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1.1 HOLANDESES E JUDEUS NO NORDESTE BRASILEIRO 

Existentes, mas não cidadãos: o status jurídico dos judeus 
no Brasil Holandês (1630-1654) 

João Henrique dos Santos 

O status dos judeus no Brasil previamente ao domínio holandês 

Deve ser recordado que, desde 1492, na Espanha, e desde 1497, em 
Portugal, fruto dos Éditos de Granada e da Vila do Muge, respectivamente, 
não havia mais judeus ou muçulmanos. Estes foram forçados a converter-se 
ao catolicismo romano ou, então, a deixar os Reinos de Espanha e Portugal. 

O estabelecimento da Inquisição em Portugal, em 1536, a rogo do 
Rei D. João III, no mesmo ano da publicação, em Genebra, das 
“Instituições da Religião Cristã”, por João Calvino, 19 anos após a pregação 
do “Sermão sobre a Indulgência e a Graça” – as “95 Teses”, por Martinho 
Lutero, e dois anos após a promulgação do Ato de Soberania pelo 
Parlamento Inglês, dando ao Rei Henrique VIII a chefia sobre a Igreja da 
Inglaterra, sinalizava o endurecimento na vigilância da Igreja sobre os 
“desviantes” ou “heréticos”, culminando com a criação da Companhia de 
Jesus em 1540 e com o Concílio de Trento (1545-1563), marco da Contra-
Reforma Católica. 

Parte dos judeus portugueses, convertidos à força, julgavam 
encontrar nas colônias portuguesas de ultramar a possibilidade de continuar 
a praticar a fé judaica, ainda que sob o “manto” de católicos romanos. 
Estabelecem-se de modo especial no Nordeste da América Portuguesa, 
região de importante comércio açucareiro e negreiro, como donos de 
engenhos e comerciantes de grande e pequena monta. 

O desaparecimento prematuro do Rei D. Sebastião, em 1576, sem 
que este deixasse descendentes resultou na subordinação da Coroa 
Portuguesa à Espanhola, ficando todo o Império Português submetido ao 
Códice Legal espanhol, as Ordenações Filipinas. Nestas, a prática do 
judaísmo era tratada como heresia, punível com penas que iriam desde a 
imposição de multas até a morte do acusado. 
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Sob o domínio espanhol realizaram-se as Visitações do Santo Ofício 
ao Brasil (na Bahia e Pernambuco – 1591-5, Olinda – 1599, Salvador – 
1610 e 1618-20), nas quais se buscou identificar os desviantes da ortodoxia 
da fé católica romana, especialmente os cristãos-novos judaizantes. As 
visitações, especialmente a segunda, mais focada nas Capitanias “de cima”, 
geraram rupturas na sociedade colonial da América Portuguesa, opondo os 
chamados cristãos-velhos aos cristãos-novos. Contudo, foi na última 
Visitação que se procurou estabelecer um vínculo entre os judaizantes do 
Nordeste do Brasil e os judeus professos de Le Havre e Flandres, buscando-
se provar que estes recebiam informações estratégicas sobre 
movimentações de naus e tropas, e fortificações na Cidade de Salvador. 

Efetivamente, a rápida adesão de muitos dos judaizantes aos 
ocupantes holandeses, durante a efêmera conquista holandesa de Salvador 
(1624-1625) fez com que, após a reconquista da Bahia pelos luso-
espanhóis, a comunidade de cristãos-novos fosse olhada com suspeição 
pelos fiéis vassalos de Filipe de Espanha. 

Assim, pois, juridicamente, antes do domínio holandês no Nordeste 
do Brasil, pode-se afirmar categoricamente que estes, à luz das Ordenações 
Filipinas, ou mesmo das Ordenações Manuelinas, que as antecederam e 
vigeram até 1580, os judeus não existiam e – consequência óbvia disto – 
não eram cidadãos. 

Os judeus nos Países-Baixos nos séculos XVI e XVII 

Em 1566, os nobres das Províncias do Norte, parte do Sacro Império 
Romano Germânico, organizados por Luís de Nassau, irmão de Guilherme 
de Nassau, redigiram um “Compromisso”, demandando o respeito à 
liberdade política e ao direito de opção religiosa. O documento, 
transformado em petição entregue a Margarida de Parma, redigida por 
Filipe de Marnix, futuro teórico da revolução que se punha em movimento, 
não apenas demandava liberdade de consciência, mas propunha a Filipe II 
que meditasse sobre os inconvenientes suscitados pela sua fidelidade aos 
éditos de seu pai, que jurara combater toda forma de heresia. Assim, tinha-
se, de um lado, a quase totalidade de uma população acostumada a viver 
livre, que se viu subitamente sobrecarregada de impostos e controlada por 
uma Igreja cada vez mais poderosa, segundo os decretos do Concílio de 
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Trento e, de outro, o soberano espanhol, decidido a envidar todos os 
esforços para manter “a pureza da fé e o respeito inviolável pela religião”. 

Para tentar controlar também a consciência de seus súditos dos 
Países-Baixos, Filipe II conseguiu do Papa Pio V que fossem nomeados 
dezoito, ao invés dos outrora três bispos, para as Províncias. Instaurada a 
revolta, Filipe ainda tentou fazer todas as concessões políticas que podia 
admitir, “mas não concebe reinar sobre súditos heréticos: para ele a 
liberdade de consciência é um câncer que deve desaparecer”. Isto 
possibilitou a intensificação da atividade inquisitorial e deu início à 
publicação de uma série de “editais de sangue”, que levou à morte milhares 
de protestantes verdadeiros ou presumidos. 

Um documento publicado em Londres em 1571, escrito por Elias 
Newcomen e publicado por John Daye, dedicado a Lorde Cheyne, tendo 
por título A defence and true declaration of the things lately done in the 
Low Country, iniciava exatamente por denunciar os abusos da Inquisição, 
primeiramente na Espanha e posteriormente em seus domínios, sobretudo 
nos Países-Baixos. Méchoulan acrescenta outra às razões da repressão 
espanhola sobre as Províncias do Norte: para este autor, na visão dos 
adeptos da Contra-Reforma “todo comércio, todo lucro é uma forma de 
judaísmo” que, uma vez erradicado oficialmente da Espanha, não poderia 
ter espaço em qualquer parte dos domínios espanhóis. 

Esse documento foi escrito após a intervenção de Fernando Alvarez 
de Toledo, Duque de Alba, mandado por Filipe II à frente de um exército 
forte para conter a sedição emergente, tendo recebido duas ordens: 
restabelecer a autoridade real e erradicar a heresia. Entre 1567 e 1568, o 
Duque de Alba organizou um tribunal de exceção, o Conselho dos 
Tumultos, conhecido popularmente como “Tribunal de Sangue”. 
Efetivamente, em 1568, Pio V enviou ao Duque de Alba um chapéu e uma 
espada, símbolos respectivamente do poder temporal que Cristo delega ao 
seu Vigário e da proteção divina aos que combatem os inimigos da fé, em 
reconhecimento aos seus feitos em defesa do Rei e da Igreja. Em 1572, 
Alba gabou-se de haver submetido à autoridade do rei todas as províncias 
rebeladas. Decidiu exercer da forma mais crua a sua autoridade 
incontestável: prendeu e mandou executar rebeldes, fez queimar livros e 
centralizou em si o poder. 
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Em 1578, recrudesceram os combates e começou a desenhar-se uma 
divisão entre as Províncias do Norte e as do Sul, com estas lideradas por 
Artois, Hainaut e Flandres, de população majoritariamente católica, 
firmando em 6 de janeiro de 1579 a paz de Arras, tomando a defesa do 
catolicismo e reconciliando-se com Filipe II. Dezessete dias depois, as 
Províncias do Norte reagiram, formando a União de Utrecht, unindo as 
províncias da Holanda, Zelândia, Frísia, Utrecht, Gueldre, Groningen e 
Overijssel, sob a liderança de Guilherme de Orange, conservando suas 
liberdades tradicionais e estatutos, e firmando pacto de mútua ajuda. 

É importante recordar que a dramática situação econômica da Coroa 
Espanhola levou Filipe II a proclamar em 1575 uma Declaração de 
Falência, o que fez com que os credores não mais emprestassem dinheiro à 
Espanha e o fluxo de dinheiro entre a Espanha e os Países Baixos fosse 
subitamente interrompido em 1º de setembro de 1575, o que fez o 
Governador Geral dos Países Baixos, Luís de Requesens, que substituíra o 
Duque de Alba em 29 de novembro de 1573, ficar “horrorizado”, nas 
palavras de Martin Van Gelderen, que cita o relato de Lovett: “Aqueles que 
aconselharam e arranjaram essa Declaração fizeram com que a Igreja 
Católica perdesse esses Estados”. 

A repentina morte de Requesens em 5 de março de 1576 fez com que 
o Conselho de Estado assumisse as funções executivas interinamente, sendo 
colocado sob intensa pressão por parte dos que queriam a implementação da 
solução política vislumbrada por Requesens (as províncias católicas do Sul) 
e pelos grupos mais ao centro, que exigiam a saída de todos os estrangeiros 
dos Países Baixos e o retorno ao antigo sistema de governo, com um papel 
central para os Estados Gerais e concessões aos protestantes. Tais demandas 
deixaram o Conselho de Estado em uma posição bastante desconfortável, 
visto as demandas dos grupos mais extremados chegarem a exigir a 
eliminação dos soldados espanhóis, usualmente dados a motins e pilhagens, 
e que os Países Baixos fossem governados por seus cidadãos, o que levou 
Filipe II a proibir ao Conselho de Estado quaisquer contatos com a Zelândia 
e a Holanda. 

O desenrolar dos eventos levou os membros do Conselho a serem 
presos em 4 de setembro de 1576, do que se aproveitaram as províncias 
católicas para interromper todas as conversações com a Holanda e a 
Zelândia, visando à pacificação. Todas as demais províncias do Norte 
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foram convidadas à convocação e composição dos Estados Gerais, exceto 
essas duas, tidas (especialmente pelos brabantinos) como irredutíveis. 
Registre-se que tal convocação era uma afronta às Ordenações, visto que 
fora estatuído que somente o soberano poderia convocar os Estados Gerais. 
Nenhuma das Províncias do Norte aceitou o convite. 

Por paradoxal que possa parecer, essa situação foi bastante 
conveniente à Zelândia e à Holanda, especialmente a Guilherme de Orange, 
a quem interessava que a revolta se espalhasse pelas demais províncias. 

Em 8 de novembro de 1576 foi assinada a Pacificação de Gand pelos 
Estados Gerais, “uma firme e inquebrável amizade e paz entre as Províncias 
Holandesas”, cujo objetivo era repelir os incontroláveis (especialmente 
amotinados) soldados espanhóis e reinstalar todos os privilégios. Esta 
proclamava um perdão geral e ordenava que as “Províncias Holandesas” 
doravante se comprometessem a “assistir-se a todo tempo com conselhos e 
atos, bens e sangue” e “especialmente, expulsar de seu território todos os 
soldados espanhóis e demais estrangeiros e forasteiros e mantê-los fora”, 
tendo sido estabelecido pelas Províncias que, uma vez isso ocorrendo, os 
Estados Gerais se reuniriam para discutir todos os demais assuntos 
pendentes, inclusive a questão religiosa. 

Foram suspensos os éditos de perseguição aos hereges, sendo, porém, 
assegurado que a prática da religião católica não sofreria qualquer 
obstáculo. Também a liberdade comercial foi restabelecida pela Pacificação 
de Gand. 

Exatamente o fato de a questão religiosa permanecer em aberto, 
sendo diametralmente opostas às posições do Rei e dos Estados Gerais, 
tornou a Pacificação de Gand não uma firme e inquebrável paz e amizade 
entre as Províncias, mas uma frágil paz, especialmente por ter sido 
precedida de uma tentativa pelos Estados Gerais, em 6 de outubro de 1576 
(treze dias antes de se iniciarem as conversações da Pacificação), de colocar 
novamente a Holanda e a Zelândia sob o domínio de Filipe II. 

O novo Governador Geral, D. João d’Áustria, chegado no início de 
1577, relutantemente concordou com a Pacificação de Gand e com o envio 
das tropas espanholas de volta à pátria, tendo assinado, com os Estados 
Gerais, o “Édito Eterno”, em 12 de fevereiro de 1577, submetendo as 
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Províncias a Filipe II e à Igreja Católica, o que era inaceitável para a 
Holanda e para a Zelândia. 

Evidenciava-se que os Estados Gerais tornavam-se uma força política 
verdadeira, e o fato de João d’Áustria haver executado um protestante e, em 
24 de julho de 1577, haver sitiado a cidadela de Namur, que opuseram o 
Governador aos Estados Gerais, evidenciaram isso com a segunda União de 
Bruxelas, de dezembro de 1577. Contudo, embora fortes, não eram 
monolíticos, havendo em seu interior forças que desejavam minar o 
crescente poder de Guilherme de Orange. Este, por sua vez, estimulava 
grupos não aristocráticos nas Províncias do Sul, especialmente em Flandres 
e Brabante. Tais comitês revolucionários, chamados de Comitês dos XVIII, 
ganharam força e levaram a que Guilherme de Orange fosse apontado 
ruwaard (regente) de Brabante. 

O aumento da rebelião levou à cisão as Províncias do Norte e as do 
Sul. Estas submeteram-se a Filipe II e à Igreja Católica, ao passo que 
aquelas preferiram lutar por um soberano próprio, independente do trono 
espanhol, que lhes assegurasse liberdade comercial e religiosa. 

Alexandre Farnésio, sobrinho de Filipe II e por ele nomeado 
governador da região, tirou partido da divisão e reconheceu às províncias 
submetidas o direito de discutir os impostos e prometeu-lhes um príncipe da 
Casa de Espanha como futuro soberano. 

Para a História, essas províncias tornaram-se os Países Baixos 
espanhóis, enquanto que as províncias do Norte passaram a ser as 
Províncias Unidas sob o Príncipe de Orange. 

Ainda foi tentada nesse mesmo ano uma reconciliação em Colônia, 
estimulada pelo Imperador do Sacro Império, Rodolfo II, com todos os 
príncipes europeus representados, incluindo Guilherme de Orange, o Papa e 
Filipe II. Entretanto, as condições à pacificação impostas por este, 
representado por Carlos de Aragão, Duque de Terranova, foram 
consideradas inaceitáveis, com a imposição do exílio a Guilherme e a 
concessão de um tempo de quatro anos para a organização do exílio dos que 
quisessem praticar outra religião. 

Por oportuno, transcreve-se o texto dos Artigos concernentes à 
Religião, como citados em The Dutch Revolt 

54 
 

No tocante à religião, que deve ser muito correta e altamente 
recomendada a todos os Príncipes Cristãos, o Rei não pode, de 
nenhuma outra forma, fazer qualquer outra coisa senão, seguindo os 
passos dos Reis Católicos, seus superiores e predecessores, desejar 
fortemente e mandar que a religião católica apostólica romana seja 
defendida e praticada em suas províncias patrimoniais, como tinha 
sido sempre recebida e sob a qual os súditos dessas províncias 
prosperaram, e sob a qual, o Rei e seus predecessores, antes de 
tomarem posse dessas províncias, receberam juramento solene como 
príncipes naturais. Com exclusão de todas as outras, esta religião será 
ensinada e praticada livremente, pacificamente e sem nenhum 
obstáculo pelas Províncias dos Países Baixos, como os Estados 
prometeram recíproca e solenemente em sua União geral, no Édito 
Eterno e em várias cartas escritas ao Rei, anterior e posteriormente ao 
início dos conflitos atuais, e como foram escritas a Sua Majestade 
Imperial. O resultado é que numa matéria de tal importância eles não 
podem contestar seus próprios escritos sem grande culpa e sem 
subverter todo o estado político. Visto que Holanda, Zelândia e a 
cidade de Bommel estão envolvidas, isto refere-se ao decreto do 
tratado da Pacificação de Gand,sob a condição de que a religião 
católica romana seja restabelecida nas cidades e lugares onde ela era 
praticada ao tempo daquele tratado. 

Quanto aos súditos de outras províncias dos Países-Baixos 
compreendidos no presente tratado e que tenham abandonado a religião 
católica romana, o Rei Católico, considerando a situação atual dos Países-
Baixos, concede-lhes por seu Comissário Real, a possibilidade e permissão 
de permanecer e viver nessas províncias, sem qualquer punição ou 
importuno por conta dos cartazes promulgados sobre religião. Estes 
permanecerão suspensos até que o Rei ou seu Governador-Geral, pelo 
conselho dos Estados, legal e propriamente reunidos em um local seguro 
onde possam falar livremente, decida pela moderação dos cartazes. Na 
condição, entretanto, de que esses súditos abstenham-se de escândalos ou 
emoção e da prática de qualquer outra religião que não a católica romana. 
Mas eles desfrutarão de seus bens, móveis e imóveis e de suas posses. 
Independentemente da qualidade desses bens, eles poderão transportá-los a 
qualquer lugar, vendê-los ou aliená-los como lhes convier. E em caso de 
quererem reter tais bens, eles o poderão fazer, devendo escolher à sua 
vontade recebedores católicos para a supervisão, administração e 
escrituração desses bens. Além do mais, eles podem retornar às províncias 
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tão frequentemente quanto queiram (devendo viver, entretanto, de forma 
católica, portando-se como católicos deveriam fazê-lo). Tais visitas e o 
poder de administrar os bens de alguém será permitido, de boa fé, a 
qualquer pessoa em condições sobre quem tenha sido informado de tal 
intenção aos pastores, funcionários e magistrados dos lugares aos quais eles 
retornarão. 

Pela natureza dessa permissão Real todos podem ver claramente que 
o Rei nada deseja menos do que o confisco dos bens, a ruína e a 
perda de seus súditos. Nem ele pretende oprimi-los com o rigor dos 
cartazes, dado que ele está bem preparado para moderá-los e mitigá-
los sob o conselho e a orientação dos Estados e, similarmente, fazer 
tudo o que for próprio a um Príncipe Cristão e humano para 
promover a honra de Deus e a paz e a tranquilidade das províncias. 

Como se observa, o que Filipe II propunha não era conciliação, mas 
rendição. 

O movimento da Reforma Protestante nos Países-Baixos remonta há 
cerca do ano de 1520, tendo sido iniciado pelo sul do País. Isso gerou 
reação imediata de Carlos V, que em 1522 aprovou a instalação do Santo 
Ofício nas províncias que constituíam os Países-Baixos. Já em 1523 foram 
queimados em auto de fé, em Bruxelas, os dois primeiros reformados 
holandeses, os frades agostinianos Hendrick Voes e Johannes Esch. 
Igualmente os anabatistas conquistaram muitos seguidores, muitos dos 
quais, após os eventos de Münster, em 1535, juntaram-se aos seguidores de 
Menno Simonsz, constituindo o grupo dos menonitas. A maioria dos 
anabatistas, no entanto, aderiu às teses calvinistas, vinculando-se à Igreja 
Cristã Reformada. 

A perseguição aos “heréticos reformados” intensificou-se, como 
visto, no reinado de Filipe II, cujo principal conselheiro para as Províncias 
que constituíam os Países-Baixos era Granvelle, arcebispo de Malines (ao 
norte de Bruxelas) e depois elevado ao cardinalato. 

As Províncias Unidas tornavam-se, pois, face à postura mais 
tolerante e à sua antagonização à Espanha, um refúgio para todos os 
perseguidos religiosos no continente, de modo especial os protestantes e os 
judeus. 
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Todos estes podiam exercer ofícios, estabelecer-se e praticar 
livremente o culto, desde que de forma privada, visto a Igreja do Estado, a 
Igreja Holandesa Reformada, ter a primazia do culto público. 

O que se depreende da leitura desses e de muitos autores é que os 
alvos dos holandeses não eram Portugal ou suas Colônias, mesmo porque 
tinha havido entre holandeses e portugueses um relacionamento comercial 
bastante proveitoso. O alvo eram as antigas colônias portuguesas, que 
tinham agora se constituído em domínios espanhóis, muito menos 
fortificados do que as lucrativas colônias espanholas na América do Sul e 
no Caribe. 

A União Ibérica fez, portanto, da América Portuguesa um válido 
objetivo militar e comercial para os holandeses, havendo por parte destes 
interesse em “cortar as veias pelas quais fluía a riqueza do sangue de Filipe 
da Espanha”, como se referiam os holandeses, então, à possibilidade de 
interromper o afluxo de riquezas da América para a Espanha. 
Economicamente, havia três alvos fundamentais para os holandeses: o 
açúcar do Brasil e, em menor escala, do Caribe, os escravos da Costa Oeste 
africana (essenciais para a produção do primeiro) e o principal: os metais 
preciosos extraídos das colônias espanholas nas Américas. Conseguindo as 
Províncias Unidas controlar esses mercados produtores (ou, ao menos, 
infligindo prejuízos à Espanha), a guerra na Europa poderia mudar de 
feição, sendo minado o forte poder bélico e militar dos espanhóis. 

Segundo registros do historiador Johannes de Laet, por volta de 1600 
os holandeses possuíam duas fortificações de madeira na margem oriental 
do Rio Xingu, os Fortes Oranije e Nassau, fundados por mercadores vindos 
da Zelândia. De 1616 a 1622, subsistiu uma colônia fundada por Pieter 
Adriaenszoon e 150 holandeses nas margens do Rio Jenipapo, cuja 
principal atividade era o comércio com nativos. 

Visando a implementar de forma mais sistematizada a exploração do 
Norte da América portuguesa e como reação à política restritiva ao 
comércio implementada pelos espanhóis, em 1602 foi fundada em 
Amsterdã a Companhia das Índias Orientais (VOC – Verenigde 
Oostindische Compagnie), com capital majoritário holandês e francês, 
tendo a missão de explorar a rota oriental para as Índias e estabelecer lá 
feitorias. A Companhia das Índias Ocidentais (WIC – West Indische 
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Compagnie) foi fundada em 1621, com capital holandês, francês, inglês, 
alemão e judaico, tendo por missão estabelecer feitorias em ambos os lados 
do Atlântico, ocupando especialmente as possessões portuguesas, então 
submetidas ao domínio espanhol. 

O inspirador da criação dessa Companhia, Willem Usselincx, foi o 
grande estrategista da expansão marítima das Províncias Unidas e um dos 
principais idealizadores dos ataques à Costa Oeste africana e ao litoral 
brasileiro, este deixado a cargo de Jakob Willekens, Piet Heyn e Jan van 
Dorth, o último como responsável pelas forças terrestres. 

Historiadores como Boxer e Varnhagen concordam em que, em um 
primeiro momento, não havia, quanto ao litoral da América Portuguesa, 
estratégia de ocupação e conquista do território, mas tão somente a captura 
e apresamento de navios comerciais que partiam em direção à Europa. Tal 
prática, embora o estado de guerra entre Espanha e Holanda o 
descaracterizasse como tal, assemelhava-se à prática do corso, legitimada 
por decreto de Guilherme I de Orange, “o Taciturno” desde o final do 
século XVI. 

Somente ao se dar conta da fragilidade das fortificações da Bahia é 
que os holandeses empreenderam ação de conquista mais incisiva, tomando 
a cidade da Bahia com pouco esforço, entre 8 e 10 de maio de 1624. Com 
os exércitos holandeses, vieram os pastores e missionários da Igreja 
Reformada Holandesa. O primeiro culto na cidade de Salvador realizou-se 
no dia 11 de maio de 1624, um dia após a captura da cidade, sendo dirigente 
e pregador o Rev. Enoch Sterthenius. 

A ausência de um plano efetivo de ocupação do território, a quebra 
dos princípios da disciplina e o envio de forte esquadra espanhola para a 
reconquista da Bahia fizeram com que a conquista da Bahia pelos 
holandeses fosse terminada em 1626, sem que as medidas votadas pelos 
Estados-Gerais naquele mesmo ano, garantindo liberdade de culto e de 
comércio, chegassem a entrar em vigor. 

Sobre o citado Piet Heyn, Hermann Wätjen destaca que este teve 
meteórica ascensão dentro da frota holandesa, após o apresamento, em 
setembro de 1628, de uma grande frota de galeões espanhóis carregados de 
prata, ouro, pérolas, anil, pau campeche, açúcar e outros bens, na Baía de 
Matanzas, norte de Cuba, que rendeu à Companhia das Índias Ocidentais a 
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soma de 15 milhões de florins. Tal feito o levou a ser admitido na Mesa de 
Guilherme de Orange e nomeado almirante suplente da Holanda, o segundo 
posto na hierarquia naval das Províncias Unidas. 

Esse extraordinário aporte de recursos fez a Companhia das Índias 
Ocidentais sentir-se, nas palavras de Wätjen, “como renascida”. Daí a 
decisão de nova incursão militar contra a América Portuguesa, 
especialmente dados os rumores de que a paz com a Espanha estava à porta. 
Cita Wätjen: 

A Diretoria da W.I.C. dirigiu-se aos Estados Gerais e lhes explicou 
num memorial [Nº 5770, de 23 de outubro de 1629] por que razão a 
cessão das hostilidades importaria numa sentença de morte para a 
Companhia. Temos necessidade de dinheiro, ressoa em cada linha, “e 
só nos traz dinheiro a luta incessante com a Espanha. Se queremos 
prover o nosso erário, então precisamos capturar navios e por em 
almoeda as presas. A continuação da guerra é, por conseguinte, uma 
questão de vida e morte para a W.I.C”. 

O malogro das tentativas de paz possibilitou à Companhia levar a 
cabo seu intento de dar prosseguimento às hostilidades com a Espanha, 
visando a atacar novamente o litoral nordeste do Brasil, focando o alvo na 
capitania açucareira de Pernambuco. 

Uma empreitada de tal magnitude não conseguiria ficar em segredo, 
tendo chegado à corte de Bruxelas e, desta, a Madri, que notificou o 
Governador-Geral do Brasil. A vazante do tesouro espanhol não permitia 
que a Espanha conseguisse mobilizar forças e recursos próprios, mas como 
se encontrava em Madri àquela ocasião (setembro de 1629) Matias de 
Albuquerque, um dos principais senhores de engenho de Pernambuco, e 
irmão do donatário da Capitania, Duarte de Albuquerque, o Primeiro-
Ministro Conde de Olivares o incumbiu de organizar a defesa da capitania 
ameaçada. 

Ao chegar a Pernambuco, em outubro de 1629, constatou que não 
havia como fazer frente à superioridade bélica dos holandeses, mas ainda 
assim buscou restaurar as fortificações nas capitanias de Pernambuco, 
Itamaracá, Paraíba e Rio Grande do Norte, além de determinar o 
alistamento de dois mil novos recrutas. 
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Os holandeses aportaram em Recife em 15 de fevereiro de 1630, 
comandados pelo Almirante Hendrick Corneliuszoon Lonck à frente 
daquela que documentos da época denominaram “a maior armada que já 
cruzou o equinocial”, tendo Recife, Olinda e Antonio Vaz caído em 3 de 
março do mesmo ano, graças também aos esforços do exército, comandado 
pelo coronel Diederick van Waerdenburch, governador da região e 
presbítero da Igreja Holandesa Reformada. Em 1633, Van Ceulen tomou o 
Forte dos Reis Magos, renomeado Fort Van Ceulen. Em março de 1635, 
Porto Calvo – terra natal de Domingos Fernandes Calabar, que desertara 
para os holandeses três anos antes e fizera profissão pública de fé na Igreja 
Reformada em 20 de setembro de 1634 – é conquistado, e em 1637, o 
coronel alemão Von Schkoppe, a serviço dos holandeses, conquistou 
Sergipe, o que fez com que a Holanda tivesse posse da metade das então 
dez colônias que constituíam o Brasil, uma vez que os holandeses já 
dominavam um território que se estendia de São Cristóvão (Sergipe) até 
São Luís do Maranhão, incluindo Fernando de Noronha. 

A esta ocupação do litoral brasileiro correspondia igualmente o 
controle do litoral do oeste africano, com o controle holandês desde 1612 
sobre Mouri, na Costa do Ouro (atualmente Gana), tomando aos 
portugueses S. J. da Mina (Elmina) em 1637, e Luanda, Benguela, São 
Tomé e Ano Bom em 1641. Isso dava aos holandeses praticamente o 
monopólio do comércio de escravos no Atlântico Sul. 

A tolerância religiosa 

O Regimento Geral das Praças Conquistadas e que Venham a ser 
Conquistadas, aprovado pelos Estados Gerais em outubro de 1629, 
estabelecia em seu artigo 10º:  

será respeitada a liberdade dos espanhóis, portugueses e naturais da 
terra, quer sejam católicos romanos quer judeus, não podendo ser 
molestados ou sujeitos a indagações em suas consciências ou em suas 
casas e ninguém se atreverá a inquietá-los, perturbá-los ou causar-
lhes estorvo, sob penas arbitrárias, ou conforme as circunstâncias, 
exemplar e rigoroso castigo.  

Nada obstante, o artigo 9º do mesmo Regimento preceituava que “o 
conselho cuidará primeiramente do estabelecimento e exercício do culto 
público por meio de ministros, segundo a ordem seguida na igreja cristã 
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reformada destas Províncias Unidas, a palavra Santa de Deus e o ritual da 
união aceito pelas mesmas Províncias”. 

Deste modo, era estabelecida a existência de uma igreja oficial, 
correspondendo à religião de todos os magistrados e oficiais do Estado. 
Uma vez que no século XVII era uma das funções do Estado a proteção à 
Igreja e o combate a todas as manifestações cismáticas e heréticas, na 
Holanda as demais igrejas reformadas não calvinistas sofriam as mesmas 
restrições que eram impostas aos judeus e católicos romanos, indo tais 
sanções das restrições ao culto público até a privação de direitos civis dos 
seus fiéis. 

Portanto, o que a Companhia das Índias estabelecia para o Brasil era 
tolerância às demais manifestações de culto e não à liberdade religiosa; 
entendida esta como uma conquista, e não uma concessão de acordo com os 
interesses do Estado. 

Na circular de 25 de dezembro de 1634, distribuída aos habitantes da 
Paraíba, que a tornou a base do Pacto da Paraíba, posteriormente estendido 
às demais Capitanias, era afiançado pelo Governo de Recife, em nome dos 
Estados Gerais, do Príncipe de Orange e dos Diretores da Companhia: 

Em primeiro lugar, nós vos deixaremos livre o exercício de 
consciência do mesmo modo como o tendes usado antes, 
frequentando as igrejas e praticando os sacrifícios divinos, conforme 
os seus ritos e preceitos, não roubaremos as vossas igrejas nem 
deixaremos roubar, nem ofenderemos as imagens nem os padres nos 
atos religiosos ou fora deles. 

O que se depreende da leitura desses artigos é que a autoridade 
concede o direito à liberdade de consciência, intervindo em matéria de 
fulcro privado e, de acordo com a sua conveniência, facultando o exercício 
da prática religiosa aos grupos que não professavam a religião do Estado. 

Wätjen, citado por Mário Neme, assevera que “entre os pregadores 
chegados à Colônia após a instalação do Sínodo, havia verdadeiros 
fanáticos, que cheios de abrasadora cólera contra a Igreja Romana, seus 
padres e monges, cobriam-nos de maldições do alto do púlpito”. Esse 
animus beligerante não tardou a se refletir na situação de católicos e judeus. 
Os primeiros, de acordo com relatório de 1º de junho de 1636, de Servaes 
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Carpentier, viviam pacificamente e sem ter sofrido qualquer expropriação 
dos seus bens. 

Em 1638, foram proibidas as procissões e todas as manifestações 
externas de culto católico, assim como a proibição do casamento católico 
sem a licença da Igreja Reformada, a bênção dos engenhos por padres e a 
extrema-unção, por padre, dada a portugueses condenados à morte. 

Para burlar as exigências referentes ao matrimônio, os padres 
passaram a realizar os casamentos de forma secreta, sem deles dar 
publicidade através de proclamas. 

Quanto aos judeus, foi determinado o fechamento, em 1638, das duas 
sinagogas recifenses, medida de breve duração, porém. É permitido o 
retorno a Recife, em 1636, dos portugueses católicos, que haviam sido 
expulsos daquela cidade em 1630, sem que tivessem, porém, uma igreja 
para praticar o culto. A Igreja do Corpo Santo, em Recife, e a capela erigida 
por católicos em Olinda são tomadas para funcionar como templos 
calvinistas. 

A imposição de multas e a sobretaxação eram instrumentos de 
coerção empregados pelo governo civil de Recife, em favor da fé 
reformada. É o caso, por exemplo, da igreja dos franceses, construída pelos 
holandeses em 1642 a um custo de 8000 florins, dos quais a metade veio da 
Holanda e a outra metade foi a multa imposta a um “certo judeu 
blasfemador”, para livrar-se da forca. Tal importância, para uma avaliação, 
correspondia ao salário médio de um funcionário da WIC durante cinco 
anos e meio. 

O Governador João Maurício de Nassau permitiu a presença de 
religiosos católicos das ordens franciscana, carmelita e beneditina, tendo, 
contudo, ratificado a proibição da presença de jesuítas, conforme 
preceituado no Regimento das Praças Conquistadas, por a pregação 
jesuítica revestir-se de um caráter que contrariava os interesses da 
Companhia das Índias. Registre-se que uma das peças de oratória mais 
importantes da literatura do período colonial brasileiro é o “Sermão pelo 
bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda”, do padre jesuíta 
Antônio Vieira, composto em 1640. 
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Faz-se necessário registrar que as leis vigentes proibiam aos cristãos-
novos deixar Portugal e Espanha ou mesmo viajar para as colônias ibéricas 
de ultramar, como recorda Minam Bodian, que ressalta que a organização 
de fugas foi uma atividade organizada por mais de um século pelos 
conversos portugueses e espanhóis. Somente em 1601, após receber a soma 
de 170 mil cruzados coletados entre os conversos, Filipe III suspendeu a 
proibição de emigração para eles, o que levou a uma maciça onda de 
emigração, especialmente em direção à Holanda. 

Os judeus na Holanda 

O medo poderia estar na base da emigração de muitos judeus para a 
Holanda, contudo nem todos os fugitivos do Santo Ofício eram judeus – 
havia denunciados por diversas razões que se refugiaram na Holanda, 
Alemanha, Itália e França – e nem todos os conversos judaizavam – este o 
motivo da vigilância do Santo Ofício sobre eles. 

Algumas dentre as razões que podem ter levado os conversos a 
escolher a Holanda como destino foram a possibilidade de prática da 
religião judaica, embora submetida a todas as restrições que as 
manifestações religiosas não calvinistas recebiam dos Estados Gerais, e a 
possibilidade de dedicar-se livremente ao comércio, ofício da maioria dos 
conversos. 

Se o desejo de praticar livre e abertamente a religião judaica – o 
“retorno ao verdadeiro judaísmo”, como diziam – fosse efetivamente o 
único motivador, outros destinos seriam mais prováveis do que a Amsterdã 
do século XVII: Salônica, Constantinopla ou Safed, por exemplo. Contudo, 
tais cidades ou perderam ou nunca tiveram expressão comercial. Foi, 
portanto, o vislumbre da possibilidade da prática comercial que funcionou 
como catalisador da emigração para Amsterdã. Esta possibilidade foi 
vislumbrada como ainda mais concreta após a assinatura do Acordo 
Comercial entre Holanda e Espanha, em 1609. Por este acordo, que 
suspendeu temporariamente as hostilidades entre as duas nações, era 
autorizado e facilitado o comércio entre Amsterdã, o maior entreposto, e 
Madri, o maior destino das mercadorias que vinham das colônias. 

Assim, a estruturação da comunidade judaico-portuguesa em 
Amsterdã passava pela reconstrução de uma identidade religiosa e de 
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mecanismos para a sobrevivência individual e comunitária. Assim, foram 
estruturadas as congregações judaico-portuguesas em Amsterdã, e as 
demais associações beneficentes e comunitárias, dirigidas pelo 
“Ma’hamad” (conselho de anciãos e líderes da comunidade) que, nas 
palavras de Minam Bodian, o faziam “de forma paternalista e autocrática”. 

Essa comunidade identificava-se sempre com sua origem ibérica, 
especialmente portuguesa, e seus integrantes sempre referiam-se a si como 
“gente da nação portuguesa”, sendo recorrentes em seus documentos a 
expressão “nossa nação portuguesa”. 

A criação de duas companhias comerciais para as Índias, nos moldes 
da John Company inglesa, no início do século XVII na Holanda, permitiu 
aos holandeses competir pela exploração de colônias espanholas no Caribe 
e na América, assim como explorar comercialmente a Costa Dourada 
africana e possessões portuguesas no Índico. Muito embora os conselhos 
diretores de ambas as Companhias fossem integrados exclusivamente por 
calvinistas, o capital judaico teve participação importante na criação dessas 
empresas. Além de participar da organização, participaram – como 
empregados ou funcionários a soldo – do empreendimento ultramarino 
holandês. 

A questão religiosa no Brasil holandês e os judeus 

Sob a égide do Regimento para as Praças Conquistadas e para 
aquelas que vierem a ser conquistadas, aprovado pelos Estados-Gerais em 
1629, era garantida a liberdade de prática religiosa nos domínios 
holandeses, desde que observadas as limitações a isto, conforme emanadas 
das autoridades da Companhia das Índias Ocidentais. Observa-se, portanto, 
que existia uma situação de liberdade concedida, não conquistada. Isso 
gerou a possibilidade de que os cristãos-novos residentes em Pernambuco 
pudessem voltar à prática do judaísmo, especialmente após terem contato 
com os judeus sefaradis, que, igualmente, também eram “gente da nação”, 
que chegaram com os holandeses. 

Não foi sem tensões, porém, que se deu o encontro entre esses dois 
grupos, que não reconheciam o judaísmo nas práticas um do outro. Os 
embates travados entre os dois grupos eram, de certo modo, os mesmos 
havidos na Holanda, em torno da questão de “rejudaização” da “nação”. 
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Durante o governo holandês foram criadas as duas primeiras sinagogas da 
América, a “Kahal Kodesh Zur Israel”, Sagrada Congregação Rochedo de 
Israel, e a “Kahal Kadosh Magen Avraham”, Sagrada Congregação Escudo 
de Abraão, a primeira em Recife e a segunda em Maurícia-Antônio Vaz. A 
segunda teve, nos anos iniciais da década de 1640, sua autonomia 
subordinada à primeira, segundo o costume sefaradi, igualmente adotado na 
Holanda, de não haver duas Congregações para a mesma comunidade. O 
primeiro rabino das Américas, Isaac Aboab da Fonseca, também serviu no 
Brasil a essa época, regressando a Amsterdã alguns anos antes do fim do 
domínio holandês no Nordeste do Brasil. 

Embora houvesse vários judeus a serviço da WIC, não se tem registro 
de que tenha havido conversões desses à fé cristã reformada, visto gozarem 
de alguns privilégios durante o domínio holandês. Dentre eles, podem ser 
citadas a dispensa de guarda aos sábados nas Companhias de Burgueses do 
exército, devendo pagar uma multa compensatória; liberdade de culto 
religioso privado e – posteriormente – autorização para a construção de 
duas sinagogas, e liberdade comercial e civil, subordinada às diretrizes da 
WIC e do Governo Geral. 

Conquanto o chamado “Pacto da Paraíba” ratificasse os termos do 
Regimento para as Praças Conquistadas, assegurando liberdade de culto 
privado, houve pressões do Sínodo do Brasil, órgão máximo da Igreja 
Cristã Reformada no Brasil, para que se ampliassem as restrições ao 
exercício da prática religiosa dos judeus. Posteriormente, em conformidade 
com demandas da Câmara dos Escabinos (Câmara Municipal) de Recife, 
demandou o Sínodo também restrições às atividades civis e comerciais dos 
judeus. São referências obrigatórias para a compreensão acerca da ação do 
Sínodo do Brasil as obras de Frans Leonard Schalkwijk, de onde se extraem 
as citações das Atas mais adiante. 

As medidas adotadas pelos holandeses no início da ocupação, ao 
incendiar diversas igrejas e transformar outras em locais de aquartelamento 
para as tropas, foram tomadas como uma afronta pelos católicos, sendo 
aumentado este sentimento quando os jesuítas foram expulsos do Brasil em 
1636 e os padres sofreram severas restrições para exercer o sacerdócio na 
década de 1640. 
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Não signifique isso, porém, que os holandeses manifestavam sua 
intolerância somente face aos católicos romanos. Estes foram, efetivamente, 
expulsos de Recife em 1630 e somente readmitidos na cidade seis anos 
depois, sem, contudo, que pudessem realizar cultos públicos, sendo alvos de 
várias restrições. Os gravames e deliberações do Sínodo igualmente 
demandavam, da parte do Governo-Geral ou mesmo do Conselho Diretor 
da Companhia das Índias Ocidentais, medidas restritivas aos judeus, como 
se lê na Ata da Assembleia de 5 de janeiro de 1638, na Sessão 4, gravame 
2: 

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

Outros gravames foram feitos pelo Sínodo do Brasil, e embora 
tenham sido fechadas temporariamente as duas sinagogas que existiam em 
Recife e Antônio Vaz, medidas mais restritivas às liberdades civis e de 
crença dos judeus não foram adotadas, em parte devido às pressões feitas 
sobre os Diretores da Companhia das Índias Ocidentais pela influente 
comunidade judaico-portuguesa de Amsterdã. 

A retomada do Nordeste pelos portugueses 

O colapso financeiro da Companhia das Índias impossibilitou a 
manutenção de um efetivo militar no Brasil que garantisse a manutenção da 
colônia holandesa. Deste modo, e face à inevitabilidade da vitória 
portuguesa, os holandeses procuraram negociar os termos de sua rendição e 
partida do Brasil, tendo sido representados na negociação por Gisberth de 
With, Hubrecht Brest e Wouter Falloo, que conseguiram de Francisco 
Barreto de Menezes, o general vencedor, comandante das forças luso-
brasileiras, um prazo de três meses, a contar de 27 de janeiro de 1654, para 
que holandeses e judeus deixassem em paz o Brasil. O “acordo de rendição” 
determinava quais os bens que poderiam ser levados pelos holandeses e 
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pelos judeus e assegurava aos que desejassem permanecer no Brasil, que 
receberiam “o mesmo tratamento dado aos estrangeiros residentes em 
Portugal”. Mais do que os holandeses, os judeus ansiavam por deixar 
imediatamente o Brasil, pois tudo fazia certo que o ressentimento 
acumulado ao longo do tempo, especialmente dos últimos 24 anos, 
inviabilizaria a permanência em paz de uma comunidade judaica em 
Pernambuco. 

E assim a maioria da comunidade judaico-portuguesa fez o percurso 
de retorno à Holanda e parte dela embarcou com os holandeses em direção 
ao Caribe e à América do Norte. Destes e sua tumultuosa viagem temos o 
relato de Saul Levi Mortera, em sua obra publicada em Amsterdã, 
“Providência de Deus com Israel”, na qual informa que um dos dezesseis 
barcos postos à disposição dos judeus pelo general Barreto de Menezes foi 
“aprisionado pelos espanhóis que estavam a entregar esses pobres judeus à 
Inquisição”. Relata ainda que, antes que se consumasse esse intento, “o 
Senhor fez aparecer um barco francês que livrou os judeus e os levou a uma 
parte segura, na Flórida ou África ou Nova Holanda, de onde puderam 
chegar sem contratempo à Holanda”. 

O relato de Mortera faz, ainda, referência a um navio nas mesmas 
circunstâncias que foi capturado pelos espanhóis quando, levado por ventos 
contrários e tempestades, aproximou-se da Jamaica, em sua rota à colônia 
francesa da Martinica, cujos passageiros somente não foram levados à 
Espanha para serem julgados pelo Santo Ofício em razão da enérgica 
intervenção do governo holandês, que protestou em carta de 14 de 
novembro de 1654 ao rei da Espanha. Na carta, protesta-se especialmente 
por os judeus aprisionados serem não apenas súditos e moradores do Reino, 
mas muitos nascidos em Amsterdã. Recorde-se que somente em 1658 o 
Parlamento Holandês reconheceu os judeus como cidadãos holandeses, que 
seriam defendidos se capturados no mar pelos espanhóis. Este barco, o 
“Valck”, e outro barco, o francês “Sainte-Cathérine”, foram os principais 
transportadores de judeus para o Caribe e para a então “New Amsterdam”, 
atualmente Nova Iorque. 

Conclusão 

Se tiveram sua existência proibida e, mesmo, negada, pelos códices 
legais luso-espanhóis, os judeus foram reconhecidos como grupo pelos 
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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. 




