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PAINEL DE ABERTURA DO IV ENCONTRO BRASILEIRO DE 
ESTUDOS JUDAICOS – INTOLERÂNCIA RACIAL E RELIGIOSA: 

ÓBICES À DEMOCRACIA 

Palavras de introdução. Questões sobre a intolerância 

Anita Novinsky 

O Programa de Estudos Judaicos já se tornou uma tradição. Há 
alguns anos acompanho os esforços de Helena Lewin em continuar estes 
encontros, sempre empenhada em divulgar a história e a cultura do povo 
judeu, suas vicissitudes, seus desastres e suas lutas inglórias para 
sobreviver. 

Parabenizo Helena Lewin, porque são sempre poucos os que têm a 
coragem de enfrentar, muitas vezes sem grande apoio, as dificuldades que 
se apresentam a todo inovador no campo da cultura.  

Pediu-me Helena para eu falar sobre Tolerância, uma vez que estou 
junto com um grupo de colegas da Universidade de São Paulo e de outras 
universidades, empenhada numa aventura, ou melhor, num sonho, de 
construir um Museu da Tolerância, uma verdadeira escola para os 
brasileiros, onde serão transmitidos conhecimentos, os mais diversos, na 
esperança de mostrar-lhes os desastres do passado e os benefícios da 
convivência, do entendimento e respeito mútuo entre os povos. 

A questão da tolerância está na ordem do dia em nível mundial. Nas 
mais diversas áreas de estudos históricos e sociais, em instituições, privadas 
e oficiais, pensar a tolerância vem ocupando um espaço cada vez maior. 

Desde o início da história da humanidade, quem está no poder 
sempre exclui, discrimina, seleciona e prioriza de acordo com seus 
interesses. As guerras e conflitos gerados pela intolerância são conhecidos 
por todos nós. É um fato lamentável que no campo da tolerância tenhamos 
feito pouco progresso, o que leva a uma apreensão, pois acontecimentos 
diversos neste início do século XXI alertaram o mundo para as 
consequências imprevisíveis que nos acenam. 
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A intolerância religiosa foi, provavelmente, responsável pelo maior 
dano causado à humanidade, do que qualquer outra forma de intolerância. 
Quando a Inquisição foi instalada em Portugal – sob o pretexto religioso, o 
Calvinismo também estava se instalando na Europa, e com uma ferocidade 
não menor do que a Inquisição. Lutero e Calvino, ao criarem suas próprias 
igrejas, mostraram uma intolerância contra as outras crenças semelhante à 
Igreja Católica. 

E, ao participarmos deste “Encontro sobre a Intolerância”, não 
podemos deixar de lembrar um personagem, que só recentemente recebeu o 
crédito merecido, na sua luta pelo respeito à crença dos outros: Sebastian 
Castellio. 

Quando, em meados do século XVI, Sebastian Castellio escreveu 
estas palavras: “Matar um homem não é defender uma doutrina. É matar um 
homem”, ofereceu uma corajosa provocação aos poderosos, e só não pagou 
com a vida porque morreu. Tudo o que escreveu foi proibido de ser 
publicado, e sua luta pela liberdade de consciência foi única no seu tempo. 

Calvino quis construir uma cidade de Deus na terra, e foi uma figura 
parecida com a do grande Inquisidor: frio, calculista, incapaz de prazer. 
Proibiu toda manifestação de alegria, proibiu teatro, canto, amor. Matou 
Michel de Servet, o que levou à indignação de Castellio, que se tornou o 
primeiro advogado a defender a tolerância e a liberdade de pensamento. 
Mas sua luta teve de ser anônima, e para empreendê-la teve de utilizar 
vários subterfúgios, inclusive adotar falsos nomes. Só no século XIX sua 
figura saiu do anonimato e Stefan Zweig o imortalizou em uma obra 
memorável. 

Recentemente, o conceito de tolerância foi retomado por dois 
filósofos contemporâneos: Jacques Derrida e Jürgen Habermas. Derrida 
levantou a questão: qual o conceito mesmo de tolerância? E qual a relação 
entre mundialização e tolerância? Derrida nos propõe uma resistência em 
termos intelectuais e políticos, mostrando que temos de juntar nossas forças 
para exercer pressões em escala internacional. Creio que esse é também o 
objetivo dos “Programas de Estudos Judaicos” e da criação do Laboratório 
de Estudos sobre a Intolerância na Universidade de São Paulo. 

Para Jacques Derrida tolerância, de início, é uma caridade – está 
sempre do lado da razão do mais forte. É uma marca de soberania, de 
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superioridade. O que está superior, “tolera” de sua altura. E diz ao outro: 
“eu te deixo viver”. “Você não é insuportável”. “Eu te deixo um lugar na 
minha casa”. Mas, não esqueça nunca, “eu estou em minha casa”. 

Tolerância é o universo da hospitalidade, ou pelo menos, seu limite. 
Se sou hospitaleiro é porque sou tolerante; mas, tenho de delimitar meu 
acolhimento e guardar o controle dos limites da “minha casa”, “minha 
soberania”, “meu território”, “minha limpeza”, “minha cultura”, “minha 
religião”. Nós aceitamos o estrangeiro, o “outro”, até certo ponto. Para 
Derrida, tolerância é uma hospitalidade condicional. 

Hoje, todas as figuras tradicionais de intolerância continuam: a 
expulsão, a censura, o exílio, a marginalização, os reféns, os assassinatos. 
Difícil erradicar da civilização ocidental a injúria, o racismo, o 
antissemitismo, a violência. Mas a responsabilidade nos obriga a uma luta 
contra a selvagem infiltração do ódio, e a reexaminar as tensões que o 
mundo atravessou. 

Os séculos em que vigorou o funcionamento do Santo Ofício da 
Inquisição podem ser caracterizados como dos mais intolerantes de todas as 
épocas. Qualquer ato, gesto, palavra podia ser interpretado como suspeita 
de heresia. O antissemitismo foi o motor primordial dessa instituição, foi o 
modelo mais fidedigno que antecedeu o nazismo. Para entendê-lo é 
necessário considerar dois aspectos fundamentais: primeiro, sua larga 
duração, três séculos, com um programa sistemático de exclusão e 
extermínio; segundo, a sua modernidade. O antissemitismo que advogavam 
os Inquisidores foi ao mesmo tempo político, social, racial e religioso. Um 
paralelo a esse sistema global de exclusão só encontramos na Alemanha 
nazista. Em Portugal, o Estado fazia parceria com a igreja e ambos 
usufruíam das fortunas confiscadas. Por várias gerações, buscava-se 
encontrar nos portugueses vestígios de seus antepassados judeus. 

A legislação discriminatória, as exclusões, as perseguições, o ultraje, 
produziram um fenômeno que nos últimos anos recebeu uma considerável 
atenção de antropólogos, filósofos e psicanalistas – o marranismo. Produto 
da intolerância, o marranismo se caracteriza por um desequilíbrio 
emocional, que no século XVII foi compreendido por Baruch Spinoza, e em 
nosso tempo pelos filósofos Edgar Morin, Jacques Derrida, Miguel 
Abensour e Richard Popkin. Este último, recentemente falecido, a quem 
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tive o privilégio de visitar em sua residência em Los Angeles, onde 
longamente discutimos a questão do ceticismo entre os marranos, debruçou-
se sobre essa questão e nos deixou uma notável interpretação sobre o 
pensamento dos dissidentes. Também psicanalistas encontraram no marrano 
uma dimensão psicológica consequente da sua “exclusão” social, e Antonio 
Damásio e Jean Pierre Winter dedicaram em suas obras profundas reflexões 
sobre o marrano. 

A intolerância das políticas absolutistas em Portugal e na Espanha 
delegou aos descendentes de judeus uma condição de “pária”, modelo que 
encontramos em Max Weber. É importante lembrar que, mesmo usufruindo 
nesses países, durante a Idade Média, de condições de vida relativamente 
privilegiadas, se as compararmos com além Pirineus, os judeus nunca 
deixaram de ser “hóspedes”. Após todos os judeus se tornarem cristãos, 
com a “conversão forçada”, não se tornaram “cristãos iguais” – mas 
emergiram como uma nova categoria – de “novos cristãos”, isto é, “novos 
párias”. 

Sempre procuro lembrar que os judeus foram o único povo na 
história para os quais foi criado um Tribunal, montado exclusivamente para 
vigiar seu comportamento, suas atitudes, seus gestos, suas ideias e suas 
palavras. A religião se prestou perfeitamente para esse fim, pois permitia 
que a vigilância se apoiasse no ódio milenar que os padres da Igreja 
incutiam na população. A intolerância foi legitimada pela política e pela fé. 

Norbert Elias retomou a tipologia sobre os judeus como “povo pária” 
e mostrou que o fato de um indivíduo crescer num grupo marginalizado 
influi determinantemente sobre sua mentalidade. Mas foi Miguel Abensour, 
professor na École des Hautes Études en Sciences Sociales que, apoiando-
se no conceito apresentado por Spinoza, na Ética (livro II-17), denominado 
“fluctuatio animi”, construiu um notável retrato do marrano. 

A “fluctuatio animi” é um conflito do espírito que nasce de dois 
afetos contrários, e que produz enorme sofrimento. Spinoza certamente 
sentiu esse fenômeno na sua própria “práxis”, pois em Amsterdam, onde 
vivia, portugueses, fugitivos dos perigos em sua pátria, se moviam em 
profusão, desajustados entre a educação cristã na qual cresceram, e a fé 
judaica para a qual voltavam. O marrano, relegado em Portugal a uma 
condição de “outsider”, tinha um enorme desejo de “pertencer”, mas 
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encontrou dificuldades em retornar ao seu velho povo de origem. 
Encontrava-se frequentemente mergulhado em dois mundos, sem pertencer 
a nenhum. O psicanalista Jean Pierre Winter mostra em seu livro Os 
Errantes da Carne que o judeu, por não ser tolerado naquilo que “era”, teve 
de se fazer passar pelo que ele “não era”, para preservar o que ele 
“acreditava ser”. Popkin, Damásio, Winter conferiram à psicologia e ao 
“ser” marrano uma atualidade que alcança de Montaigne, Spinoza, Tirso de 
Molina até Freud. 

O marrano busca uma identidade que não encontra, e como 
“alienado” se debate numa aflição dolorosa. Traços psicológicos dos 
marranos marcam também judeus, até os dias de hoje. 

Saul Friedlander nos propõe um método de interpretação que 
podemos qualificar de “estruturalismo psicanalítico”, e nos oferece uma 
brilhante demonstração das possibilidades de uma leitura psicanalítica dos 
textos históricos. Como historiadores, por exemplo, não conseguimos 
alcançar uma explicação plena e satisfatória da “crueldade total” de certos 
fenômenos, principalmente do Holocausto. 

E terminamos esta introdução ao “Programa de Estudos Judaicos” 
com uma pergunta e um problema: Será que a psicanálise poderia nos 
ajudar a entender o fenômeno da intolerância e da crueldade que no século 
XX ultrapassou qualquer imaginação? Será que as teorias freudianas podem 
trazer alguma luz sobre a intolerância, enraizada na cultura ocidental há 
milênios? A sugestão de Friedlander de que o historiador deve conhecer a 
convergência entre o social e a psicanálise, no contexto de uma história 
integrada, abre uma brecha a mais na nossa tentativa de compreender o 
mundo. E, no plano social e individual, continuamos a carregar as bandeiras 
propostas por Castellio, da liberdade de consciência, e por Jacques Derrida, 
de uma indemovível resistência. 
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