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Regimentos Holandeses, garantindo-lhes o reconhecimento de seu status 
religioso, como um grupo à parte dos vrijburgers e vrijluidens, cidadãos 
holandeses nas praças conquistadas, com direito a voto e a serem votados 
para as Câmaras de Escabinos, e também à parte dos espanhóis, portugueses 
e brasilianos. Certos direitos e privilégios, impensáveis sob o domínio luso-
espanhol, foram concedidos mas, ao mesmo tempo, lhes era negada a 
cidadania, tanto no Brasil Holandês como na própria Holanda, tendo a 
cidadania lhes sido estendida somente por Ato do Parlamento em 1658. 
Eram súditos e moradores do Reino, mas não cidadãos, apesar de sua 
influência nos negócios e nos demais empreendimentos das Companhias 
das Índias e em outros de interesse da Casa de Orange. No Brasil, porém, a 
reconquista do Nordeste pelos portugueses não permitiu aos judeus que 
aqui viviam a possibilidade de se tornarem cidadãos holandeses. Também 
aqui, como na Holanda, eram “existentes, mas não cidadãos”. 

 
João Henrique dos Santos 

Professor da Universidade Gama Filho 
Mestre em História Social – Instituto de Filosofia e Ciências Sociais – UFRJ 
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O clima de intolerância religiosa em Pernambuco1 

Eber Cimas Ribeiro Bulle das Chagas 

Segundo João Henrique dos Santos,2 cometeríamos um erro se 
pensássemos que os reformados praticavam a liberdade religiosa e a 
tolerância. A tolerância para com os confrontos religiosos era tão distante 
da mente dos protestantes quanto o era dos católicos. A liberdade de 
consciência concedida pelos regulamentos holandeses de 16293 era 
restringida, no que se referia à liberdade de culto, pela pressão exercida 
sobre o governo de Pernambuco pela comunidade holandesa e 
particularmente pelos seus ministros, os Predicantes. Entendiam os 
ministros Reformados que o exercício manifesto da religião judaica 
constituía em “escândalo público”, pelo que foram os judeus advertidos 
“que observassem suas cerimônias dentro de suas casas fechadas tão 
secretamente que não fossem ouvidos e nem dessem escândalo”.4 Nesta 
perspectiva, entendemos, portanto, que a ocupação holandesa no Brasil é 
marcada por um clima de intolerância religiosa, materializada sob a forma 
de gravames, editais e medidas restritivas determinadas pelas autoridades 
eclesiásticas, pela Câmara dos Escabinos (Câmara Municipal) ou então pelo 
próprio Governador.5 

Nos países protestantes as práticas de Intolerância não eram 
reguladas por um tribunal eclesiástico, mas sim por um tribunal civil que 
poderia ser acionado por solicitação das autoridades civis ou religiosas. A 
Igreja Holandesa Reformada, denominada então igreja Cristã Reformada, 
era organizada sobre o trabalho da capelania dos Dominees, organizando-se 

                                                 
1 Este trabalho é parte do estudo intitulado “Isaac Aboab da Fonseca e o Brasil: reflexões 
sobre o conflito religioso no Brasil Holandês.1635/1654”. 
2 SANTOS, João Henrique. A Inquisição Calvinista: o Sínodo do Brasil e os judeus no Brasil 
Holandês. Haia, 2002. 
3 Ver o Regimento do Governo das Praças Conquistadas ou foram concedido pelos Estados a 
Companhia das Índias Ocidentais de 1629. 
4 “Breve discurso sobre o estado das quatro capitanias conquistadas”.In : MELLO, J.A . 
Gonsalves. Op.cit p.283. Ver também Arquivo da Companhia das Índias Ocidentais. 
Introdução e tradução. J. A . Gonsalves de Mello. Consta também nas Atas da Igreja 
Reformada do Brasil, datada de 5 de janeiro de 1638, encontramos protestos dos ministros 
sobre a excessiva liberdade dos judeus em Pernambuco. 
5 SCHALKWUK, F. I. A Igreja Cristã Reformada no Brasil Holandês. Revista do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro, Pernambuco, vol. LVTu 1993.p.p.145, 284. 
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o seu Presbitério na Classe do Brasil (chamada a partir de 1640 de Classe 
Brasiliana) ou Sínodo do Brasil, que funcionou de 1642 a 1646, com poder 
deliberativo e executivo sobre as matérias referentes à organização interna 
da Igreja e também exercendo, de certa forma, papel de “polícia das 
almas”, recomendando às autoridades governativas medidas coercitivas ou 
punitivas para aqueles casos que eram julgados escandalosos e merecedores 
de censura ou punição, a partir dos postulados da fé reformada. 

A Igreja reformada no Brasil Holandês atingiu alto grau de organização. 
Mas o sistema de organização não funcionou como esperado. As igrejas 
locais não aceitavam o domínio político em seus concílios, sem falar nas 
imensas dimensões do território, que inviabilizavam as reuniões periódicas 
dos líderes reformados, dificultando o funcionamento do Presbitério 
organizado. 

Havia uma relação muito próxima entre as decisões do Sínodo do 
Brasil e as medidas tomadas por Maurício de Nassau e pela Câmara dos 
Escabinos de Recife no que concernia às matérias religiosas e outras com 
implicações na vida política, econômica e social dos “moradores”, fossem 
portugueses e espanhóis residentes no Brasil, “vrijburgers” (cidadãos, 
comerciantes, artesãos), “dienaaren” (funcionários públicos, burocratas, 
militares e pastores pagos pela WIC), negros ou judeus. Ao analisarmos os 
registros das Atas da Igreja Cristã Reformada do Brasil, destacamos 
medidas restritivas aos judeus por parte dos ministros Reformados, que se 
refletiram nas decisões das autoridades civis do Brasil holandês. 
Observemos o primeiro fragmento: 

Ficou resolvido dirigir-se a S.Excia. [Maurício de Nassau] e aos 
Supremos Conselheiros quanto àquela judia na Paraíba, culpada de 
horrível sacrilégio contra o nome de nosso salvador Jesus Cristo e o 
Santo Batismo, que S. Exas. queiram puni-Ia conforme o grau de sua 
culpa, o que, pelo que se saiba, até agora não aconteceu.6 

Conforme João Henrique dos Santos, esta foi a única carga individual 
contra um judeu feita pelo Sínodo do Brasil, tendo essa judia da Paraíba 
permanecido anônima até os dias atuais. Como consequência desse 
protesto, encontramos a resposta das autoridades civis, pois conforme a 

                                                 
6 A Sessão 1ª da Assembleia realizada em 03 de março de 1637 registrou em seu artigo 10. 
In: SCHALKWUK, F.L.Op.cit, p.147. 
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Assembleia realizada em janeiro de 1638, quem respondeu a esse protesto 
foi o juiz da cidade. Este informava que os ministros estavam com grande 
esperança da conversão daquela judia, pois a viam frequentar assiduamente 
a Igreja Reformada, propondo assim o encerramento da denúncia. 
Atentemos para o registro: 

Sobre a Sessão 1, artigo 10, a respeito da judia da Paraíba, foi 
relatado pelos D. Deputados que os Senhores Altos e Secretos 
Conselheiros permitiram que se tirasse informação com o Juiz 
daquela cidade; ...os reverendos Irmãos da Paraíba nos haverem 
comunicado que a mesma tem ido assiduamente à igreja e dando 
grande esperança de sua conversão, ficou resolvido que se 
aguardasse mais um tempo; determinou-se aos Irmãos na Paraíba 
para doravante dispensarem bons cuidados pastorais a ela.7 

Em 23 de julho de 1636 os Predicantes Schagen e Poel, da parte do 
Conselho da Igreja Reformada, apresentaram-se perante o Conselho 
Político e ofereceram queixas, a primeira das quais era a seguinte: “Em 
primeiro lugar, observa-se que os judeus que residem aqui começavam a 
estabelecer uma assembleia em forma de sinagoga, o que deve ser 
impedido”. A mesma notícia recebeu-a também Pauius Serooskercke, que 
se apressou em transmiti-la aos intransigentes calvinistas da Câmara de 
Zelândia: “Dominas Schagen contou-me que os judeus do Recife estão a 
estabelecer sinagoga para nela realizarem seus exercícios religiosos”.8 
Entendemos que estes protestos mostram que, mesmo com a decretação da 
liberdade de consciência no Brasil holandês, os pastores calvinistas jamais 
aceitariam a prática do judaísmo em território brasileiro, optando por 
pressionar as autoridades civis holandesas em adotar medidas restritivas 
contra os judeus. 

A animosidade contra os judeus levou os cristãos-velhos e 
protestantes holandeses se unirem e formularem a primeira representação 
oficial endereçada ao Conselho dos XIX pelos Escabinos da Vila de 
Olinda”, datado do Recife, 5 de dezembro de 1637, assinado por dois 
holandeses, Jacques Hack e Willem Doncker, e três portugueses, Gaspar 

                                                 
7 Assembleia realizada em 05 de janeiro de 1638 registrou no artigo 7 na lª Sessão. In ; 
SCHALKWUK, F. L Op.cit. p.148. O grifo é opção do autor. 
8 Carta aos Diretores da Câmara da Zelândia, sem indicação de Lugar, 12 de agosto de 1636. 
In: MELLO, J.A Gonsalves. “Gente da Nação”.p.253. 
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Dias Ferreira, Francisco de Brito Pereira e João Carneiro de Mariz. Esse 
documento afirmava: 

O Cristianismo desta conquista faz a VV.SS.uma queixa para que, 
com o tempo e madureza de conselho, a mandem remediar. Esta terra 
se vai enchendo de judeus; que em todas as naus passam as nações do 
mundo, e por serem inimigos de Cristo nosso Salvador, não merecem 
nenhuma amizade, pedimos a VV.SS. proíbam desta sua conquista 
tão ruins habitadores, porque nem os naturais recebem proveito de 
seus comércios, vendas e mercancias, por serem gente inclinada a 
enganos e falências, nem os framengos ficam de melhor que o 
colhessem cristãos, que não judeus. E quando não pareça a VVSS. 
proibir-lhes a passagem a estas larguezas das que têm em Holanda, 
nem se lhes permitia terem vendas públicas, nem outros 
aproveitamentos que em Holanda lhes são permitidas. Assim o 
pedimos a VVSS. por reverência do nome de Cristo nosso Salvador.9 

Observemos que a redação do texto é evidentemente de um português 
(veja-se no trecho transcrito a referência a “framengos”) que se revelou, 
entretanto, suficientemente informado da situação interna dos judeus na 
Holanda, onde não lhes era permitido de fato o comércio a retalho , algo 
que somente um natural dali deveria conhecer. De acordo com J. A. 
Gonsalves de Mello, entre os que subscreveram o documento estava Gaspar 
Dias Ferreira, provável autor, por comparação do estilo desse memorial 
com outras produções de sua pena. Como podemos perceber, o ódio 
teológico em relação aos judeus suplanta as diferenças teológicas existentes 
entre católicos e protestantes e os une contra os “inimigos de Cristo”.10 

Posteriormente, as queixas contra a liberdade excessiva dos judeus 
foram intensificadas. A Assembleia de 05 de janeiro de 1638, na Sessão 4, 
destinada à redação dos gravames, estabeleceu no seu gravame 2 que 

Também não são poucas as reclamações sobre a grande liberdade de 
que gozam os judeus no seu culto divino, a ponto de se reunirem 

                                                 
9 De acordo com José António Gonsalves de Mello , o original está no Arquivo da 
Companhia das Índias Ocidentais. Tivemos acesso a este documento a partir da obra de 
Vamhagen intitulada “História das Lutas” de 1871 , que faz parte do acervo da Biblioteca 
Nacional do Rio de Janeiro, Setor de Obras Raras, pp.316, 7324. Para Gonsalves de Mello, o 
trecho citado contém muitos erros, portanto sua tradução segue o original. 
10 LOPEZ, Adriana. Guerra, Açúcar e Religião no Brasil dos Holandeses. São Paulo. Senac, 
2002. 
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publicamente em dois lugares no Recife, em casas alugadas por eles 
para esse fim. Tudo isso contraria a propagação da verdade, 
escandalizando os crentes e os Portugueses que julgam que somos 
meio Judeus, em prejuízo das Igrejas Reformadas onde tais inimigos 
da verdade gozam ao seu lado de igual liberdade. Sobre isso julgam 
urgente recomendar muito seriamente a S. Exa.e aos Altos Secretos 
Conselheiros que tal liberdade seja retirada por sua autoridade.11 

Esse protesto foi de fato levado ao conhecimento do governo 
holandês de Pernambuco, pois a Assembleia de outubro de 1638, registrou 
o seguinte: 

Sobre o Art. 4, Sessão 4 [da Assembleia anterior], acerca da 
liberdade aberta e a ousadia dos Judeus, os Deputados referem que S. 
Exa. e os Altos Secretos Conselheiros declaram que os Judeus não 
têm tal liberdade, e encarregam portanto de sua restrição ao Fiscal; 
contudo, sua ousadia aumenta cada vez mais, tanto no Recife como 
na Paraíba, onde tocaram no escolteto (oficial do governo) que lhes 
perguntou sobre sua liberdade. Sendo isto muito escandaloso e 
prejudicial para a Igreja e a glória de Deus, os Deputados são 
novamente encarregados de tratar com S. Exa. e Altos Secretos 
Conselheiros afim de que se dignem sair contra tal ousadia.12 

A atitude do Conde Maurício de Nassau e do Conselho foi 
conciliadora: não deixaram de atender ao que solicitavam os representantes 
da Assembleia Reformada, pois reconheciam que os judeus eram 
“audaciosos” demais no que se referia às práticas religiosas, havendo 
portanto fundamento nas queixas, quer da comunidade holandesa, quer da 
parte dos portugueses. Sendo assim, o governo holandês estabeleceu 
normas para a prática do judaísmo em Pernambuco. Entretanto, ao serem 
chamados os anciãos da Nação Judaica, foram admoestados “com grande 
discrição, de modo que não têm razão alguma de se queixarem”. Convém 
registrar que a liderança judaica não ficou satisfeita, pois iria ter suas 
manifestações limitadas, ao passo que os católicos, adversários declarados 

                                                 
11 A Assembleia de 05 de janeiro de 1638, na Sessão 4. Há textos em português traduzidos 
por Pedro Souto Maior, “A Religião Cristã Reformada no Brasil no século XVII”, Atas do 
Primeiro Congresso de História Nacional .vol I, Rio de Janeiro, pp.725, 726. Esta obra 
encontra-se no Seminário Batista do Rio de Janeiro. 
12 Assembleia de 29 de outubro de 1638, no artigo 8 de sua 2ª Sessão, In: SCHALKWUK, F. 
L.Op.cit, p.148. O grifo é opção do autor.  



73 
 

dos calvinistas holandeses continuariam a praticá-las sem qualquer 
restrição. 

As normas estabelecidas pelo governo resultaram na publicação de 
uma apostila, que foi objeto de intenso debate na Assembleia de abril de 
1640. Atentemos para sua deliberação: 

Quanto à liberdade dos Judeus, S. Exa. e Altos Secretos 
Conselheiros, a pedido dos Irmãos, expediram apostila, dando ordem 
aos Judeus para restringirem todas as práticas que pudessem produzir 
escândalo e realizar seus atos secretamente para não provocar aos 
que passam na rua; também o Fiscal recebeu ordem para vigiá-los. 
Os Deputados devem também insistir para que o fiscal cumpra o seu 
dever a esse respeito, e além disso empregar todos os meios afim de 
mais e mais restringir-lhes a liberdade.13 

A pressão, claramente recomendada no texto acima, foi mantida na 
Ata da Assembleia da Classe Brasiliana (pela primeira vez assumindo este 
nome) de 21 de novembro de 1640, secretariada pelo capelão de Maurício 
de Nassau, Franciscus Plante, informando no Artigo 3º de sua Sessão 1ª que 
já havia sido publicado o edital contra a profanação do domingo. Contudo, 
é o Artigo 8º de seus Gravames que revela intenção restritiva às atividades 
não apenas religiosas, mas também civis e comerciais dos judeus: 

Visto se saber que os Judeus cada vez chegam em maior número a 
este país, atraindo a si o comércio por meio das suas astúcias; 
também já conseguiram a maior parte das lojas para si, e é de recear 
que tudo irá a pior, vergonha e prejuízo para os cristãos, escândalo 
para os Brasilianos e Portugueses, e enfraquecimento do nosso 
Estado. Além disso, a sua ousadia quanto ao espiritual se torna tão 
grande que não somente se reúnem publicamente no mercado aqui no 
Recife, apesar da proibição do Alto Governo dando assim escândalos 
a outros, mas ainda se preparam para construir ali uma sinagoga. Eles 
se casam com Cristãos, seduzem Cristãos para o sacrílego Judaísmo, 
circuncidam Cristãos, usam Cristãos como empregados nas suas 
casas e Cristãs para suas concubinas. Os Irmãos julgam em conjunto 
ser de sua jurisdição e estrito dever não somente protestar contra isso 
a S. Exa. e Altos Secretos Conselheiros, mas também rogar por causa 
do Nome de Jesus Cristo, nosso único Salvador, que é mais difamado 

                                                 
13 Assembleia Classical realizada em 20 de abril de 1640 artigo 8º da 1ª Sessão. In: 
SCHALKWUK, F. L.Op.cit, p.148. O grifo é opção do autor. 
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pelos Judeus do que por todos os outros inimigos, para o que ficou 
descrito acima, seja remediado em tempo. E, como não haja país em 
todo o mundo em que os Judeus não sejam limitados, que o mesmo 
possa acontecer neste país, e os que agem contra isso sejam punidos 
convenientemente. Ficou resolvido ainda protestar esse assunto por 
meio de uma missiva ao ilustre Colégio dos XIX.14 

Os protestos acerca da crescente influência dos judeus nas matérias 
comerciais foram repetidos quase textualmente no ano seguinte, no âmbito 
da administração civil, através de um requerimento da Câmara dos 
Escabinos de Recife, que afirmava: 

não se compreende que os acionistas da Companhia tenham investido 
seus capitais para que essa corja de judeus enriqueça como aqui 
acontece, vindos da Polónia, Itália, Turquia, Barbaria, Espanha, 
Alemanha, voltando com o que ajuntaram, prejudicando a nossa 
Pátria, com cujo sangue e dinheiro esta terra foi conquistada, com a 
ajuda de Deus, cujo nome santo eles vivem a profanar grosseiramente 
todos os dias.15 

Percebemos portanto, a íntima relação existente entre o Sínodo do 
Brasil e a Câmara dos Escabinos, esta agindo em dados momentos como o 
braço secular daquele. 

A reação antijudaica se intensifica no final de 1640 e início de 1641, 
tanto que o Conde de Nassau e o Alto Conselho dirigiram-se ao Conselho 
dos XIX, em 10 de janeiro de 1641, referindo-se sobre a questão judaica. 
Observemos este documento: 

(...) há algum tempo a maior parte dos particulares que chegam são 
judeus, em tão grande número que em breve deverão exceder os 
cristãos. Os comerciantes nossos patrícios queixam-se muito da 
grande liberdade que lhes é concedida, principalmente a de terem loja 
aberta, sustentando que nesta conquista, como em outros países da 
Europa, tal liberdade lhes deve ser negada, tanto mais quanto, por 
meio de contrabandos e enganos, a situação chegou ao ponto de 
conseguirem vender todas as suas mercadorias por menor preço do 

                                                 
14 Ata da Assembleia da Classe Brasiliana de 21 de novembro de 1640, artigo 8. In: 
SCHALKWUK, F. L. Op.cit, p.148. 
15 Requerimento da Câmara dos Escabinos, datado de 26 de julho de 1641. In: MELLO, J.A 
Gonsalves. Op.cit, p.283. 
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que os neerlandeses, pelo que todo o comércio está passando para a 
mão deles; muitos comerciantes, nada alcançando no seu comércio, 
são levados à falência e com isso forçados a voltar à pátria.16 

Segundo J.A Gonsalves de Mello,17 o Conselho dos XIX limitou-se a 
responder em julho de 1641, que os abusos dos judeus deviam ser 
castigados, não lhes permitindo ofender o cristianismo e que as penas 
impostas por isso não fossem convertidas em multas; e, em abril de 1642, 
preparou um “regulamento para judeus e papistas em matéria de religião”, 
que remeteu para o Recife no mesmo mês. O texto desse regulamento não 
se conservou. Porém, ao analisarmos a obra de Barléus, contemporâneo dos 
fatos relativos ao governo de Nassau, encontram-se itens relativos à religião 
católica e aos judeus. Deixando de lado os relativos à primeira, 
transcrevemos os relativos à Comunidade Judaica:  

Impuseram-se aos judeus as seguintes restrições: Não edificarão 
novas sinagogas; a nenhum judeu será permitido casar com cristã ou 
ter concubina cristã; não poderão converter cristãos ao mosaísmo, 
nem chamá-los da liberdade evangélica para os encargos da Lei 
Velha, nem da luz para as sombras; nenhum judeu poderá ultrajar o 
sacrossanto nome de Cristo; no recenseamento dos corretores, não 
excederão a terça parte do respectivo número; comerciando, não 
fraudem a ninguém; os filhos nascidos de judeu e de cristão, 
morrendo os pais, serão entregues para serem educados aos parentes 
cristãos.18 

Outro protesto interessante é o memorial contra as atividades dos 
judeus, subscrito por sessenta e seis pessoas, entre holandeses, ingleses, 
franceses e inclusive por uma que assina “Daniel Judeu”, todas residentes 
no Recife, enviado ao Conselho dos XIX em julho de 1641. Escrito em 
nome dos cristãos reformados do Brasil, afirma-se: 

                                                 
16 Arquivo da Companhia das Índias Ocidentais. Introdução e Tradução MELLO, J.A 
Gonsalves. Op.cit, p.285. Sobre a afirmação de que os judeus excediam em número os 
cristãos no Recife, aparece também em outras fontes, como por exemplo Augusto de Cluelen 
“Brieve Relation de Festat de Phemambucq”, escrita em Amsterdã 1640. 
17 MELLO, J.A Gonsalves. Gente da Nação p.267. 
18 GASPAR BARLEU. “História de feitos recentemente praticados durante oito anos no 
Brasil e noutras partes sob o governo do Ilustríssimo João Maurício, Conde de Nassau, ora 
governador de Wesel.tenente-general de cavalaria das Províncias Unidas sob o Príncipe de 
Orange”, 1642. Esta obra fez parte do acervo da Biblioteca Nacional. 
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(...) que está sofrendo uma fortíssima opressão dos judeus, no que se 
refere ao comércio o qual aumenta dia a dia, de tal maneira que os 
cristãos, como comerciantes, não são mais do que meros 
espectadores dos negócios dos judeus, pelo que lhes cabe apresentar 
queixas ao Conde e ao Conselho, de quem esperam providências. A 
principal razão da preferência que os judeus gozam aqui procede do 
fato de serem da mesma nação e da mesma língua dos moradores do 
país, e não chega aqui um judeu que não seja logo empregado por um 
senhor de engenho ou por outra pessoa, e como são atrevidos e as 
funções são exercidas por correligionários seus, têm logo meios de 
atrair os negócios para suas lojas e todo o açúcar para suas mãos, 
deixando aos cristãos apenas o que lhes parece somenos. Para que 
esta situação não persista, os judeus devem ser mantidos nos limites 
que lhes são fixados na metrópole, onde, embora se lhes permita 
viver ali e comerciar, não se lhes consente ter loja aberta ou vender 
retalho, como aliás, procede em outros países, onde gozam de muito 
menos liberdade pois são obrigados a usar chapéus vermelhos, sinais 
amarelos no peito e outros distintivos deste tipo, para aviso aos 
incautos.19 

Este protesto presta-se a algumas reflexões. A afirmação de que o 
comércio interno do Brasil holandês era dominado por judeus, não é 
confirmada pelos documentos da época, pois encontramos várias 
referências a “mascates” escoceses como também holandeses. Outro fator 
que contesta esta afirmação é o relato do Frei Manuel Calado, quando 
refere-se à situação de extrema pobreza dos judeus chegados a Pernambuco, 
“não trazendo mais que um vestidinho roto sobre si”.20 Há outros 
testemunhos de que a maioria dos judeus portugueses de Amsterdã era de 
gente pobre, como por exemplo do Licenciado Feliciano Dourado, levado 
da Paraíba como prisioneiro em 1635, compareceu perante o Santo Ofício 
declarando que: “...os mais dos judaizantes daquele Estado eram de gente 
pobre e miserável”.21 

                                                 
19 Arquivo da Companhia das Índias Ocidentais. Introdução e Tradução MELLO, J.A 
Gonsalves. Op.cit, p.276. Na mesma data foi entregue um outro memorial enviado por 
comerciantes da Paraíba, pedindo que os judeus fossem proibidos de ter loja aberta e vender 
no interior do país. 
20 CALADO, Manuel. O Valoroso Lucideno. Belo Horizonte. Itatiaia, 987. v.I. 
21 Arquivo da Torre do Tombo, Caderno dos Promotores N.”19, folhas 1/9. In : MELO, J.A 
Gonsalves. Op.cit.285. 
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Em relação aos sinais segregativos, encontramos ressonância em um 
documento da administração civil do Recife, pois o escolteto22 de Mauricia, 
Paulo António Daems, solicitou ao Alto Conselho ainda no ano de 1641 
que:  

(...) fossem impostas aos judeus no Brasil as mesmas restrições que 
tinham os judeus na Holanda e em muitos outros países, devendo ser-
lhes imposto o uso de sinais externos como o chapéu vermelho ou 
um distintivo amarelo costurado às roupas.23 

O ano de 1642 marca a regulamentação restritiva oficial das 
atividades religiosas e sociais dos judeus do Brasil holandês, pelo Conselho 
dos XDC de Amsterdã. Seguiram-se à nova legislação brigas e insultos 
entre os judeus e cristãos de forma episódica e, não raro, perseguições pelas 
autoridades de alguns moradores e comerciantes judeus que vieram a 
culminar em alguns casos de tortura, de subornos e até de suicídios. 

Destacamos dois casos que envolveram membros da comunidade 
judaica e autoridades civis de Pernambuco. O primeiro é o caso de Daniel 
Gabilho, que deveria ser enforcado em janeiro de 1642, medida que não 
chegou a ser concretizada graças à ação dos dignatários judeus do Recife, 
que compareceram perante Nassau e acertaram o pagamento de 15000 
florins, resgatando a vida do correligionário e evitando a vergonha que se 
abateria sobre a comunidade. Como na Europa, os judeus continuavam 
pagando para poderem exercer o seu direito de comercializar e de terem 
proteção das autoridades civis. 

O segundo caso, e que merece atenção especial, é o de Moisés 
Abendana, cujo desfecho, até hoje, se encontra ainda por esclarecer com 
precisão. Segundo José Alexandre Ribemboim,24 Abendana era contratador 
de açúcar e se encontrava endividado perante credores holandeses, sendo 
suas dívidas o montante de 12000 florins. É importante ressaltar que, 
naquele período, as dívidas assumiam, com frequência, valores muito 
elevados face à cobrança de juros exorbitantes e da prática comum da 

                                                 
22 Funcionário Público. 
23 Requerimento da Câmara dos Escabinos, datado de 26 de agosto de 1641. In: MELLO J.A 
Gonsalves.Op.cit, p 294. O grifo é opção do autor. 
24 RIBEMBOIM, José Alexandre. Senhores de Engenho: Judeus em Pernambuco Colonial. 
1542-1654. Recife: Vinte-vinte Comunicação, 1998. 
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exigência de propinas por parte dos funcionários ligados à Justiça. Em 
agosto de 1642, Abendana é encontrado morto por enforcamento, 
deduzindo as autoridades que o mesmo se suicidara por não ter podido 
saldar suas dívidas. A Câmara dos Escabinos, em uma atitude inédita, 
portanto suspeita, proíbe o enterro do endividado comerciante e determina 
que seu corpo fique exposto na forca, numa tentativa de desprestigiar a 
Comunidade Judaica do Recife, e alertar a população contra os “desonestos 
da nação judaica”.25 Novamente, membros da Comunidade Judaica 
comparecem perante as autoridades e assumem as dívidas do irmão de 
crença, evitando o acirramento maior entre a comunidade e as autoridades 
holandesas. 

De acordo com Wiznitzer,26 os judeus de Recife não se convenceram 
da hipótese de suicídio, sustentada pelas autoridades holandesas, pois no 
mês de fevereiro daquele ano, outro membro da comunidade judaica havia 
sido preso e torturado “por ordem da Câmara dos Escabinos de Maurício”,27 
não chegando a ser assassinado por força da intervenção do Conselho dos 
XIX de Amsterdã, que requereu ao governo holandês do Recife o 
relaxamento da prisão. A tortura desse judeu fez com que a comunidade 
israelita de Pernambuco culpasse o governo recifense de introduzir no 
Brasil uma “verdadeira Inquisição Calvinista”,28 visando perseguir os 
judeus . 

A historiografia29 coloca a imagem de Nassau como “um príncipe 
humanista nos trópicos” e que desenvolveu uma política de tolerância 
religiosa em relação aos judeus durante o período de seu governo no Recife. 
E por esta razão, quando a Comunidade Judaica do Recife soube de sua 
decisão de retornar à Holanda, escreveu um memorial oferecendo uma 
pensão no valor de 3000 florins anuais para sua permanência frente ao 

                                                 
25 Requerimento da Câmara dos Escabinos, datado de agosto de 1642. In: MELLO, J.A 
Gonsalves. Op.cit, p294. 
26WIZNITZER, Arnold. Os Judeus no Brasil Colônia. São Paulo. Perspectiva. 1966. 
27 Decisões da Câmara dos Escabinos, datado de fevereiro de 1642. In: MELLO, J.A 
Gonsalves. Op.cit, p386 
28 Esta expressão “Inquisição Calvinista” foi usada pelos judeus da Nação Portuguesa de 
Amsterdã, ao intervirem no Conselho dos XIX, por este judeu do Recife. 
29 Cf HOLANDA, Sérgio Buarque .História Geral da Civilização Brasileira. MELLO, 
Evaldo Cabral. Rubro Veio: o imaginário da restauração pernambucana. WEHLING, 
Amo.WEHLING, Maria José CM-Formação do Brasil Colonial. Entre outros. 
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governo da Nova Holanda. Esse documento é assinado por vários membros 
da Comunidade Judaica. Sobre essas duas hipóteses faremos algumas 
reflexões. 

Na assembleia da Classe Brasiliana de 17 de outubro de 1641, em seu 
Artigo 1º da 9ª Sessão, louva Maurício de Nassau, que voltaria brevemente 
à Holanda e solicitava ao Presbitério carta que atestasse sua boa conduta. A 
resposta do Sínodo do Brasil, e por extensão, da Igreja Holandesa 
Reformada, foi de não haver qualquer restrição à obra nassoviana ou à 
conduta do Conde Maurício de Nassau quando governou a “Nova 
Holanda”. Vê-se, portanto, que Nassau jamais contrariou as demandas 
feitas pelo Sínodo do Brasil, chegando a impor uma apostila à Comunidade 
Judaica do Recife regulamentando as restrições legais contra as práticas 
religiosas dos judeus. Outro fator que não comprova a política de tolerância 
de Nassau são os casos de perseguição a judeus, pois em seu governo 
resolvia-se esse problema aceitando pagamentos de membros da 
Comunidade Judaica para encerrar o caso. Esta prática era comum na 
Península Ibérica católica onde judeus pagavam para poderem viver em paz 
e, nem por isso, existia uma “tolerância religiosa” por parte das autoridades 
católicas. 

Sobre o memorial feito pela Comunidade Judaica do Recife pedindo 
a permanência de Nassau e que é usado por vários historiadores para 
comprovar a tolerância religiosa aos judeus durante seu governo, 
encontramos dois documentos que colocam tal memorial em outro contexto 
histórico possibilitando uma nova perspectiva, que não seja a hipótese de 
“grande favor e dignidade para a Nação Judaica”.30 Além do atestado ao 
Sínodo do Brasil, Nassau pediu atestados das Câmaras do Rio Grande do 
Norte e de Sirinhaém. Ao analisarmos estes documentos,31 verificamos que 
os mesmos ofereciam a Nassau, caso aceitasse ficar no Brasil, “para o 

                                                 
30 MELLO, J.A. Gonsalves.Op.cit, p267. 
31 O Conde de Nassau dirigiu cartas às Câmaras de Escabinos solicitando atestado de sua 
conduta na Câmara de Maurícia; da Paraíba, de Itamaracá, Igarassu, Rio Grande do Norte, 
Sirinhaém, Porto Calvo. Exceto Rio Grande do Norte e Sirinhaém, todas as outras estão 
ilegíveis e atualmente passam por restauração no Arquivo da Casa Real de Haia. O 
historiador José António Gonsalves de Mello traduziu para o português os atestados do Rio 
Grande do Norte e de Sirinhaém em sua obra “Fontes para a História do Brasil Holandês”. 
Revista do Instituto. Arquivo Histórico e Geográfico de Pernambuco. Secretaria da Cultura, 
SPHAN, Fundação Pró-Memória, 1995. 
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vestido de seus criados” segundo um, “para os sapatos dos seus pajens”, 
segundo o outro, a contribuição de meia pataca, isto é, 160 réis por caixa de 
açúcar produzida na respectiva jurisdição. Neste contexto, entendemos que 
o memorial da Nação judaica oferecendo uma pensão a Nassau fazia parte 
de urna prática comum em relação aos governantes que deixavam o 
governo-geral. Não havendo essa proposta, a Comunidade Judaica se 
isolaria em relação às Câmaras Municipais, tornando-se alvo fácil das 
práticas de intolerância religiosa, caso Nassau não retornasse à Holanda. 

A Ata da Assembleia de 15 a 22 de janeiro de 1647 revela que o 
Sínodo decidiu por adiar o debate acerca da liberdade dos judeus e 
católicos, concentrando-se nos dois problemas mais prementes para a igreja 
reformada: o número ínfimo de predicantes que restavam no Brasil, 
somente três, a partir de julho de 1647, e a apostasia com a consequente 
deserção para as forças portuguesas, que iniciavam, já havia dois anos, a 
reconquista aos holandeses. 

O Sínodo do Brasil foi o braço religioso de um clima de intolerância 
vigente na época, que se valia da Câmara dos Escabinos e do Governador-
Geral como seu braço secular para a aplicação das medidas restritivas. 
Judeus e católicos eram tidos como potenciais inimigos da Holanda e dos 
interesses da Companhia das Índias Ocidentais, uma vez que havia a guerra 
em grande escala, entre reinos, mas também a pequena e cotidiana guerra 
de conflitos pessoais entre cristãos e judeus.32 

Segundo João Henrique dos Santos33 percebe-se, tanto nas Atas das 
Assembleias do Sínodo do Brasil como em requerimentos da Câmara dos 
Escabinos, que havia um clima de restrição à prática do judaísmo e às 
liberdades civis e comerciais dos judeus por parte das autoridades 
calvinistas, civis e eclesiásticas, no Brasil holandês. Ainda que consideradas 
verdadeiras e legítimas as preocupações apresentadas pelos predicantes ao 
Presbitério, não se pode olvidar que havia interpolações de pessoas, 
interesses e relações entre os comerciantes holandeses, escabinos e o 
Sínodo do Brasil, o que levou José António Gonsalves de Mello34 a situar 
essas medidas restritivas às atividades dos judeus no âmbito das disputas 

                                                 
32 SANTOS, João Henrique. Op.cit, p.13. 
33 Idem.Op.cit, p.l5. 
34 Idem.Op.cit.  
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comerciais. Porém devemos recordar, por exemplo, que a primeira petição 
demandando restrições foi subscrita não apenas por calvinistas, mas 
também por católicos, em 1637, e solicitava providências contra “os 
inimigos de Cristo”35 usando como acusações a blasfêmia e deicídio, 
repetidas desde os tempos do domínio visigótico na Espanha. 

A decisão do Conselho dos XIX de 1642 , regulamentando as 
restrições aos judeus, entre elas a proibição de casamento entre judeus e 
cristãos, reporta à decisão do Sínodo de Elvira,36 datado do início da Idade 
Média. Portanto, a permanência do discurso intolerante e seu “odium 
theologicum” em relação à Comunidade Judaica do Recife, vai além da 
disputa econômica e permeia o imaginário dos cristãos do Brasil holandês. 
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1.2 O MARRANISMO E A INQUISIÇÃO NO BRASIL 

Por que mataram Antonio José da Silva? 

Anita Novinsky 

“Quando a Inquisição matou Antonio José da 
Silva, ela não defendeu uma doutrina. Ela 
matou um homem” 
Sebastian Castello (Geneve séculoXVI) 

Muito se tem escrito sobre Antonio José da Silva, e suas peças têm 
sido objeto de frequentes análises literárias. Entretanto, muito pouco 
sabemos sobre sua pessoa e sobre sua personalidade, se excluirmos sua obra 
e sua confissão perante os inquisidores. Brasileiro de nascimento, filho e 
neto de brasileiros, muito cedo teve de abandonar o Rio de Janeiro, terra 
onde nasceu. 

Podemos reconstruir em nossa imaginação o trauma que o menino 
Antonio José da Silva carregou desde a infância: aos 7 anos viu a Inquisição 
prender a mãe e o pai, separá-los e levá-los para Portugal. Viu mãe e pai 
saírem em auto de fé, quando ainda mal compreendia o que isso queria 
dizer. Aos 21 anos, ele próprio foi preso pela primeira vez, acusado de 
crime de judaísmo, cujos rituais, diziam os Inquisidores, havia praticado 
quando tinha 13 ou 14 anos de idade. Nessa ocasião, juntamente com 
Antonio José foram presos seus dois irmãos e, pela segunda vez, a mãe. 

Fazia parte da sentença jamais voltar à pátria. Assim, quando tinha 7 
anos, Antonio José não pôde mais retornar ao Brasil, porque a sentença da 
mãe o proibia. Quando foi preso, aos 21 anos, a sua própria sentença o 
proibiu. O Brasil perdeu assim o seu grande escritor do século XVIII. 
Porque os 11 anos que ainda viveu, depois de sua primeira prisão, Antonio 
José passou-os em Portugal, e foi a sociedade portuguesa que, 
principalmente, o retratou em seus escritos. 

Os espias que o vigiaram na prisão, os “familiares do Santo Ofício”, 
o descrevem como claro de pele, mediana estatura, cabelos escuros. Alguns 
traços de seu caráter podem talvez ser extraídos do discurso processual, 
pois revelam um fato excepcional, se visto dentro das circunstâncias em que 




