


Cátedra de Estudos Sefarditas «Alberto Benveniste»

Directora

Maria de Fátima Reis

comissão científica

A. A. Marques de Almeida
António Andrade

António Borges Coelho
João Cosme

José da Silva Horta
Maria de Fátima Reis

comissão De acompanhamento

Francisco Contente Domingues
Monique Marcos de Benveniste

Serge Marcos de Benveniste

Cadernos de Estudos Sefarditas

comissão científica

Francesco Guidi Bruscoli
François Soyer

Jaqueline Vassallo

comissão eDitorial

Carla Vieira
Miguel Rodrigues Lourenço

Susana Bastos Mateus

© Cátedra de Estudos Sefarditas «Alberto Benveniste»
Design da capa: João Vicente
Paginação: Rodrigo Lucas
Tiragem: 150 exemplares
Impressão: LouresGráfica
Data de impressão: Maio de 2017
Depósito legal: ????
ISSN: 1645-1910

Cátedra de Estudos Sefarditas «Alberto Benveniste»
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
Alameda da Universidade
1600-214 Lisboa
Telef. +351 21 792 00 00
cesab@letras.ulisboa.pt



Nota editorial .................................................................................

parte i – Diáspora sefarDita: geografias, culturas e socieDaDes

nicole abravanel – “L’espace ou le personnage caché dans la Consolation 
aux tribulations d’Israël de Samuel Usque” ..........................................

teresa corDeiro – “A trajectória social da família de André Reinoso. Poder, 
trânsitos e integração” .................................................................

Javier leibiusky – “Villa Crespo : le quartier judéo-espagnol de Buenos Aires 
et son Café Izmir” .........................................................................

ora (roDrigue) schwarzwalD – “Ladino Versions of  Quién supiense (Eḥad 
Mi Yodea)” ..................................................................................

line amselem – “Yaḥasrá de Solly Lévy (Montréal, 1992): première œuvre 
de fiction publiée en ḥaketía” .........................................................

parte ii – crónicas e entrevistas

Ângelo aDriano faria De assis, pollyana gouveia menDonça muniz, 
yllan De matos –  “Ao mestre, com carinho: celebrar Ronaldo Vainfas e 
sua obra” ..................................................................................

Índice

7

11

37

59

77

101

115



bruno feitler – “Crônica do Simpósio Historia de las Inquisiciones 
(Córdoba, Argentina, 15, 16 e 17 de março de 2017)” ......................

sérgio valente – “Entrevista a Fernando Pflüger” ................................

parte iii – recensões

João castela oliveira – Bruno Feitler, The Imaginary Synagogue: Anti-Jewish 
Literature in the Portuguese Early Modern World (16th-18th Centuries), Leiden, 
Brill, 2015. ................................................................................

susana bastos mateus – Béatrice Perez, Les Marchands de Séville. Une société 
inquiète (XVe - XVIe siècles), Paris, PUPS, 2016. ...................................

carla vieira – Ronnie Perelis, Narratives from the Sephardic Atlantic: blood and 
faith, Bloomington, Indiana University Press, 2016. ............................

Notas biográficas .............................................................................

123

127

133

136

138

141



Depois do prolífico fim do século XX, quando se deu um enorme salto no 
conhecimento sobre as Inquisições e sobre sua influência nas sociedades que as 
acolheram, a produção em torno dos tribunais da fé sem dúvida diminuiu de 
ritmo. Nem por isso ela deixou de trazer importantes contribuições, sobretudo 
pelo que toca a história da Inquisição portuguesa e da Congregação romana, 
já que a produção sobre os tribunais espanhóis tinha alguns passos de avanço 
sobre suas congêneres. Hoje em dia penso que haja mais equilíbrio sobre o 
conhecimento das estruturas, do funcionamento e da importância dos tribunais 
da época moderna em suas respectivas áreas de ação. É claro que ainda há muito 
o que se escrever sobre eles, mas é interessante notar como se retoma (já há 
alguns anos) a ideia de se estudar os tribunais inquisitoriais da época moderna no 
seu conjunto ou de modo comparativo1.

Os focos de interesse, contudo, mudaram, e o simpósio internacional 
organizado por Jaqueline Vassallo com colegas de Itália, Portugal, México e 
Brasil na Universidad Nacional de Córdoba, na Argentina, entre os dias 15 e 17 
de março passado, foi um reflexo disso, reunindo pesquisadores desses e de outros 
países, sobretudo das Américas. Notável, no entanto, a ausência de pesquisadores 
espanhóis, mesmo se os tribunais peninsulares chegaram a ser o foco de algumas 

1 A notar também o recente lançamento de um livro colaborativo que se propõe estudar as Inquisições 
católicas e os Consistórios protestantes em conjunto: Charles H. Parker e Gretchen Starr-LeBeau (ed.), 
Judging Faith, Punishing Sin. Inquisitions and Consistories in the Early Modern World, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2017.
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comunicações. Vale mencionar que o evento acadêmico foi o lugar de lançamento 
de um livro colaborativo2 que também reflete essas novas preocupações.

O evento tinha como objetivo encontrar meios de se ultrapassar as dificuldades 
de uma abordagem comparativa dos tribunais, abrindo espaço para reflexões 
sobre possíveis paralelos a serem feitos sobre os sistemas inquisitoriais da época 
moderna, assim como as respostas sociais à implementação e vigência dos 
tribunais. Para isso, dividiu-se os inscritos em sete mesas temáticas que giravam 
em torno da censura de livros; da crise e abolições dos tribunais; da perseguição 
às superstições na América hispânica; das críticas aos tribunais; da atomização da 
rede inquisitorial; da perseguição aos cristãos-novos; das relações entre tribunais 
inquisitoriais e episcopais.

Não penso que seja o caso de descrever aqui em detalhe cada uma dessas 
apresentações ou dessas mesas (até por que a concomitância de algumas 
apresentações me impossibilitou de assistir a todas), mas me parece importante 
apontar dois ou três temas que adquiriram ultimamente maior relevância.

Uma primeira temática que deu mostras de vigor é a da compreensão dos 
contextos de abolição dos tribunais. Com comunicações de Andrea Cicerchia 
(Università degli Studi di Urbino), Gabriel Torres Puga (El Colegio de México) e 
Jimena Tcherbbis Testa (Universidad Torcuato Di Tella / CONICET), mostrou-
se o complexo feixe de interesses que advogaram contra, mas também a favor, 
dos tribunais inquisitoriais, apontando para a grande importância simbólica que 
estes revestiam mesmo depois de décadas de declínio de sua ação real. Cicerchia 
chamou a atenção para a importância de se entender as abolições dos tribunais 
italianos a partir da década de 1740 no contexto mais amplo das reformas papais 
de Bento XIV e as negociações de novas concordatas. Já Tcherbbis Testa mostrou 
que se a relação entre fenômeno revolucionário e as abolições dos tribunais 
espanhóis (na península ou nas Américas) é evidente, o estudo desse contexto 
é muito rico, por colocar em pauta a delicada questão teológico-política de um 
“regime de cristandade” no qual o político e o religioso começam a se separar. 
Torres Puga, finalmente, recontextualizou as famosas destruições dos documentos 
inquisitoriais dentro do dilema preservar a documentação / preservar o segredo 
do seu conteúdo, que acabou levando a que a própria instituição (ou mesmo 
o poder régio, como foi no caso da documentação do tribunal de Goa) se 
encarregasse da destruição dos seus arquivos, mormente no contexto das guerras 

2 Jaqueline Vassallo, Miguel Rodrigues Lourenço e Susana Bastos Mateus (coord.), Inquisiciones. Dimensiones 
comparadas (siglos XVI-XIX), Córdoba, Editorial Brujas, 2017.
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napoleônicas. Menciona-se aqui o tribunal de Goa como modo a chamar a 
atenção à falta de estudos (apesar das contribuições pontuais de David Higgs 
ou James Wadsworth, e da visão geral dada por Francisco Bethencourt e mais 
recentemente por Giuseppe Marcocci e José Pedro Paiva) sobre a fase final e as 
abolições dos tribunais portugueses: neste quesito, esta historiografia ainda está 
um passo atrás da hispânica.

Outra temática que tem sido valorizada, e que desdiz uma historiografia 
prévia, é a do modo como as populações nativas estiveram, de um modo ou 
de outro, sob a mira de instituições de controle religioso. Se as campanhas de 
extirpação de idolatria do vice-reino do Peru e a perseguição levada adiante pelos 
primeiros inquisidores mexicanos são bastante conhecidas, as comunicações 
apresentadas em Córdoba levaram a outros contextos, fazendo também, de 
modo original, referência a como os próprios missionários e catequistas puderam 
ter sido objeto de investigação inquisitorial, como mostraram as apresentações 
de Enrique Normando Cruz (Universidad Nacional de Jujuy/ CONICET) e de 
Ángela Fernández Pérez (CIESAS). Nesse novo olhar sobre a questão dos nativos 
e a Inquisição, são muito importantes as boas contextualizações legais. Gerardo 
Lara Cisneros (Universidad Nacional Autónoma de México) tratou, deste modo, 
da questão do foro misto e de como as populações locais, cientes das diferentes 
jurisdições, tinham suas próprias estratégias para melhor negociar seu lugar na 
sociedade. Maria Leônia Chaves de Resende (Universidade Federal de São João 
del-Rei) adentrou o problema teológico-jurídico da ‘ignorância invencível’ dentro 
do foro inquisitorial português, apontando para alguns dos principais momentos 
durante os quais os inquisidores tiveram que lidar com a questão.

Quero, finalmente, destacar um terceiro foco de análise presente no seminário 
de Córdoba, e que também surge de modo claro na publicação lançada durante 
o evento, que é o problema da distância e dos jogos de escala na montagem 
e funcionamento das redes inquisitoriais. A questão é premente para o caso 
italiano (como mostrou Cicerchia ao tratar das abolições dos tribunais), mas 
tem sido cada vez mais tratada pelo que se refere o mundo ibérico. José Pedro 
Paiva (Universidade de Coimbra) retomou em detalhe o processo de criação do 
tribunal indiano, contextualizando ao máximo os interesses em jogo e desfazendo 
a imagem simplificada de uma influência jesuíta nessa fundação. Miguel 
Rodrigues Lourenço (CHAM, FCSH, Universidade NOVA de Lisboa; CEHR, 
Universidade Católica Portuguesa; Cátedra de Estudos Sefarditas «Alberto 
Benveniste») mostrou como a jurisdição inquisitorial pode entrar em jogo na 
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balança de poderes entre Portugal e Castela nos confins do Sudeste asiático. 
Jaqueline Vassallo, nossa anfitriã, abordou o funcionamento da comissaria de 
Córdoba de Tucumán e os projetos (nunca levados a cabo) de se criar ali um 
tribunal, ou mesmo em Buenos Aires, e isso desde o século XVI.

Estes são temas e abordagens que podemos considerar como relativamente 
novos. No entanto, para terminar, não posso deixar de mencionar uma das 
temáticas mais tradicionais dos estudos inquisitoriais: o criptojudaísmo e a 
perseguição aos cristãos-novos. O tema é tradicional, mas as abordagens, por 
vezes, renovadas. Nesse sentido, chamo aqui a atenção ao trabalho minucioso 
de reconstituição da participação dos cristãos-novos na produção de textos anti-
inquisitoriais feita por Yllan de Mattos (Universidade Estadual Paulista – Franca) 
de um lado, e por Carla Vieira (CHAM, FCSH, Universidade NOVA de Lisboa, 
Universidade dos Açores; Cátedra de Estudos Sefarditas «Alberto Benveniste») 
de outro, levando a um cordial debate em torno do contexto da redação das 
famosas (e anônimas) Notícias recônditas do modo de proceder a Inquisição de 
Portugal. Finalmente, Ignacio Chuecas Saldías (Universidad Adolfo Ibáñez) nos 
brindou com uma brilhante análise da influência de textos hebraicos (produzidos 
sobretudo em Itália) sobre o conhecimento judaico de réus da Inquisição 
hispano-americana, mostrando, na prática, que a “diáspora mediterrânica” 
caracterizada por Susana Bastos Mateus (CIDEHUS, Universidade de Évora; 
Cátedra de Estudos Sefarditas «Alberto Benveniste»; CEHR, Universidade 
Católica Portuguesa) expandiu-se, no século XVII, ao Novo Mundo.


