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O debate sobre a dualidade entre o corpo e a alma envolvia, na 
Renascença, diferentes vertentes de discussão. Nos termos que utilizamos 
atualmente, ele estava relacionado às questões metafísicas (princípios 
últimos da realidade e dos seres), às questões epistemológicas (as formas de 
relações entre as ciências), às questões relacionadas à teoria do 
conhecimento (as diferentes modalidades de conhecimento, como a 
sensação, percepção, noções de ilusão e realidade, memória e imaginação), 
à ética e à política. Apoiado no arsenal clássico, “re-descobrindo” esse 
saber, argumentando contra os limites restritos que esse conhecimento 
representava, às vezes enxergando luz na Antiguidade e, em outras, vendo 
nela apenas escuridão,1 o filósofo natural da Renascença desejava conhecer 
o homem e a natureza, descobrir os seus fundamentos, investigar quais os 
melhores métodos para chegar ao conhecimento seguro, chegar à verdade e 
investigar os valores morais. 

O contexto que permeia a elaboração do Tratado da Imortalidade da 
Alma, do Rabino d’Aguilar, é aqui analisado a partir do estudo da 
Renascença e da rede de relações do século XVII. Merece atenção especial 
a discussão teórica e filosófica entre os pensadores da chamada filosofia 
natural e as condições sócio-históricas do marranismo. 

No Tratado, o Rabino Mosseh Rephael d’Aguilar procura provar que 
a alma é imortal, a partir de trinta e seis silogismos que decorrem da 
aceitação axiomática da existência de Deus. Nas suas palavras, 

vendo, pois, que seria coisa infinita se quisesse relatar tudo quanto se 
há dito em favor da imortalidade da alma, me contentei com estes 36 
silogismos, que (se não me engano) me bastarão para assegurar a 
qualquer pessoa de razão, visto que têm tanto de sólido quanto os da 
opinião contrária são aparentes, ligeiros e de pouca consideração. 

                                                 
1 Ver em P. Rossi, Naufrágio sem Espectador, p.64. 
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No manuscrito, estão implícitas as discussões recorrentes do período 
no que respeita à concepção de homem, e as questões subjacentes são 
aquelas que se referem às relações entre corpo e alma, entre o dualismo e a 
unicidade dos seres, da alma como princípio do corpo ou da vida. Será a 
alma capaz de pensar sem o corpo? Será a alma corruptível? É a alma, o ato 
primeiro do corpo, o que o move? Como se dá a união entre o corpo e a 
matéria? Como podemos provar a existência do incorpóreo, do imaterial? 
Podem coexistir, lado a lado, duas substâncias diferentes? 

Se o Tratado sobre a Imortalidade da Alma encontra seu contexto na 
discussão maior que envolvia Descartes, Espinosa, Hobbes e Leibniz, no 
que respeita ao seu contorno restrito ele se refere à discussão entre Isaac 
Oróbio de Castro, Juan de Prado, Uriel da Costa e o próprio Rabino Mosseh 
Rephael d’Aguilar. As questões trazidas pelos cripto-judeus, cristãos-
novos2 e recém regressos ao judaísmo, além daquelas debatidas no cenário 
da Renascença, ensejam o conteúdo do tratado.3 Conforme o Rabino 
Mosseh Rephael d’Aguilar escreve no Tratado, 

Aquilo que é apoiado sobre a fé de todos os historiadores e sobre a 
autoridade das mais graves pessoas do mundo não pode ser rebotado 
senão com grande obstinação mui injusta e desaforada. A 

                                                 
2 Ver em E. Lipiner, Terror e Linguagem: um dicionário da Santa Inquisição, p.80; que 
cripto-judeus são “os judeus que, impelidos pelo terror, aceitaram o baptismo e se tornaram 
pseudo-cristãos, vivendo como católicos mas prestando culto no seu íntimo à Lei velha”; 
cristão-novo, “aplicado a princípio aos que recentemente se converteram ao cristianismo, 
estendeu-se mais tarde também aos seus descendentes”. 
3 Ver em E. Rivkin, “Uma História de Duas Diásporas”, in A. Novinsky & D. Kuperman, 
orgs., Ibéria-Judaica: Roteiros da Memória, p.269; onde são discutidas algumas das ideias 
em debate entre Espinosa e Uriel de Castro, já que o manuscrito pretendia ser uma resposta 
às demandas e discordâncias dos judeus renascidos de origem portuguesa, críticos da 
tradição haláchica e poder do rabinato na determinação de modos e costumes. A autora 
também menciona a análise que podemos fazer em relação à conversão dos judeus ao 
cristianismo e a posterior reconversão ao judaísmo, na Holanda. Uma das vertentes da 
historiografia da história do povo judeu levanta uma hipótese extremamente interessante e de 
grande relevância. Trata-se da possível conversão inicial ao cristianismo por parte dos judeus 
como decisão ligada aos seus interesses de empreendimento comercial, e não a questões 
especificamente religiosas, e do retorno ao judaísmo pelas mesmas razões. “Teria sido essa 
escolha decorrida do fato de serem cripto-judeus ansiando por voltar ao judaísmo, sobre o 
qual nada sabiam, ou eram eles empreendedores ousados que não queriam desistir das 
oportunidades oferecidas por Amsterdã, se deixassem de ser católicos e passassem a ser 
judeus?”. 
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imortalidade da alma, (pois), há sido confessada e sustentada quase 
por todos os filósofos e as histórias sagradas e profanas estão cheias 
de exemplos irrefutáveis daqueles que, depois de sua morte, 
apareceram. Logo, não se pode, senão com extrema injustiça e 
insofrível desaforo, combater a doutrina da imortalidade da alma. 

A reflexão sugerida neste momento é compreender a elaboração 
desse tratado, provavelmente em território brasileiro, por um rabino de 
origem portuguesa, vindo de Amsterdã. Para que isso seja possível, 
devemos investigar os movimentos migratórios dos judeus a partir de 1492, 
quando foram expulsos da Espanha e se dirigiram a Portugal. Sabe-se que, 
em Portugal, o sucessor de D. João II, D. Manuel, optou por converter à 
força os pais e filhos judeus, impedindo-os de sair de Portugal e, durante o 
ano de 1497, após o Decreto de Expulsão de 1496, os judeus e seus filhos 
foram levados às igrejas para a conversão forçosa ao catolicismo. Algumas 
crianças foram entregues às famílias católicas portuguesas, para que na 
nova religião fossem criadas. 

Os acontecimentos das conversões forçadas criaram confusão e 
insegurança nos judeus em relação à prática religiosa. Alguns retornaram ao 
judaísmo e nessa crença se mantiveram. Outros, após uma tentativa de 
retorno à antiga fé, voltaram ao catolicismo. As circunstâncias persecutórias 
da Inquisição e a miscigenação acabaram por criar massas de cristãos-novos 
de religião indefinida. 

A reserva mental chegou a ponto de se organizarem “confrarias 
religiosas e a edificação de capelas em nome de Santos destacados da 
hagiografia católica, porém coincidentes com os nomes de queimados na 
Inquisição por culpas de judaísmo e em homenagem e honra destes”.4 
Também geraram a circulação de documentos apócrifos, de origem 
duvidosa, contendo informações de pretensos judeus conversos a respeito 
dos erros e equívocos do judaísmo. Ainda, muito judeus procuraram 
aprender algo de judaísmo nesses documentos, já que eram os únicos 
disponíveis sobre o tema.5 

                                                 
4 Ver em E. Lipiner, Os Baptizados em Pé: Estudos acerca da origem e da luta dos cristãos 
novos em Portugal, p.97. 
5 Ver em Ibid., p.97. 
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Do batismo forçado de 1497 à introdução da Inquisição por decreto 
pontifício em 1536, transcorreram quase quatro décadas. A partir dessa 
data, os ex-judeus convertidos passaram a ser burocraticamente 
perseguidos, acusados de não praticarem a nova fé de acordo com o exigido 
e esperado. O Tribunal do Santo Ofício vigorou até 1821, e o número de 
sentenças proferidas por esse tribunal chegou a dezenas de milhares. 
Durante esse período, detectamos categorias diferentes de cristãos-novos, 
percebidas nas diferentes sentenças da Inquisição. Os cristãos-novos do 
século XVI são ainda bastante ligados à religião judaica, sabedores dos 
princípios e ritos. Posteriormente, ao pretender persistir na observância de 
hábitos do judaísmo, muitas vezes se inspiram nos próprios acordeons da 
Inquisição, procurando extrair das proibições o conhecimento da velha lei. 
Ou então, praticam atos judaicos por tradição familiar, muitas vezes sem se 
dar conta da herança que representam. É, portanto, no século XVII, que o 
marranismo encontra sua maior peculiaridade.6 

A vinda dos judeus portugueses de Amsterdã para o Brasil pode ser 
explicada de diferentes modos. O mais usual envolve a questão dessa 
movimentação ter sido motivada pelos interesses comerciais ligados ao 
negócio açucareiro. Outro modo procura entender o cansaço dos judeus de 
serem perseguidos e a necessidade latente de uma outra pátria. Uma outra 
possibilidade relaciona-se ao messianismo profético reinante no período e 
às expectativas e esperanças de todos (judeus e não judeus) em relação ao 
Novo Mundo. 

Nesse instante, é fundamental não perdermos a visão de contexto, 
particularmente àquele que se refere ao entorno histórico-social da 
elaboração do Tratado sobre a Imortalidade da Alma. A ideia do Exílio, 
central na Cabala, pode prestar-se perfeitamente ao esforço de 
estabelecermos o entorno em que se insere o Tratado. Para a Cabala, a 
História se repete constantemente na alma de cada homem. 

O êxodo do Egito, o acontecimento fundamental de nossa história, 
não pode, de acordo com o místico, ter-se realizado apenas uma vez e 
num lugar; tem que corresponder a um evento que se dá em nós 

                                                 
6 Ver em Idem, Terror e Linguagem: um dicionário da Santa Inquisição, p.166; que 
marranismo se refere a marranos, “designação, em geral injuriosa, dada outrora aos judeus 
que foram tornados cristãos à força, mas continuavam a seguir, ocultamente, os ritos da lei 
velha”. 
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mesmos, um êxodo de um Egito interior no qual somos todos 
escravos.7 

Seria esse Exílio recorrente, esse Êxodo constante, feito sob medida 
ao marranismo? Para os cristãos-novos, cripto-judeus e recém-regressos ao 
judaísmo, para a comunidade à qual se dirige o Rabino Mosseh Rephael 
d’Aguilar, não seria esse o sentimento mais próximo da sensação de 
invisibilidade, da prática de uma religião externa e internamente 
desrespeitada? 

Dessa forma, se por um lado a concepção de alma percebida no 
Tratado sobre a Imortalidade da Alma parece receber influências decisivas 
da releitura renascentista dos clássicos gregos (e suas relações com a Cabala 
e o hermetismo), insere-se – do ponto de vista do contexto histórico-social – 
no ambiente em que procuravam conviver cristãos, cristãos-novos, judeus e 
marranos. Embora haja uma grande polêmica sobre o “valor explicativo do 
marranismo no século XVII holandês, visto que o termo se refere aos 
conversos que, privadamente, conservam em segredo a fidelidade à lei de 
Moisés, situação inexistente na Holanda,8 deve-se considerar o fato dos 
rabinos dos Quinhentos e Seiscentos terem bebido na fonte da literatura 
jurídica que, na Idade Média, nasce como resposta ao marranismo que se 
expande pela Península Ibérica, literatura essa que se encarrega de 
esclarecer quanto às condições sob as quais um converso poderia ser 
designado como judeu. 

A questão do marranismo também é fundamental quando pensamos 
nos judeus, cristãos-novos, cripto-judeus e recém-conversos com os quais o 
Rabino Mosseh Rephael d’Aguilar pôde se encontrar, aqui no Brasil. Para o 
Brasil dirigiram-se os judeus portugueses fugitivos da Inquisição, já 
atingidos pela Igreja na Metrópole (Portugal) – sendo esses às vezes 
denominados de “sambentinados”,9 em função de já terem passado por 
inquéritos diante da Igreja e já terem sido devidamente “perdoados” – e os 
que temiam a sua ação, vindo para o Brasil numa tentativa de se precaver e 
prevenir da perseguição inquisitorial. 

                                                 
7 Ver em G. Scholem, Correntes da Mística Judaica, p.21. 
8 Ver em M. Chauí, Nervura do Real, nota 43. 
9 Ver em Idem, Terror e Linguagem: um dicionário da Santa Inquisição, p.227; que 
“sambenito” refere-se ao traje de penitência, sem mangas, imposto aos réus condenados pela 
Inquisição. 
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Com o seu Tratado, o Rabino Mosseh Rephael d’Aguilar procurava 
contribuir para a discussão que pretendia responder aos judeus, cristãos-
novos, cripto-judeus, marranos e recém conversos ao judaísmo sobre 
questões fundamentais, tais como as condições da imortalidade da alma, a 
salvação para os não sabedores da condição judaica e para os gentios. 
Usando do arsenal disponível para os homens do saber do seu tempo e 
fazendo uso das obras clássicas gregas, o Rabino vai procurar esclarecer 
sobre esse e demais temas recorrentes nas discussões e debates dos 
Seiscentos. Bebendo da fonte das obras platônicas, neoplatônicas, 
aristotélicas e herméticas, como típico filósofo natural do seu tempo, 
Mosseh Rephael d’Aguilar escreve para os que estão aqui no Brasil ou na 
Europa, para os que já haviam sido alcançados pela Inquisição ou para os 
que dela fugiam. Ou, usando das palavras por ele manuscritas a título do 
encerramento do Tratado: “Deus nos guie sempre pelo caminho da verdade 
e da Sua graça para que eternamente O sirvamos. Amém”. 

O Tratado pode assim ser abordado como exemplo do diálogo entre 
o moderno e o antigo (nova ciência versus estudo dos clássicos) que 
identificamos no período e, ao mesmo tempo, apresenta rasgos dos esforços 
em apresentar as verdades do judaísmo àqueles que da tradição se 
afastaram. Sem dúvida, indica o interesse do rabino d’Aguilar em responder 
àqueles que buscavam retornar à Lei de Moisés. Cabe uma reflexão quanto 
à atitude do rabinato mais tradicional em nossos dias, quando um número 
crescente de brasileiros de origem cristã busca re-descobrir suas origens 
judaicas. Tomemos por exemplo os depoimentos apresentados no filme 
Estrela Oculta do Sertão de Elaine Eiger e Luize Valente. Nele percebemos 
que, diferentemente dos rabinos do seiscentos, os rabinos contemporâneos 
não parecem estar realmente dispostos a instruir os brasileiros em questão 
nas leis judaicas. Ao contrário, apoiando-se fundamentalmente na tese de 
que a prioridade no Brasil é o contato com os próprios judeus afastados da 
tradição (em verdade, a maioria da comunidade), os rabinos explicitamente 
demonstram no filme estarem à parte da questão dos retornados. Claro que 
a questão é diferente quando abordamos o judaísmo liberal no Brasil mas, 
para muitos retornados, o objetivo é o diálogo com o judaísmo mais 
tradicional. Fica a questão de refletirmos a mudança de atitude rabínica e a 
posição mais geral da comunidade como um todo. Deve-se, é claro, 
considerar o intervalo de séculos que separam a chegada dos judeus 
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conversos, cristãos-novos ou marranos ao Brasil, e as dificuldades em se 
estabelecer – nos dias de hoje – raízes judaicas. 

Acreditamos assim que o estudo das atitudes dos rabinos do 
seiscentos pode também ajudar a encontrar respostas àqueles que, em pleno 
século XXI, no nordeste brasileiro, buscam lugar na comunidade judaica. 
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CAPÍTULO 5 

Novas Tendências Religiosas 




