se apropriado da definição cristã de Schehiná como sendo o “rosto” de 
Deus. Suas afirmações sobre a Senhora, Virgem Varonil, são de que ela era um ser andrógeno, feminino e 
masculino ao mesmo tempo. 
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O fato é que, assim como a Senhora na concepção da Schehiná cabalística e nas teses 

de Pedro de Rates Henequim, a Senhora Dulcinéia Del Toboso, encontrava-se afastada dos 

cavaleiros andantes, por arte dos inimigos encantadores. Essa divindade feminina estava 

também aparentemente separada do seu aspecto masculino, como mostra Antônio José ao 

dizer que “calçou coturno40”, referenciando um passado, mas sem explicar as circunstâncias 

dessa ideia. Esses indícios aproximam a Senhora Dulcinéia encantada da Senhora, Schehiná, 

exilada. As duas à espera de homens santos e piedosos para retornarem a sua condição 

original, unindo-se ao aspecto masculino. 

Essa vestimenta, tipicamente masculina, alude ainda à característica da Schehiná de 

guia dos exércitos celestiais, e condutora das guerras do “Grande Rei”, como demonstra Ariel 

Bension em excerto sobre a Schehiná no Zohar41. 

A hipótese de que o simbolismo da Schehiná está presente nas óperas escritas pelo 

comediógrafo luso-brasileiro fica ainda mais consistente quando analisada na sua concepção 

do exílio. No Zohar, espécie de bíblia dos cabalistas, o rabino Shimon ben Yochai revela, 

sobre o exílio da Schehiná: 

 

Quando Israel vivia na Terra Santa e cumpria todos os seus deveres perante 
Deus, tudo estava normal. O trono celestial permanecia sobre Israel estava 
perfeito. Mas, quando Israel manchou a Terra Santa com seus pecados, 
expulsou a Schehiná de sua morada e a lançou ao exílio entre outras nações. 
Por causa disso, a professia cessou, e mesmo o Segundo Templo não pôde 
vingar, porque a Schehiná não havia voltado de seu exílio. Desde o momento 
em que a Schehiná partiu para o exílio, o pacto entre Israel e Deus foi 
quebrado e começou a tomar sua força do outro lado. Por isso, tanto a 
Schehiná quanto Israel estão no exílio – da mesma maneira que um pacto 
entre um homem e uma mulher pode se quebrar por algum tempo. O divino 
prazer da união se transforma em sofrimento, com o triplo isolamento que 
envolve o Pai - Deus, a Mãe - a Schehiná e o Filho – Israel. Os filhos - Israel 
– também estão separados uns dos outros e vivem isolados no exílio. E Israel 
carrega as penas de todas as nações, pois Israel é o coração das nações.42 

 

O simbolismo do exílio da Schehiná foi incorporado aos costumes cabalísticos como 

o Sefer gerushin, ritual inicialmente praticado pelos cabalistas da “Escola” de Safed, 

sobretudo Cordovero, Isaac Luria e seus companheiros místicos. Tratava-se de um ritual de 

errância ou perambulações pela zona rural da Galiléia, como uma representação do vagar 
                                                           
40 Tipo de calçado antigo, de sola alta de madeira, que cobria o pé e parte da perna até os joelhos, usado por 
homens importantes nas sociedades grega e romana e por soldados no uso regional brasileiro (atual). Cf. 
Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa. 
41 BENSION, Ariel. O Zohar: O Livro do Esplendor. Prólogo de Miguel de Unamumo; Tradução das passagens 
do Zohar e introdução de Rosie Metroudar e tradução dos outros textos de Rita Galvão. São Paulo: Editora Polar, 
2006, p. 100-101. 
42 BENSION, op. cit., p. 103. 
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sagrado e um dos caminhos para a santificação individual. O ritual tornou-se um costume 

entre os cabalistas dos séculos posteriores, uma vez que eles eram encorajados a submeter-se 

a um exílio autoimposto, incorporando o ato simbólico do exílio da Schehiná. 

Como uma forma de reencenação das viagens intencionais dos místicos, o exílio 

autoimposto tem como objetivo maior a transformação do homem em um canal para a 

presença divina, “uma carruagem para a Schehiná”, já que, no pensamento luriânico, o 

homem é entendido como um vaso que, após o tikun, se torna digno de receber o sagrado. 

Nessa perspectiva do exílio autoimposto, o personagem que melhor representou o 

errante foi o D. Quixote de Cervantes, que, segundo Edgar Morin, é possível que tenha 

traduzido não apenas a nostalgia da cavalaria desaparecida, como também a busca pela 

Schehiná perdida no mundo do exílio43. Essa hipótese levantada por Morin é também 

compartilhada por Miguel de Unamuno, que compara Shimon ben Yochai (espécie de Cristo 

hebreu que viveu no segundo século da era comum, a quem foi atribuído o Zohar) ao Quixote. 

Nas palavras do autor: “Shimon bem Yochai nos parece um D. Quixote, cavaleiro andante em 

direção o divino, à conquista do outro mundo, o do além, entre visões ao mesmo tempo 

angélicas, dantescas e cervantinas”44. 

Essa perspectiva reforça a ideia de que o personagem D. Quixote fora escolhido por 

Antônio José da Silva devido às semelhanças entre os dois escritores, Antônio José e Miguel 

de Cervantes, como foi desenvolvido no primeiro capítulo. O D. Quixote é comparado a um 

cabalista autoexilado em busca da Schehiná, também exilada no reino (malkut, a mais baixa 

das emanações divinas), à espera de homens santos para a conduzirem através da prece à 

união com sua face masculina, concluindo o Tikun. 

Nas óperas do Judeu elencadas para este estudo, não apenas o D. Quixote buscava a 

Schehiná perdida no mundo do exílio, sua Senhora Dulcinéia encantada, como também o 

Esopo seguia os passos do cavaleiro andante com o objetivo de realizar a união entre Filena e 

Periandro, como a Schehiná e seu esposo. Alguns elementos selecionados da ópera Esopaida, 

ou Vida de Esopo justificam as hipóteses de que o elemento feminino e o tema do exílio 

podem ser relacionados à concepção cabalística do exílio da Schehiná e da redenção do 

homem. 

Explicando as origens da fábula que inspirou o comediógrafo Antônio José da Silva, 

Paulo Roberto Pereira, em sua introdução à comédia, afirma que pouco se sabe sobre suas 

                                                           
43 MORIN, Edgar. Meus demônios. Tradução de Leneide Duarte e Clarisse Meireles. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2013. p. 119. 
44 BENSION, op. cit., p. 35. 
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fábulas, e esse pouco se deve a Planudes, monge bizantino do século XIV que reuniu e 

escreveu uma história da vida de Esopo, um escravo de aspecto físico disforme, mas com uma 

rara inteligência. Apesar de haver controvérsias, a maioria dos estudiosos do tema atribui ao 

solo grego sua pátria, em torno do século VI a. C. Sabe-se que foi libertado por seu último 

senhor, Xanto, graças a sua inteligência, e graças a ela também veio a dirigir uma cidade 

grega por delegação do rei Cresso. Mais tarde, ao consultar o oráculo de Delfos, foi acusado 

de sacrilégio, sendo condenado à morte e lançado do alto de uma rocha45. 

Apesar das características disformes atribuídas a Esopo, como corcunda e zâmbio, 

chama-nos a atenção o fato de ser ele um escravo filósofo, conhecedor de latim e de filosofia, 

além de ser o guardião dos segredos de amor de Periandro e Filena, e dos demais segredos da 

casa. Era também um medianeiro ou alcoviteiro, um escravo sem pátria, e que diz ser de onde 

se sente bem, assim como o cabalista da diáspora, que se encontra exilado. 

Já Filena é descrita em alguns momentos da ópera como uma deidade humana, assim 

como a Dulcinéia Del Toboso na ópera Vida de D. Quixote de La Mancha, com a 

peculiaridade de estar afastada de Periandro pela terrível condição de sua mãe, Eurípedes. 

Nessa relação, Esopo aparece como um amante de Filena, às escondidas, e, apesar disso, um 

mediador da união entre ela e Periandro. Talvez em comparação à mística, pode-se relacionar 

Esopo a um cabalista que desempenha o papel de intercessor e “casamenteiro” entre o mundo 

divino e o mundo material, tal qual um místico que se torna um receptáculo, no qual o 

“influxo divino” pode se derramar, após a purificação da sua alma46. 

Do ponto de vista histórico, perceberemos também algumas questões de consciência 

histórico-religiosa em Esopo semelhantes aos cristãos-novos judaizantes, pois, como homem 

piedoso, condição buscada pelos cabalistas, Esopo seria capaz de realizar a união entre o 

masculino e o feminino, concluindo o casamento, símbolo máximo da união entre o mundo 

celestial e o mundo material. 

Nesse particular, fica evidenciada a ideia do “exílio e redenção” corrente nos 

“círculos culturais” criptojudeus que tinham no Zohar uma fonte de inspiração e na Cabala 

uma forma de compreender a si mesmos. 

No “Livro do Esplendor”, o povo de Israel é comparado à Shechiná por estar no 

exílio. E, assim como ela, a Senhora é a mediadora entre o Céu e a Terra, sendo assim, os 

filhos de Israel, no curso de sua experiência individualizada, buscam a união com Deus, a 

                                                           
45 SILVA, A., op. cit., 2007, p. 151. 
46 GOETSCHEL, Roland. Cabala. Tradução de Myriam Campello. Porto Alegre, RS: L&MM, 2010, p. 85. 
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reparação do mundo que foi quebrado após o processo de Seu recolhimento em Si mesmo, 

sem o qual qualquer ideia de Criação teria sido impossível47. 

A linguagem mística presente na ópera Esopaida, ou Vida de Esopo manifesta-se já 

na primeira cena, quando Zeno, primeiro dono de Esopo, afirma que “depositasse a 

Providência em vaso tão tosco uma alma tão perfeita, como a deste Esopo!”48. A palavra vaso 

representa um indício de que a linguagem da Cabala fazia parte da cosmovisão do 

comediógrafo. Analisada à luz do processo teogônico da Cabala luriânica, ela corresponde a 

um receptáculo da luz, fundamental na primeira e segunda fases desse processo, porquanto, na 

medida em que, durante a contração, os vasos acolhem a luz das três primeiras sefirot, nas seis 

outras, os vasos destinados a recolhê-la se quebraram e, nesse processo, a maior parte da luz 

remonta à sua fonte, enquanto o restante das centelhas de luz, agarradas aos pedaços dos 

vasos, mergulham com eles no abismo49. 

Quando Zeno elenca as virtudes de Esopo, passeando na feira para vendê-lo, este faz 

referência aos segredos sobre sua personalidade e sua condição de alcoviteiro, dizendo ao seu 

amo: “Se vossa mercê bem soubera o que eu sou, talvez não me vendera. Porém, falando com 

a mais cativa reverência, não é o mel para a boca do asno”. E continua mais adiante: “O asno, 

falando por entre os dentes, é vossa mercê, e o mel é o que sai e o que levo do tinteiro”50. 

Percebe-se que o mel ou a mensagem que sai do tinteiro de Esopo não era para todos, 

mas apenas para aqueles que teriam a sensibilidade para captar a alma judaica (nefesh yehud), 

a exemplo de Xanto, que justifica a compra do escravo pelas perfeições da alma, como pode 

ser observado nas falas que seguem: 

 

XANTO: Esopo, anda comigo, que ti comprei. 
ZENO: Esopo, anda com o senhor Xanto, que a ele ti vendi. 
ESOPO: Não disse eu que estava vendido? Vamos, senhor Xanto filósofo; 
mas saiba que ambos vamos vendidos. 
XANTO: De que sorte? 
ESOPO: Eu, porque vossa mercê me comprou; e vossa mercê, porque não 
sabe o que leva em mim. 
XANTO: O que eu levo em ti bem o sei.51 

 

A distinção entre as dicotomias corporal/espiritual e vaso/alma, apresentadas nas 

falas de Esopo e Xanto, assim como entre o D. Quixote (espiritual) e Sancho Pança (material), 

                                                           
47 BENSION, op. cit. 
48 SILVA, A., op. cit., 2007, p. 157. 
49 GOETSCHEL, op. cit., p. 103. 
50 SILVA, A., op. cit., 2007, p. 158. 
51 SILVA, A., op. cit., 2007. p. 162, grifo nosso. 
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é representativa da própria identidade dos cabalistas formada, principalmente, na introspecção 

e na ambiguidade das circunstâncias que moldaram essa identidade. Eitan P. Fishbane, em 

uma análise sobre o retrato da autoconsciência fundado no pensamento místico de vários 

cabalistas a partir do século XVI, cujos nomes proeminentes da “Escola” de Safed já foram 

mencionados, reflete sobre as implicações dessas concepções para a teoria cabalística da 

identidade pessoal52. 

Fishbane conclui, a partir do pensamento de Haim Vital, difusor da Cabala luriânica, 

que o eu interior (a alma), e não o corpo (que é apenas uma vestimenta), constitui a identidade 

pessoal. Nessa perspectiva, a essência da identidade é caracterizada como o elemento de 

interioridade e espiritualidade que habita na forma física superficial do ser humano. Vale 

lembrar ainda que essa concepção cabalística da identidade pessoal se relaciona com a teoria 

da transmigração, segundo a qual a alma passa por uma longa jornada de reencarnações na 

sua busca da perfeição, através da redenção das falhas. 

Por essa doutrina, talvez o escravo Esopo fosse portador de uma alma já em estágio 

de perfeição, e o seu dono Xanto, um cabalista capaz de entender através dos sinais que 

exalam do corpo, do estado emocional interior, exteriorizado pelas expressões dos olhos, da 

testa, entre outros descritos em sua riqueza de detalhes por Fishbane e por Scholem, contidos 

na doutrina da transmigração da alma. 

Portanto, independentemente da linguagem ficcional, as óperas estão carregadas de 

um conteúdo místico, não apenas no que diz respeito ao pensamento cabalístico em torno da 

missão individual, do exílio e da ênfase na divindade feminina, mas também em seu sentido 

prático, legitimado pelas frequentes cenas que se referem à magia praticada pelos 

encantadores e às transformações e feitiços. 

 

4.4 SORTILÉGIOS E PRÁTICAS: MISTICISMO RECÔNDITO NAS ÓPERAS DO JUDEU 

 
Além do pensamento místico que alude ao “mito do exílio e redenção”, em torno do 

qual se estruturou o novo cabalismo assimilado pelos judeus sefarditas após o exílio, a arte 

mágica também é uma constante nos textos de Antônio José da Silva, como se observa nas 

frequentes referências à feitiçaria e a feiticeiros, fórmulas mágicas para transformações, 

encantamentos diversos, transes, orações e visões que compõem o universo dos principais 

                                                           
52 FISHBANE, op. cit., 2009. 
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personagens, a exemplo do cavaleiro andante D. Quixote, do escravo filósofo Esopo, do 

Anfitrião, e de Jasão. 

Nas andanças do D. Quixote, por exemplo, ele passa por situações de perigoso 

transe; encontra a cova encantada de um célebre cavaleiro; realiza preces para sua Senhora 

Dulcinéia, demonstrando solidariedade pelos demais cavaleiros encantados; tem visões da sua 

Dulcinéia transformada em Sancho Pança; e luta contra os que não acreditam ainda existir no 

mundo cavaleiros andantes e contra tudo que ameace a continuidade deles, com o intuito de 

ressuscitar a antiga cavalaria, cuja religião tem como lei desencantar os cavaleiros encantados. 

Dessas cenas uma merece destaque, a cena VIII da primeira parte da obra Vida de D. 

Quixote de La Mancha, observada abaixo: 

 

D. QUIXOTE: Há dias que trago no pensamento uma coisa, que me tem 
causado grande cuidado: dar-se-á caso que os meus inimigos encantadores 
tragam transformada a beleza da senhora Dulcinéia em figura de Sancho 
Pança! E os motivos que tenho para isso, é ver a paciência com que esse 
escudeiro me atura as minhas impertinências, sem salário algum; e ver que 
jamais foi possível ver eu a Dulcinéia no seu original e nativo resplendor. 
Tudo pode ser que seja; pois se leem nos antigos livros da cavalaria andante 
outras transformações de ninfas, ainda em mais ruins figuras, qual a de 
Sancho Pança; e porque este pensamento não é fora de conta, bom será 
averiguá-lo que a diligência é mãe da boa ventura. (Sai Sancho). 
SANCHO: Senhor, o Rocinante está esperando que vossa mercê o cavalgue, 
e tem dado tais relinchos, pulos e ventosidades, que suponho nos prognostica 
alguma boa ventura. 
D. QUIXOTE: E, se bem reparo agora nas feições deste Sancho, lá tem 
alguns laivos de Dulcinéia transformada nele. 
SANCHO: Meu amo está no espaço imaginário! (À parte.) Ah, senhor, toca 
a cavalgar, que o Rocinante está selado e o burro albardado. Senhor, vossa 
mercê ouve? 
D. QUIXOTE: Sim, ouço. Que seja possível, prodigioso enigma de amor, 
galharda Dulcinéia Del Toboso, que os mágicos antagonistas de um valor te 
transformassem em Sancho Pança. 
SANCHO: Ainda esta me faltava para ouvir e que aturar! (À parte) Que diz, 
senhor, Está louco? Com quem fala vossa mercê? 
D. QUIXOTE: Falo contigo, Sancho fingido, e com Dulcinéia transformada. 
SANCHO: Se vossa mercê algum dia tivesse juízo, dissera que o tinha 
perdido. Que Sancho fingido, ou que Dulcinéia transformada é esta? 
D. QUIXOTE: Não sei como agora fale, se como a Snacho, se como a 
Dulcinéia! Vá como quer que for. Saberás que os encantadores têm 
transformado em tua vil e sórdida pessoa a sem igual Dulcinéia. Vê tu, 
Sancho amigo, se há maior desaforo, se há maior insolência destes 
feiticeiros, que emascarar o semblante puro e rubicundo de Dulcinéia com a 
máscara horrenda de tua torpe cara. 
SANCHO: Diga-me, senhor, por onde sabe vossa mercê que a senhora 
Dulcinéia está transformada em mim? 
D. QUIXOTE: Isso é o que tu não alcanças, simples Sancho. Pois sabe que 
nós, os cavaleiros andantes, temos cá um tal instinto, que nos é permitido 
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conhecer onde está o engano e transformações pelos eflúvios que exala o 
corpo, e pela fisionomia do rosto.53 

 

Nessa cena, alguns aspectos chamam a atenção. O primeiro é o fato de Sancho Pança 

afirmar que D. Quixote está no espaço imaginário, tal como os místicos, em suas experiências 

visionárias, e neste momento, tão comum nas demais cenas, D. Quixote vê sua Senhora 

Dulcinéia transformada em seu escudeiro. 

Outro aspecto relevante na cena é o instinto do cavaleiro andante, descrito por D. 

Quixote, um instinto que não é acessível para todos, como ao “simples Sancho”, mas apenas 

aos cavaleiros. E, se reportarmos ao primeiro capítulo, lembraremos que D. Quixote não é um 

cavaleiro comum, mas um professor em matéria de cavalaria andante. 

Esse instinto de conhecer pelos “eflúvios que exala o corpo, e pela fisionomia do 

rosto” refere-se à doutrina cabalística da transmigração da alma, ou metempsicose, que 

defende trazer cada pessoa o traço secreto das transmigrações de sua alma nos lineamentos de 

sua fronte, de suas mãos, e na aura que irradia do corpo, cujo poder de decifrar essa escrita da 

alma é concebido por Isaac Luria aos grandes místicos54. 

Com a popularização do cabalismo, a doutrina da transmigração tornou-se parte 

integrante da crença popular e do folclore judaico, e é dessa forma que possivelmente o 

costume tenha sobrevivido através dos séculos na memória dos judaizantes, como nos mostra 

Antônio José da Silva, através dos seus personagens D. Quixote e do filósofo Xanto em 

Esopaida, ou Vida de Esopo. 

As transformações e encantamentos, que na ópera Vida de D. Quixote de La Mancha 

são atribuídos aos inimigos encantadores que perseguem os cavaleiros andantes e tentam 

encobrir a existência da cavalaria, em Anfitrião, ou Júpiter, e Alcmena, protagonizam a peça, 

pois, desde a primeira cena, a “arte mágica” constitui o enigma perseguido pelos personagens, 

somente revelado no final. 

Na ópera, Júpiter, intentando conquistar os amores de Alcmena, aceita a ideia de 

Mercúrio de transformar-se em Anfitrião, marido de Alcmena que se encontrava na guerra, 

para então se aproximar da amada. Para acompanhá-lo, Mercúrio também se disfarça na 

forma de Saramago, o gracioso criado de Anfitrião. Transformados, Júpiter e Mercúrio 

assumem o lugar de Anfitrião e Saramago em Tebas. 

O conflito acontece com o retorno de Anfitrião, pois, como ambos estavam com a 

mesma forma, não se conseguia distinguir o verdadeiro do falso, até Mercúrio decifrar o 

                                                           
53 SILVA, A., op. cit., 2007. p. 100-110. 
54 SCHOLEM, op. cit., 2008, p. 316. 
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enigma dos dois Anfitriões, revelando a arte mágica realizada por um necromante para iludir 

os tebanos quanto à forma de Júpiter e Mercúrio, como se observa na cena V da segunda 

parte: 

 

MERCÚRIO: Senhor, não tem que se cansar, que eu hei de dizer a verdade, 
mas que seja contra mim. Senhores, saberão vossas mercês que essoutro 
Anfitrião, que aí está, quando viemos da guerra me disse que ele por lograr 
os agrados da senhora Alcmena, de quem vivia cheio de amor até os olhos, 
fora ter com um nigromântico, e este lhe untara o rosto com certo óleo 
serpentorum, para se parecer com o senhor Anfitrião; e para melhor fazer o 
seu papel, me pediu que eu o apoiasse, dizendo que ele era o verdadeiro 
Anfitrião, para o que também me untou as mãos com um bolsa cheia de 
dinheiro; e eu, como sou amigo destas bagatelas, o introduzi com a senhora 
Alcmena de pés e cabeça; e assim, pois confesso a verdade, peço que me 
perdoem este delito.55 

 

A necromancia era uma forma de magia semelhante à magia cerimonial, pois, 

mesmo sendo um desdobramento da magia demoníaca relativa à feitiçaria, não tem a 

característica da submissão aos demônios, pelo contrário, através dela o mago os comandava. 

De acordo com Kieckhefer, seriam práticas necromânticas: 

 

[...] batizar imagens, defumar a cabeça de uma pessoa morta, adjurar um 
demônio por meio do nome de um demônio maior, inscrever caracteres e 
sinais, invocar nomes estranhos, misturar os nomes dos santos para formas 
perversões das orações, defumar com incenso e aloés ou outros aromáticos, 
incinerar os corpos de pássaros e animais, lançar sal no fogo, e muito mais.56 

 

Segundo Kieckhefer, a necromancia caracteriza-se por perseguir três objetivos: afetar 

a mente e a vontade de pessoas, animais e espíritos; criar ilusões, como “levantar os mortos”; 

e discernir coisas secretas no passado, presente e futuro. Os instrumentos mágicos do 

necromante eram os círculos mágicos, as conjurações e os sacrifícios, entremeados pela 

utilização de palavras, nomes, pessoas e objetos, sempre de forma imperativa57. 

No caso dos encantamentos, o autor observa ainda que era preciso reverter o ritual 

para reverter seu efeito. Outro dado relevante sobre essa arte mágica é que era praticada por 

cristãos, mormente entre clérigos, por se identificar com os exorcismos, já que, segundo 

Kieckhefer, exorcizar é o mesmo que comandar os demônios58. 

                                                           
55 SILVA, A., op. cit., 2007, p. 312. 
56 KIECKHEFER, 1989, p. 157 apud VIDOTTE; MENDONÇA JÚNIOR, op. cit., 2011. 
57 KIECKHEFER, 1989 apud VIDOTTE; MENDONÇA JÚNIOR, op. cit., 2011. 
58 Id. 
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O uso de óleos consta no Livro I do Clavícula de Salomão como um dos materiais 

necessários para a operação de arte mágica. No caso específico do óleo ritual, o manual de 

magia descreve como sendo empregado para untar velas, imagens, objetos, lugares e seres 

vivos que se pretenda abençoar. É um óleo geralmente mais fino que o de uso geral, apresenta 

perfume suave como o de amêndoas, deve ser comprado especialmente para esse fim e ser 

consagrado. No manual de magia, consta também a descrição do óleo das oferendas e do óleo 

de uso geral59. 

Além da fórmula apresentada acima, outra transformação se dá na ópera apenas com 

palavras, quando da transformação de Saramago em árvore, para que ele não contasse a 

Alcmena sobre o plano de Juno e Tirésias de matá-la, em vingança, pelos amores com Júpiter, 

e quando da restituição à antiga forma por Júpiter. 

 

JUNO: Ai de mim, que este criado me esteve ouvindo! Porém eu te 
suspenderei os passos, para que não noticieis a Alcmena o que ouviste. (À 
parte.) 
SARAMAGO: Tomara ter asas nos pés, para ir ad bolandum. 
JUNO. Converto-te em tronco, para que não possas passar daí. (Vai-se.) 
[...] 
JÚPITER: Este é Saramago, que está convertido em árvore. Quem 
transformaria este miserável? Mas quem havia de ser senão Mercúrio, para 
lhe fazer alguma peça? Pois eu o restituirei à sua antiga forma, sem que ele 
saiba que lhe faço este benefício, por que não suspeite em mim alguma 
divindade. 
SARAMAGO: Senhor, acuda-me! Olhe que sou Saramago, que estou preso 
aqui neste tronco. 
JÚPITER: Torna-te, homem, à tua antiga forma (Vai-se.).60 

 

Na ópera, além das transformações realizadas por Júpiter e Juno, a criada de 

Alcmena, Cornucópia, também faz referências aos encantos e diz ter “laivos de feiticeira”, 

características também encontradas na ópera Os Encantos de Medéia, na qual a arte mágica é 

identificada já no início da peça pelo criado Sacatrapo, ao afirmar que o reino da Cólquida, 

onde se encontram em busca do velocino de ouro, é um reino em que há muita feiticeira61, e 

mais adiante, ao explicar a Jasão que “a Senhora Medéia é uma fina feiticeira, e que a tal 

criada Arpia uma refinada bruxa”62, e completa que o “tal carneiro também é feiticeiro”63. 

                                                           
59 CLAVÍCULA DE SALOMÃO: As chaves da magia cerimonial / organização e apresentação Irene Líber – 
Rio de Janeiro: Pallas, 2011. p. 102. 
60 SILVA, A., op. cit., 2007, p. 303; 305-306. 
61 Ibid, p. 257. 
62 SILVA, A., op. cit., 1759, p. 266-267. 
63 Ibid, p. 289. 
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A “ciência mágica”, utilizando as palavras do Rei de Cólquida, será o artifício 

utilizado por Medéia para ajudar Jasão a conquistar o seu objetivo no reino, como se observa 

na cena IV da primeira parte: 

 

JASÃO: Belíssima Medéia, como todo o meu alívio consiste em ver-te, não 
estranhe os excessos do meu amor. 
MEDÉIA: Se tu me adoras, não vendas por fineza, o que é obrigação de 
quem ama: Ai Jasão, se serão verdadeiros os teus extremos! 
JASÃO: Medéia, em um peito nobre não cabem afetos fingidos; antes cuido, 
que os fingimentos estão da tua parte. 
MEDÉIA: Muito me escandalizas. Dizes isso de veras? 
JASÃO: Quase estava para dizer que sim. 
MEDÉIA: Que motivo tens para isso? 
JASÃO: Bem sabes, que tenho gosto de ver o velocino de ouro, só para 
admirar este prodígio de natureza, e com tudo não tenho merecido esse 
favor, podendo-me tu fazê-lo; e quem ama verdadeiramente, procura sempre 
dar gosto ao seu amante. 
MEDÉIA: Se essa é a queixa, que tens de mim, verás como depressa te 
satisfaço: toma esse anel. 
[...] 
MEDÉIA: Toma, pois Jasão, este anel, que com ele farás tudo quanto 
quiseres, por especial virtude desse crisólito: vai com ele ao jardim 
encantado, feliz habitação do Velocino, e suposto esteja cercado de muralhas 
de bronze, e dentro o defenda um Dragão, tudo vencerás com a virtude desse 
anel; e ainda que sem tu o teres na tua mão, podia eu pela minha fazer tudo, 
quero, para que vejas o quanto te amo, que a ti te entrego o depósito de 
minha ciência mágica; porque é próprio de quem extremosamente ama 
entregar com a vontade o entendimento. 
JASÃO: Pois de que sorte há de ser isso? 
MEDÉIA: Desta sorte. 
Desce uma nuvem, e nela vão arrebatados Jasão e Medéia. 
SACATRAPO: Adeus, Jasão, para secula seculorum. 
ARPIA: Que te parece isso? Não é galante? 
SACATRAPO: E mui boa galantaria, mas eu lhe não acho graça: Ora diga-
me, Senhora Arpia; e Medéia sabe fazer destas habilidades? 
ARPIA: Como ninguém; porém, tal Mestra teve ela. 
SACATRAPO: Apostemos, que foi vossa mercê a Senhora Mestra? 
ARPIA: Eu fui a Mestra de Medéia, que a ensinei desde criança a arte 
mágica, a quem vocês os néscios chamam feitiçaria [...]64 
 

Essa cena explicita ainda a forma como Medéia aprendeu a ciência mágica, também 

conhecida como feitiçaria, e, a partir dela, os encantamentos são constantes, sobretudo os 

voos, as transformações de árvores em ninfas para aplaudirem o triunfo de Jasão, cantando e 

dançando, o desaparecimento de Sacatrapo, que aparece com cara de burro, e aparecimento de 

montanhas e sereias para atrapalhar a partida de Jasão, quando este resolve declarar o seu 

amor por Creusa, depois de ter fingido amar Medéia. Adivinhações também têm lugar na 

                                                           
64 Ibid, p. 275-276. 
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ópera, especificamente na segunda cena da segunda parte, quando a criada Arpia pede para ler 

a mão de Sacatrapo, a fim de saber o que está para acontecer, afirmando que nessa ciência 

ninguém a excede. 

Um acessório diferencial em Os Encantos de Medéia é o anel mágico. Esse constitui 

o “depósito da ciência mágica” da princesa, com o qual Jasão venceria o dragão e conquistaria 

a velocino de ouro. De acordo com o Clavícula de Salomão, o anel mágico concentra a 

personalidade do seu detentor, devendo ser usado apenas durante a operação mágica. Os anéis 

variam de acordo com o tipo de força planetária e com a operação específica que o mago 

deseja realizar. Ele completa a transformação do Mestre do Ritual65. 

As práticas mágicas identificadas na obra de Antônio José da Silva encontram 

ressonância nos costumes cabalísticos difundidos na Europa, a partir da Idade Média. No 

Clavícula de Salomão, mais antigo livro de magia cerimonial europeia, que contém os 

segredos das artes mágicas e nigromânticas, boa parte desses encantamentos é descrita, além 

das técnicas de preparação do mago e dos materiais utilizados nos rituais. Outras operações 

como a de invisibilidade e desaparecimento; para garantir a vitória sobre qualquer adversário, 

riqueza, prosperidade e fartura; operações de amor e amizade; proteção contra logros, fraudes 

e trapaças; além de fórmulas gerais para assuntos diversos, e outras, faziam parte do 

repertório mágico do Clavícula de Salomão. 

No manual, o autor diferencia ainda a magia cerimonial da magia natural, também 

chamada feitiçaria, por esta trabalhar com feitiços (encantamentos, amuletos, porções 

mágicas, simpatias, etc.), ser praticada principalmente por mulheres do povo, que também 

eram as parteiras e curandeiras das aldeias rurais, e se dedicar a resolver os problemas 

cotidianos das pessoas, enquanto que a magia cerimonial, urbana, era praticada por homens e 

estava enraizada nos conceitos e nas práticas do misticismo judaico-cristão. Esta era uma 

forma de magia erudita praticada por religiosos que visavam, por meio das técnicas 

sobrenaturais, a adquirir, sobre os indivíduos, as coisas e a natureza, um poder pessoal que 

não teriam por meios comuns66. 

A distinção entre arte mágica e feitiçaria aparece na ópera na fala da criada Arpia, 

quando explica a Sacatrapo sobre os ensinamentos de Medéia: “[...] ensinei desde criança a 

arte mágica, a quem vocês os néscios chamam feitiçaria [...]”. O que explicaria, então, o fato 

de uma criada, mulher, e sua aprendiza serem portadoras de um conhecimento antes restrito 

ao círculo masculino? Estaria Antônio José da Silva fazendo uso de uma metáfora para 

                                                           
65 CLAVÍCULA DE SALOMÃO, p. 115. 
66 Ibid, p. 9. 
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mostrar que em seu tempo a mulher possuía um papel relevante na transmissão dos costumes 

místicos? Qual a natureza dos rituais de magia que compõem a obra do comediógrafo? 

Importa lembrar que a comunicação do comediógrafo com o seu público acontecia 

de forma indireta e, acima de tudo, obedecia à censura de um tempo em que qualquer sinal de 

heresia judaica poderia levar o indivíduo aos cárceres da Inquisição, sobretudo em se tratando 

de um reconciliado, como era o caso de Antônio José. 

Os indícios encontrados nas óperas nos levam a conjeturar que a magia de que trata o 

comediógrafo é uma referência cifrada à Cabala prática, vivenciada dentro das possibilidades 

oferecidas em Portugal, no início do século XVIII. Era um cabalismo possível, referenciando 

encantamentos comuns aos costumes dos judeus místicos, como: operações de invisibilidade e 

desaparecimento; operações para garantir a vitória sobre qualquer adversário; para obter 

riqueza, prosperidade e fartura; para assuntos diversos; referência a instrumentos de arte, 

como o anel mágico e o óleo. Esses indícios são observáveis no estudo desenvolvido. 

É importante considerar ainda que, tal qual nos costumes da lei, em que a mulher 

passou a ser uma figura central na difusão dos ensinamentos, possivelmente, na mística, ela 

tenha se tornado conhecedora dos rituais de magia, já que o cabalismo passou a fazer parte do 

dia a dia dos judaizantes, compondo a nova espiritualidade dos mesmos. Além disso, vale 

destacar que, na linguagem cabalística transmitida pelo Zohar, a mulher era tão importante 

para o cosmo e tão responsável pela Criação quanto o homem. E, embora a tradição tenha 

legado uma barreira em torno dos estudos religiosos para a mulher, é possível encontrar 

referências a mulheres que ultrapassaram essa barreira em Safed, o centro da Cabala, e foram 

consideradas profetizas67. 

A presença de mulheres entre os místicos também pode ser observada no movimento 

sabatianista, quando Sabatai Tzvi, buscando ser aceito pelos judeus como o Messias, quebrou 

as barreiras em favor das mulheres e lançou seus apelos místico-eróticos, atraindo as 

mulheres, que ficaram entre seus seguidores mais fervorosos. 

O elemento feminino era tão significativo que os sabatianistas desenvolveram, a 

partir do dualismo entre o “Deus de Israel” e sua unidade ou união com sua Schehiná, uma 

Trindade do Deus desconhecido, do Deus de Israel e da Schehiná, e posteriormente a ideia de 

que a completude da salvação depende do aparecimento em separado de um Messias para 

cada um desses três aspectos da Trindade, com um Messias feminino para o último68. 

                                                           
67  BENSION, op. cit., p. 65. 
68Esse assunto é citado por Gershom Scholem em capítulo dedicado ao sabatianismo e heresia mística. Ele 
explica que as concepções que os sabatianistas tinham dessa nova Trindade foram detalhadas no livro de 
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Outro aspecto relevante da cultura mística pode ser percebido na cena VI da segunda 

parte da ópera Esopaida, ou Vida de Esopo, quando Esopo, Filena e Xanto acordam à meia-

noite, vagando no escuro para estar em companhia do amor. Na oportunidade, Esopo diz 

ainda que a casa de Xanto parece encantada, em razão de uma sucessão de enganos, a 

exemplo da transformação de Filena em burro69. É também em uma “noite fechada” que 

Sacatrapo revela a Medéia, acreditando falar a Creusa, que Jasão nunca amou Medéia e que 

fingia amar com o intuito de conquistar o velocino e somente agora envia o criado para ajustar 

o casamento entre os dois (Jasão e Creusa). 

Variando a escala de observação e comparando a cena aos costumes místicos 

observados entre os judeus sefarditas, percebemos, por um lado, a referência cifrada à Cabala 

prática, quando dos encantamentos, e, por outro, os costumes ligados à escuridão e à meia-

noite. Segundo Marc D Angel, a meia-noite é o momento mais profundo que a escuridão pode 

alcançar, e lembra o período mais negro do povo judeu. O autor observa que em Safed, no 

século XVI, os místicos acordavam à meia-noite para recitar um conjunto de orações 

especiais e conectar sua espiritualidade. Eles sentavam-se no chão, envolvidos em roupa 

preta, e lamentavam a destruição do Templo de Jerusalém. Conhecido como a vigília da meia-

noite, Tikun Hatsot, esse costume é observado até hoje pelos judeus devotos70. 

Apesar das proibições inquisitoriais, que consideravam o judaísmo um crime contra a 

fé cristã, e da censura contra as obras que continham conteúdos ditos ofensivos, para a 

legislação em vigor, é fato que as ideias da religião mosaica continuavam a circular de forma 

dissimulada na literatura produzida por cristãos-novos. O caso de Antônio José da Silva não 

foge à regra, pois as óperas evidenciam características da personalidade do comediógrafo, as 

marcas do sofrimento a que foi submetido nos cárceres da Inquisição, assim como referências 

à cultura dos judeus, sobretudo ao aspecto místico da nova espiritualidade, formada após a 

diáspora. 

Através do seu D. Quixote de La Mancha, o Judeu lança pistas sobre os recônditos 

arcanos da cavalaria andante, que, assim como na alquimia, são somente acessíveis aos 

iniciados. Os mistérios contidos nas óperas se relacionam à prática da magia nas múltiplas 

facetas da magia natural, a magia cerimonial, a feitiçaria e a necromancia; a uma concepção 

diferente da divindade, exaltando as divindades femininas em alusão ao elemento feminino de 

                                                                                                                                                                                     

Nehemia Haium, Os Lelohim, “Poder de Deus”, único documento do cabalismo sabatianista que foi impresso 
(SCHOLEM, op. cit., 2008). 
69 SILVA, A., op. cit., 2007, p. 216-217. 
70 ANGEL, Marc D. Os Ritmos da vida judaica: uma análise dos ensinamentos básicos do judaísmo, segundo o 
pensamento sefaradi. Trad. David Gorodovits. Rio de Janeiro: Imago, 2009. p. 20. 
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Deus, sua Schehiná; a costumes pertinentes ao misticismo judaico, tais como o exílio 

autoimposto, a busca por cavaleiros encantados (relacionada aos túmulos dos cabalistas) e por 

cavaleiros andantes que se encontram afastados do judaísmo; a casamenteiros e casamentos, 

simbolizando a união espiritual de Deus e sua Schehiná pelo homem piedoso; entre outros 

apontados ao longo do texto. 

Destarte, além de expressar a insatisfação com o sistema dominante, Antônio José da 

Silva demonstrava conhecer os ensinamentos cabalísticos e os referenciar em suas óperas, 

ajudando a preservar a cultura do seu tempo e, acima disso, a cultura dos seus antepassados. 
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5. CONCLUSÃO 

 

A história do comediógrafo luso-brasileiro, uma das muitas traçadas pelo Tribunal do 

Santo Ofício da Inquisição no início do século XVIII, cruza-se com uma série de outras 

histórias de resistência cultural à repressão praticada pela cultura dominante. Em um período 

de transição do pensamento português, representado pelo embate entre as ideias 

conservadoras, capitaneadas pela Igreja Católica em seu representante maior, o inquisidor 

geral D. Nuno da Cunha de Ataíde e Melo (1706-1750), e as ideias iluministas que chegavam 

a Portugal e tentavam diminuir a influência da Igreja sobre as decisões do estado absolutista, 

no governo de D. João V (1705-1750), Antônio José da Silva viveu e deixou sua marca 

registrada na literatura e na história do período, pois foi um dos mais notórios réus do 

Tribunal a figurar no espetáculo público da Inquisição Barroca (1681-1755). 

Esse indivíduo tem sua trajetória de vida iniciada na América portuguesa até seguir 

para Lisboa, aos sete anos de idade, de onde talvez só tenha saído para estudar Direito 

Canônico em Coimbra. Nesse ínterim, manteve contato com cristãos-novos e cristãos-velhos, 

padres, inquisidores, judaizantes, intelectuais conservadores e iluministas, artistas e poetas. 

Leu livros dos mais diversos, que formavam a biblioteca do pai, assim como dos demais 

parentes e amigos. Aprendeu a exercer a profissão de advogado, tal como o pai João Mendes 

da Silva, homem respeitado e influente na colônia, e com ele, aprendeu a escrever poesias, e 

posteriormente passou a escrever peças teatrais. Formou família com Leonor Maria de 

Carvalho, com quem teve uma filha de nome Lourença Coutinho, como a mãe do 

comediógrafo. 

Era um cristão-novo e, como muitos do seu tempo e do seu círculo familiar, sofreu o 

preconceito racial e a intolerância religiosa que marcaram a época. Foi processado pela 

Inquisição, vestiu o sambenito, saiu em auto de fé público, foi vigiado e torturado, mas, 

diferentemente de tantos outros, foi relaxado ao braço secular. O culpado de ser judeu optou 

por uma morte cristã e, por isso, foi garroteado antes de ter seu corpo queimado na fogueira 

da Inquisição. Por que ele, que tanto fazia rir à sociedade lisboeta? 

Essa questão está longe de ser respondida, pois as vozes do passado produzidas pelos 

Inquisidores não são suficientes para reforçar a condenação por relapsia no crime de 

judaísmo. Vamos lembrar que era um literato e deixou escritos, para a sorte da história! 

Todavia, será que os inquisidores conheciam o teor das suas obras, já que elas não foram 

analisadas no processo que o condenou? Outra pergunta que não responderemos no momento. 
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Era cristão ou judeu? Para a historiografia essa é mais uma questão controversa, pois, 

de um lado, temos uma corrente favorável à versão de que os processos apontam nas 

entrelinhas um comediógrafo que viveu como cristão, após sua reconciliação com a Igreja, 

sendo sua condenação mais pelas críticas tecidas em suas óperas, contra a Instituição 

religiosa, a corte e a sociedade da época, que por seu judaísmo marrano. De outro lado, temos 

os que defendem ser ele judeu, condição identificada após leitura minuciosa de suas óperas e 

de sua rede de sociabilidades. Um “talvez judeu” foi outra saída apresentada para mais esse 

impasse na história do comediógrafo. 

A opção nestas páginas conclusivas é pela alcunha de “Judeu”, que lhe foi atribuída 

após a morte pelos homens do seu tempo, embora na análise realizada, talvez seja um judeu 

assimilado dentro da cultura cristã ou, quem sabe, um cristão imbuído da cultura judaica, 

tendo em vista que, após quase três séculos da conversão forçada e da prática secreta do 

judaísmo pelos novos cristãos, os costumes se misturam formando um fenômeno novo, uma 

nova religião, a Religião Marrana, utilizando o conceito de Cecil Roth, que não se aplicava 

ainda ao tempo da segregação legal entre cristãos e judeus. 

Dos muitos estudos suscitados a partir das óperas de Antônio José da Silva, um 

aspecto continua pouco explorado, o do misticismo judaico da Cabala, e é nesse ponto que 

esta pesquisa contribui. 

Indícios sutis foram encontrados nas comédias, tais como as seguintes referências: ao 

costume de conhecer as pessoas pela fisionomia; ao exílio; a andantes professores em matéria 

de cavalaria (a religião dos cavaleiros) e desencantadores, em especial o D. Quixote, cavaleiro 

andante que serve como ponto de partida para a pesquisa; à exaltação do feminino, 

especificamente de deidades femininas; a uma mulher varonil, rainha macho-fêmea; a 

encantamentos e feitiçaria; a fórmulas mágicas; ao segredo e, principalmente, a uma 

mensagem recôndita, entre outras palavras e frases soltas no texto e ao mesmo tempo 

conectadas à experiência do autor. 

A pesquisa revelou que os indícios apresentados têm ressonância na simbologia 

mística da Cabala, e que essa faceta da cultura judaica tinha se tornado comum entre os judeus 

sefarditas, desde a expulsão da Espanha e dispersão no final do século XV, quando um 

movimento diferente teve início em Safed, protagonizado por Isaac Luria. Essa nova versão 

da Cabala incorporou os acontecimentos catastróficos do exílio experienciado pelos judeus, e 

direcionou a atenção para a redenção, encarada como a libertação do exílio. No cabalismo 

luriânico, a redenção não era realizada apenas por um Messias, destinado para esse fim, mas, 
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sim, por todos os judeus, através de orações e do autoexílio, visando à humildade e a se tornar 

um homem justo, mediador da união entre Deus e sua Schehiná. 

Dentre os costumes dos cabalistas de Safed, estavam: a vigília da meia-noite; o ritual 

do andante, que se outoimpõe o exílio; a concepção da reencarnação e transmigração da alma, 

sendo o cabalista capaz de conhecer o estágio da transmigração através da fisionomia; a 

concepção do exílio de Deus e de sua Schehiná, que também está no exílio, e do homem como 

um casamenteiro, ou medianeiro terrestre de um judaísmo místico responsável pela união 

entre o masculino e o feminino em Deus, separados pelas falhas humanas. 

Vimos que um dos desdobramentos do movimento de Safed veio à tona com a 

proclamação de um Messias místico, Sabatai Tzvi, entre os anos de 1665 e 1666, período em 

que anunciou sua missão messiânica, até renunciar ao judaísmo e se converter ao islamismo. 

Sabatai Tzvi era um devoto da Cabala luriânica, assim como seu profeta Natan de Gaza, e foi 

na Cabala que este buscou explicação para os transes do pseudomessias e seu ato de apostasia, 

considerado um mistério sagrado entre seus seguidores. Esse movimento teve grande 

repercussão entre os sefarditas, e pretendia corresponder à nova “Era Messiânica”, 

propagando-se pelas comunidades da Turquia, Itália, Lituânia, Polônia, Alemanha, Salônica, 

Hungria e Romênia, por exemplo. 

As várias facetas do movimento sabatianista dividiram opiniões e reformularam o 

misticismo judaico, a ponto de ele ser considerado uma nova Cabala. Esta misturava 

elementos místicos e racionais, influenciando, inclusive, a Ilustração do século XVIII e 

difundindo-se entre os cristãos, uma vez que muitos “apóstatas”, seguindo o exemplo de 

Sabatai Tzvi, converteram-se externamente ao cristianismo, como também ao islamismo. 

Provavelmente foi esse cabalismo multifacetado que compusera a miscelânea 

cultural da América portuguesa e, consequentemente, a espiritualidade da família do “marrano 

do sertão”, como era chamado o bisavô de Antônio José da Silva, o líder da comunidade 

criptojudaica do Rio de Janeiro. Foi esse “cabalismo possível” que influenciou a cosmovisão 

de Bento Teixeira, Isaac de Castro Tartas, Pedro Rates de Henequim, Antônio José da Silva, e 

tantos outros cristãos-novos e cristãos-velhos apresentados nas páginas da pesquisa. 

O estudo nos leva a concluir que a Cabala, no sentido de uma mística judaica, era um 

elemento central na cosmovisão dos cristãos-novos, mesmo que a consciência desse 

fenômeno tenha sido olvidada pela historiografia ao longo dos séculos. No caso de Antônio 

José da Silva, conjetura-se que existia uma intenção nas entrelinhas das comédias, tendo em 

vista a quantidade de judaizantes que faziam parte do seu círculo cultural e da influência 

mística nos indícios selecionados das óperas. 
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O cavaleiro D. Quixote, um andante religioso obediente às leis da Cavalaria Andante, 

admite existir Recônditos Arcanos que nem “barbeiros”, nem “homens simples”, nem 

“néscios” são capazes de compreender. A mensagem de Antônio José da Silva relaciona-se 

aos costumes e regras da religiosidade desenvolvida pelos sefarditas da diáspora, indivíduos 

que utilizaram a mística para explicar o exílio histórico da sua “nação”, bem como alimentar 

uma esperança de liberdade e união com Deus pelo Tikun, já que, com a proibição do culto 

judaico, a lei em si foi ficando cada vez mais difícil de ser seguida às escondidas, 

ocasionando, com isso, uma distância entre o judaísmo tradicional e a ascendência das 

experiências individualizadas. 

Antônio José da Silva é único, muito embora sua experiência, seus escritos e 

pertencimento nos fizeram perceber detalhes que ajudam a explicar nossa história colonial. 

Seu legado oferece uma variedade de possibilidades de estudo do passado nas perspectivas 

sincrônicas e diacrônicas da temporalidade histórica. Esta pesquisa é o resultado de uma 

dessas possibilidades, uma versão guiada por detalhes reveladores, que nos apresentaram 

Antônio José a Silva como um divulgador da Cabala nos palcos do Teatro público do Bairro 

Alto. 
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