
 

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
SANCOVSKY, RR. Conversão e intolerância no mundo ibérico medieval: um estudo de caso sobre a 
comunidade judaica de Mahón (Menorca). Ilhas Baleares, século V d.C. In LEWIN, H., coord. 
Judaísmo e modernidade: suas múltiplas inter-relações [online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de 
Pesquisas Sociais, 2009. pp. 658-673. ISBN: 978-85-7982-016-8. Available from SciELO Books 
<http://books.scielo.org>. 
 

 

All the contents of this chapter, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste capítulo, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de este capítulo, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

 

 

 
 
 
 

Capítulo 7 - Intolerância: antissemitismo e terrorismo 
Conversão e intolerância no mundo ibérico medieval: um estudo de caso sobre a comunidade judaica 

de Mahón (Menorca). Ilhas Baleares, século V d.C. 
 

Renata Rozental Sancovsky 



657 
 

DELEUZE, G. Critique et Clinique. Paris: Éditions du Minuit. 1999. 

DELEUZE, G. Sade-Masoch, Lisboa: Assírio & Alvim Sociedade Editorial. 
1973. 

ECO, U. A Passo di Gambero – Guerre Calde e Populismo Mediatico. 
Milano: Bompiani. 

FAYE, J.P Le Siècle des idéologies. Paris: Armand Colin/Masson. 1996. 

FREUD, S. (1933) Why War? (Einstein and Freud). In Vol. XXII of the 
Standard Edition of the complete psychological works of Sygmund 
Freud, London: The Hogarth Press. 1964, ps. 197-215. 

FREUD, S. (1928) Dostoevslry and Parricide. In Vol. XXI of the Standard 
Edition of the complete psychological works of Sygmund Freud, 
London: The Hogarth Press. 1961, ps. 175-194. 

FREUD, S. (1921) Group Psychology and the Analysis of the Ego In vol. 
XVIII of the Standard Edition of the complete psychological works 
of Sygmund Freud. London: The Hogarth Press. 1955, ps. 67-143. 

Homer. The Odissey. New York: Macmillan Publishing Co., Inc.. 1930. 

LACAN, J. (1959-1960) Le Séminaire de Jacques Lacan, Livre VII: 
L’Éthique de la psychanalyse. Paris, France: Éditions du Seuil. 1986. 

LAFER, C. Palestra sobre Simon Wiesenthal, em 8 de junho de 2006, no 
Rio de Janeiro. 

LANDA, F. Rumos da Psicanálise – Entrevista com Fabio Landa in 
Revista 18, Centro de Cultura Judaica, São Paulo, Ano IV – número 
15 – Março/Abril/Maio 2006. 

OZ, A. Aidez-nous à nous divorcer, Paris: Gallimard, 2004. 

ROUANET, P. S. A Guerra dos Fundamentalismos apresentado no 
Colóquio “Memória e cinzas”, na UERJ, 2005 (no prelo).  

SCHWEIDSON, E. Tang Ali et ses publics In Le Coq-Héron, 179, 
Décembre 2004, “ Tout sur mon père, ps. 138-149. 

658 
 

Conversão e intolerância no mundo ibérico medieval: um 
estudo de caso sobre a comunidade judaica de Mahón 
(Menorca). Ilhas Baleares, século V d.C. 

Renata Rozental Sancovsky 

Em consonância temática, teórica e metodológica com a pesquisa de 
doutoramento desenvolvida no âmbito do Laboratório de Estudos sobre a 
Intolerância da USP, Judeus e Conversos na Espanha Visigoda: 
Marranismo e Antissemitismo. Século VII d.C, tomamos por objetivo neste 
trabalho analisar os discursos de persistência do pensamento antissemita no 
mundo mediterrâneo, ao despontar do medievo. 

No decorrer da narrativa, verificaremos que a prática de um projeto 
político-religioso de intolerância sobre os judeus e o Judaísmo hispânico, 
pautavam-se, sobretudo, nos princípios ideológicos outrora perpetrados por 
expoentes da Igreja Católica, atuantes ainda no contexto do Baixo Império 
Romano Cristianizado. Estamos nos referindo, especificamente, a um grupo 
da intelectualidade cristã mediterrânea, cujos escritos compõem o universo 
narrativo da Patrística Clássica. 

Neste sentido, propomo-nos a identificar e avaliar os graus de 
receptividade e circularidade dos discursos patrísticos sobre a 
intelectualidade cristã das Ilhas Baleares, notadamente sobre o pensamento 
de Severo, Bispo da diocese de Menorca (Mahón ou Magona), nas 
primeiras décadas do século V d.C. Fatores que construíram o propício 
cenário para o primeiro episódio de conversões forçadas de judeus ao 
Cristianismo no mundo medieval.1 

De Eusébio de Cesáreia,2 Bispo responsável pelo processo de 
cristianização do Imperador romano Constantino e da aproximação entre 
Igreja e Estado (entre 313 e 325 d.C aproximadamente), o mundo hispânico 

                                                 
1 In: AMENGUAL, J. Consenci.Correspondència amb Sant Agusti. Barcelona: Fundació 
Bernat Metge, 1987. Escriptors Cristians, I. p.37-84. “Carta-circular de Severo.” 
In:GARCIA MORENO, Luis A. Los Judios de la Espana Antigua: Dei Primer Encuentro aI 
Primer Repudio. Madrid: Rialp, 1994. p.177-200. 
2 EUSEBIO PANFILIO, O BISPO DE CESARÉIA. Historia Eclesiastica. Texto, traducción, 
introducción y notas de Argemiro Velasco Delgado. Madrid: Catolica, 1973. (Biblioteca de 
Autores Cristianos, 1 e 2). 
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balear iria perpetuar o estigma judaico do deicídio. De João Crisóstomo 
(347-407 d.C)3 seria endossada a total inviabilidade de convivência judaico-
cristã, além da necessária destruição da cultura judaica local. 

De Agostinho de Hipona (354-430 d.C),4 viria a suposta solução ao 
“problema judaico” balear – a conversão maciça de toda a comunidade ali 
residente, indicando as dimensões posteriormente erigidas de extensão das 
práticas locais de intolerância sobre todas as comunidades judaicas 
hispânicas e mediterrâneas.5 

Repleto de metáforas – religiosas, sociais e biológicas —, o discurso 
de Severo de Menorca acompanha propositalmente a lógica agostiniana de 
salvação e punição judaicas. Os trágicos acontecimentos de Mahón, no ano 
de 417 d.C, evidenciam aos historiadores do fenômeno da intolerância, a 
gênese das práticas de violência física e simbólica que, a posteriori, seriam 
verificadas por toda a Península Ibérica Visigoda (século VI e VII) e, mais 
à frente, sobre a Espanha inquisitorial do século XVI. 

Diante da relevância apresentada pelo tema, procuramos ao longo do 
trabalho traçar um diálogo com os principais pressupostos teóricos do 
pensamento intolerante. Com relação à análise do discurso intolerante e às 
metodologias intrínsecas a este exercício, buscamos desenvolver uma clara 
diferenciação entre o universo de projeção das ideias de Severo de Menorca 
– locus onde o autor propriamente erige sua rede relacional e mitológica a 
partir da qual irá pôr em prática suas teorias –, e o universo do receptor, 
representado não só pela comunidade judaica balear (locus de resistência e 
argumentação), mas também pelos habitantes da diocese de Menorca. 

                                                 
3 JOÃO CRISÓSTOMO. Adversus Iuddaeos. (387 d.C). In: Medieval Source Book: Saint 
John Chrysostom. Homities Against the Jews. http://www.fordham.edu/hatsall/source. 
4 AGOSTINHO DE HIPONA. A Cidade de Deus Contra os Pagãos. Petrópolis, RJ: Vozes, 
São Paulo: Federação Agostiniana Brasileira, 1990. 3.ed. (Coleção Pensamento Humano) 2 
Vols.; Do mesmo autor: A Instrução dos Catecúmenos. Petrópolis, RJ: Vozes, 1973.; Obras 
de San Agustin. CARTAS. Texto, introducción y notas dei Padre tope Edición Bilingue. 
Madrid: Católica, 1951. (Biblioteca de Autores Cristianos, Tomo VIII). 
5 Sobre este assunto versa nossa tese de doutorado: práticas de conversão arbitrária dos 
judeus ibéricos na Alta Idade Média Visigoda, seus desdobramentos sociais (conversos e 
judaizantes), identitários (marranismo) e implicâncias políticas para os poderes teocráticos 
medievais. 
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Todos sujeitos históricos, leitores e receptores do discurso de Severo, 
mas também produtores de múltiplas leituras possíveis sobre o discurso 
intolerante original. É neste sentido que Roger Chartier chega a identificar 
as práticas de interpretação discursiva (em sua diversidade e complexidade) 
enquanto formação de comunidades interpretativas.6 

Severo de Menorca e os judeus baleares 

As primeiras referências à presença judaica na Península Ibérica 
estão na Bíblia Hebraica. Em curta narrativa, o profeta Ovadiah (Abdias) 
menciona a existência de uma terra longínqua, de nome Sefarad. Em tal 
texto, de difícil identificação cronológica, Ovadiah relata que, nesta terra, 
habitariam muitos membros do povo de Israel, segundo ele, exilados de 
Jerusalém.7 

Na Bíblia Cristã, encontramos também importantes menções de 
Paulo de Tarso sobre Sefarad ou Hispania (nomenclatura romana para a 
região). Paulo via urgência na pregação do Evangelho não somente na 
Palestina, mas principalmente, entre os judeus que habitavam a Hispania. 

As fontes talmúdicas do século IV também apontam para a existência 
de intercâmbios entre Palestina e Hispania. Entretanto, ainda que o 
comércio de pescado fosse destacado como atividade comum, sabemos que 
os vínculos entre as duas regiões não se limitavam às trocas comerciais. 
Alguns trechos do Talmud chegam inclusive a associar a chegada de judeus 
à Sefarad à destruição do 2º Templo de Jerusalém, no ano de 70 d.C , 
ocasião em que muitos judeus teriam abandonado ou negociado suas 
propriedades, para viverem em países situados além dos mares. 

                                                 
6 CHARTIER, R. (Dir.) Práticas de Leitura. São Pauto: Estação Liberdade, 1996. 
7 Em Abdias, 20 “(...) Os exilados, este exército, dos filhos de Israel, tomarão posse do país 
de Canaã até Sarepta, e os exilados de Jerusalém, que estão em Sefarad, tomarão posse das 
cidades do Neguev (...)” Cf. Bíblia de Jerusalém. 3.ed. São Paulo: Paulus, 1994. p.1764. De 
fato há uma imprecisão cronológica em torno do Apócrifo de Ovadiah, que pode oscilar do 
século IX a.0 ao III a.C. Entretanto, uma leitura atenta do texto nos Leva a supor que seus 
escritos sejam frutos de dificuldades encontradas pelo Judaísmo Helenístico do século VI 
a.C, na convivência com o domínio e o exílio babilónio decretado por Ciro, após a destruição 
do 1º Templo de Jerusalém, em 586 a.C. Todo o discurso do profeta gira em torno da 
recuperação de Canaã pelos filhos de Israel e do retorno dos exilados. 
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Para grande parte da historiografia espanhola,8 a formação da 
diáspora judaica mediterrânea não pode ser explicada apenas por um único 
fator. Das atividades comerciais, das dificuldades de convivência com 
ptolomeus, selêucidas e Césares, aos contratos matrimonais e aos problemas 
de superpopulação palestina durante o período romano, todos esses 
elementos podem ter contribuído para o fortalecimento dos vínculos entre 
Palestina e a Sefarad. 

Entretanto é no despontar do século V d.C, que as referências aos 
judeus hispânicos assumem uma maior significação. Em Menorca, uma das 
ilhas componentes do arquipélago balear, o presbítero Severo é nomeado ao 
cargo episcopal, assumindo a administração religiosa de suas principais 
cidades: Magona (Mahón) e Iamona. Em d.C, Severo elabora um dos mais 
densos conjuntos textuais que atestam, detalhada- mente, a presença de 
comunidades judaicas no mundo ibérico.9 

Ainda que alguns estudiosos tenham levantado problemas quanto a 
sua real datação ou autenticidade, hoje, superados os impasses 
metodológicos, a historiografia considera os escritos de Severo fonte 
legítima para a análise das relações judaico-cristãs na Península Ibérica 
Medieval.10 O medievalista Luis Garcia Iglesias11 chega a admitir, 

                                                 
8 GARCIA IGLESIAS, Luis. Los Judios en la Espana Antigua. Madrid: Cristiandad, 1978;. 
“Motivaciones de ta PolíticaAntijudía dei Reino Visigodo en el Siglo VII.” In: Actas dei 
Coloquio – Estructuras Sociales durante la Antiguedad. Faculdad de Filosofia y Letras-
Universidad de Oviedo, 1977.; GARCIA MORENO, Luis A. Los Judíos de La Espana 
Antigua. Op.cit. 
9 Neste texto, será utilizada a versão latina original da Epístola de Severo de Menorca, 
disponível na PATROLOGIA LATINA DATABASE. www.pld.chadwyck.com. Versão 
Completa da Patrologia de J.P.MIGNE. SEVERO DE MENORCA. Epistola Severi ad 
Omnem Ecclesiam, De Virtutibus ad Judaeorum Conversionem in Minoricensi Insula Factis 
in Praesentia Riliquiarum Sancti Stephani. Faremos uso, igualmente, da versão castettana 
elaborada por Luis A. Garcia Moreno, ancorado na tradução de J. Amengual. AMENGUAL, 
J. Consenci.Correspondència amb Sant Agusti. Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1987. 
Escriptors Cristians, I. p.37-84. GARCIA MORENO, Luis A. “Carta-circular de Severo.” In: 
Los Judios de ia Espana Antigua: Dei Primer Encuentro ai Primer Repudio. Madrid: Rialp, 
1994. p.177-200. 
10 Cf. GINZBURG, Cano. “La Conversione degli Ebrei di Minorca.” Quardeni Storici. 
Nuova Serie. Bologna: II Mulino, aprile 1992. n.79. p.277-289. Junto à Ginzburg, outros 
historiadores defendem a incontestável autenticidade da carta de Severo, entre os quais cabe 
citar, Yitzhak Baer, Luis Garcia Iglesias, Luis A.Garcia Moreno e Peter Brown. 
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inclusive, que a Epístola redigida pelo Bispo de Menorca possuiria 
excepcional importância por se tratar do único documento que se poderia 
utilizar para os judeus da Sefarad no período. 

Talvez em virtude de suas ansiedades religiosas, inerentes à função 
de uma liderança episcopal no início do medievo ibérico, Severo faz da 
região de Magona objeto de importantes reflexões sociais e teológicas, 
legando aos historiadores indispensáveis dados sobre os judeus das Ilhas 
Baleares. 

Ao discorrer sobre uma série de episódios deflagrados em sua 
diocese, que redundaram na maciça conversão da comunidade judaica de 
Mahón – a primeira da História Ibérica Medieval – Severo escreve sobre os 
judeus e seu Judaísmo. Escreve, com clara preocupação, sobre os 
complexos esquemas de organização dessa comunidade e principalmente, 
sobre suas relações, um tanto amistosas, com as comunidades cristianizadas 
locais. 

Severo abre sua narrativa demonstrando, com pesar, os infortúnios 
ocasionados pela indesejável presença judaica em Mahón. Chega a 
subestimar o destino de sua diocese exaltando, comparativamente, a sorte e 
o privilégio alcançados por Iamona. Enquanto Magona sofria com a 
“maldade e ferocidade” judaicas, em Iamona, afirma Severo, não havia 
judeus. Por intermédio da providência divina, haviam sido expulsos ou 
amaldiçoados por doenças fatais. Para o Bispo, a convivência cotidiana com 
o Judaísmo agredia a integridade e os propósitos da Igreja. 

A filiação de Severo aos ideais anti-judaicos da Cristologia Patrística 
do século IV coloca-se de forma bastante nítida. Os estigmas teológicos 
relacionados aos judeus compõem um cenário discursivo que explora o ódio 
à diferença e consolida uma doutrina persecutória. 

Alegoricamente comparados a escorpiões e serpentes, os judeus 
tinham sua imagem imediatamente projetada no veneno que emanaria de 
tais criaturas nocivas – o veneno da palavra, da disseminação de ideias 
contrárias ao Cristianismo, ou simplesmente, da reafirmação da própria fé 
judaica. 

                                                                                                                 
11 GARCIA IGLESIAS, Luis. “Los Acontecimientos de Mahón.” In: Los Judíos en la 
España Antigua. op.cit. p.87. 
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(...) Iamona todavía ahora conserva un antiguo regalo de Dios: que en 
ella no puedan habitar judíos. A muchos que temerariamente se han 
atrevido a ello, como dicen antiguas tradiciones, los ha expulsado 
uma imprevista enfermedad, o les ha hecho desaparecer uma muerte 
repentina, o incluso los há destrozado un rayo, hasta el punto de que 
lo conocido de estas noticias a los mismos judíos les ha hecho tener 
miedo para no atreverse a volver a internalo. (...) Así pues, mientras 
en Iamona ni siquiera de paso se atrave a acercarse ninguno entre los 
judíos – que com razón se les compara, por su maldad y ferocidad – 
con los lobos y los zorros –, Magona estaba infestada de tantos judíos 
– como si se tratara de serpientes y escorpiones – que cotidianamente 
la Iglesia de Cristo era atacada por ellos.12 

Comparados então aos animais peçonhentos, os judeus de Mahón 
suscitavam no imaginário mítico-religioso de Severo sentimentos 
simultâneos de rancor e medo. 

(...) Ahora bien, aquel antiguo privilegio carnal recientemente se nos 
há convertido em espiritual, de modo que, tal como está escrito, 
‘aquella generación de víboras’ que atacaba con sus mordiscos 
envenenados, golpeada súbitamente por la fuerza divina, ha vomitado 
aquel su mortífero veneno de la incredulidad (…).13 

O rancor adviria das seculares acusações que pesavam não somente 
sobre os judeus hispânicos como os de todo o Mediterrâneo medieval – o 
deicídio e a insistente infidelidade a Jesus.14 É interessante verificar que os 
chamados protocolos de leitura da Bíblia estavam pré-definidos pelas 
concepções teológicas oficiais da Igreja Católica. Sua autoridade avaliza as 
interpretações possíveis e permitidas sobre as Sagradas Escrituras, 
subtraindo, em nível de linguagem,15 outras possibilidades interpretativas. 
A raiz da intolerância cristã aos judeus residia, especificamente, nos 
sucessivos processos de subtração da linguagem cultural judaica em 

                                                 
12 SEVERO. Carta, 3. 
13 SEVERO. Carta, 3. 
14 Ancoradas nas teorias de Eusébio de Cesaréia e Agostinho de Hipona, o Cristianismo dos 
séculos IV e V fundamentou mecanismos persecutórios aos judeus, a partir do ideal de 
salvação obrigatória. Esta concepção será reapropriada pelos poderes visigodos na Península 
Ibérica, a partir de finais do século VI. 
15 Sobre a intolerância, como processo de ausência de linguagem e adoção da violência, 
física ou simbólica, ver : WIE SEL, E. “Prefácio” In: A INTOLERÂNCIA: Foro 
Internacional sobre a Intolerância. Op.cit. p.7-9. 
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benefício das construções e imagens idealizadas pelos cristãos a respeito 
dos judeus. 

Determinar, de forma autoritária, os limites e controles sobre a 
circularidade de textos judaicos indesejáveis constituiu-se em um dos vários 
mecanismos encontrados pela Igreja Ibérica no sentido de aculturar as 
comunidades judaicas locais. 

Quanto ao medo, este manifestava-se sob ponto de vista social e 
organizacional. Severo preocupou-se em apresentar aos seus leitores, com 
um detalhismo antes jamais verificado em um discurso eclesiástico, a 
personalidade do Rabino Teodoro e de todos os seus familiares. Além de 
externar os suportes comunitários judaicos de Mahón, Severo dá vida aos 
personagens de sua narrativa. Confere rosto e nome aos protagonistas de 
seu discurso. Os judeus de Mahón adquirem identidade, o que diferencia, 
mais uma vez, a documentação do Bispo de Menorca, das demais 
produzidas sobre os judeus na Península Ibérica. 

Severo e Teodoro, sujeitos históricos coletivos, antagônicos, auxiliam 
a historiografia medievalista, no que tange à análise das formas de 
organização da comunidade judaica no século V. 

Teodoro é descrito por Severo como um líder religioso, carismático e 
cosmopolita, um “doutor da lei”, um Rabino que simultaneamente 
acumulou funções de patrono municipal e “defensor civitatis”. 

(...) El pueblo judío se apoyaba principalmente en la autoridad de un 
cierto Teodoro, que en aquella ciudad era un hombre importante por 
su fortuna y por su carrera civil, no sólo entre los judíos sino también 
entre los cristianos. Y es que entre aquéllos era doctor de la ley y, 
para emplear un término suyo, “padre de los padres”. En su ciudad 
había ejercido todos los cargos de la curia, y ya había sido defensor e 
incluso ahora era considerado patrono del município (…).16 

Através da rede de atribuições políticas e religiosas de Teodoro 
percebe-se que, no despontar do medievo, a imagem do Rabino incorpora 
novos direcionamentos e encargos sociais. Além da já tradicional 

                                                 
16 SEVERO. Carta, 6. 
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representatividade espiritual e sobrenatural,17apresentase como detentor de 
um poder étnico.18 Enquanto representação, o Rabino torna-se a imagem da 
unidade perante a diversidade, da “sabedoria como salvação”.19 

Perante a iminência de um universo judaico que parecia desmantelar-
se, eis que o Rabino assume a responsabilidade de reerguer a fé de sua 
comunidade, abalada pela ascensão do universalismo cristão e pelo choque 
da desilusão messiânica que, gradativamente, destruía a escatológica 
expectativa judaica pela redenção final. 

A disposição do poder político no mundo judaico nos primeiros 
séculos medievais configura-se, prioritariamente, na organização conferida 
pela autoridade rabínica dentro dos vários núcleos comunitários. 
Politicamente constituída por assembleias de caráter local, esta autoridade é 
composta, em sua maioria, por rabinos ou arquissinagogos. 

Como pilar moral e espiritual da localidade, caberia ao poder de sua 
palavra determinar como deveria proceder uma adequada conduta judaica,20 
com base em princípios éticos e ordenadores oriundos da tradição religiosa 
mosaica. Neste sentido, podemos definir seu poder como protocolar, como 
aquele que consolida e impõe concepções de mundo que deveriam formar o 
“senso comum” comunitário. 

Como pilar judicial e administrativo, o Rabino determinaria direitos 
de propriedade e, à sua autoridade, seria reservado o direito decisório acerca 
de querelas, seja sobre bens fundiários, assuntos de negócio, comércio ou 

                                                 
17 Cf. NEUSNER, J. Judaism and Christianity in the Age of Constantine. Chicago: Chicago 
University Press, 1987. p.13-28. 
18 Cf. BAER, Y. “Ideais Sociais na Segunda Reunião Judaica.” In: UNESCO – Vida e 
Valores do Povo Judeu. São Paulo: Perspectiva, 1972. p.65-90. 
19 Idem.Ibid. 
20 “(...) Durante o período tanaitico (período de compilação da Mishná [versão oral da Torá 
– II séc d.C] os discípulos dos Hachamim [do hebraico, Sábios. Doutos] são obrigados a 
cultivar uma linguagem, porte e estilo que os distinguiam. Isto, consequentemente, 
desenvolveu um verdadeiro código de maneiras a serem seguidas pelo Haham (Sábio) no 
seu aspecto público. Dessa forma, o Rabi Iohanan advertia que “qualquer erudito sobre 
cujo vestuário se observe uma mancha de gordura, é digno de morte (...)” Cf. URBACH, 
E.E. “Caráter e Autoridade do Sábio Talmaico.” In: UNESCO. Vida e Valores... Op.cit., 
p.150. 
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matrimônio.21 A notoriedade alcançada por Teodoro em toda a cidade de 
Mahón revela, fundamentalmente, a conturbada dinâmica de coexistência 
de judeus e cristãos na Península Ibérica Medieval. Interação e 
isolacionismo convivem lado a lado, uma vez revelados por nosso autor, os 
graus de influência exercidos por Teodoro sobre a população citadina 
composta, em sua maioria, por comerciantes e artesãos.22 

As concepções judaicas de Teodoro poderiam ser facilmente 
difundidas em meio às camadas populares de Mahón por intermédio de uma 
prática criada pela própria Igreja Católica: as Disputas.23 

(...) Si no me equivoco, habían pasado tres dias, durante los que los 
nuestros persistieron en la oración y los judíos en su perfidia. 
Después de este tiempo, vino Teodoro, rodeado por la muchedumbre 
de su tropa, al lugar en que quedaban solo las paredes de la sinagoga 
(...); y en este lugar también se reunió conmigo la multitud de los 
cristianos, cuando Teodoro, disputando audazmente sobre la Ley, 
comenzó a confundir y a reírse de todas las objeciones;24 

As recorrentes convocações feitas por Severo a Teodoro faziam parte 
do rol de condutas religiosas eclesiásticas no sentido de estigmatizar 
publicamente o Judaísmo. Construíam-se, durante a realização do embate, 
sentimentos coletivos de depreciação dos judeus e de seu Judaísmo, 
acompanhados de palavras de ordem e estímulos teológicos supranaturais, 
como o milagre, a salvação, o pecado, a pureza. 

(...) Así pués, gritando todos por igual, con el estruendo máximo que 
una sola voz, dijeron: “Teodoro, cree en Cristo” Admirable la 

                                                 
21 Sobre as funções rabínicas na sociedade judaica oriental ver: NEUSNER, J. Op.cit.,. p.25-
26. 
22 GARCIA MORENO, Luis A. Los Judios de la Esparia Antigua... Op.cit. p.59. 
23 As disputas tornaram-se prática comumente exercida pela Igreja Ortodoxa a partir do 
século IV, quando o Cristianismo, suas instituições e hierarquias passaram a fazer parte da 
lógica do Estado Romano. Ao serem intimados a discutir assuntos “da Lei”, os judeus viam 
suas autoridades comunitárias e seus textos rabínicos serem condenados à pena da não 
existência. A cultura rabínico-talmúdica, essência do Judaísmo ibérico no despontar do 
Medievo, era publicamente responsabilizada por desafiar as verdades cristãs ou ainda, por 
comprometer a imagem da Igreja. Sobre esse assunto é interessante a obra de Hyam 
Maccoby. Judaism on Jewish-Christian Disputations in the MiddleAges. London: Littman 
Library of Jewish Civilization, 1996. 
24 SEVERO. Carta, 16. 
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misericordia del liberalísimo Señor, pues mientras se le pedían cosas 
pequeñas, aun mayores, las concedia. Sin lugar a dudas se trata de 
um admirable milagro del Omnipotente, pues Él mismo cambió en 
los oídos de los judíos el sentido de este clamor. 

Através das disputas, a Igreja menorquina acreditava conseguir 
fundamentar no imaginário religioso popular os seus argumentos de 
intolerância contra os judeus, reduzindo desta forma os níveis alarmantes de 
interacionismos judaico-cristãos até então verificados em Mahón. 

Acreditava-se igualmente que através dessas discussões a Igreja – 
através de Severo – pudesse mostrar aos judeus sua nulidade nos assuntos 
ligados à fé, ou ainda, que assumissem a responsabilidade pela morte de 
Jesus e pela sua infidelidade. 

Em uma das várias convocações, os judeus haviam sido intimados 
para uma disputa no dia de Shabbat, a ser realizada dentro de uma Igreja. 
Severo relata a sua indignação pela recusa dos judeus em participar da 
disputa no dia de sábado, em pleno templo cristão: 

(...) Así pues, llegamos a Magona, y al instante yo anuncié, con el 
envío de unos clérigos, mi llegada a los judíos y les rogué que se 
dignaran a acercarse a la iglesia. Sin embargo ellos nos remitieron un 
sorprendente mensaje: que no les era oportuno entrar en la iglesia – 
creo que para no contaminarse –, pues era sábado, cuya festividad si 
la hubieran corrompido com acción alguna hubieran incurrido en el 
más grande de los pecados. (...) Que lo que iba a haber era una 
pequeñísima disputa sobre la Ley, y que no se debían provocar 
grescas sino se debían entablar diálogos.(...);25 

Uma vez esgotados seus argumentos, Severo demostra o nítido 
antagonismo existente entre suas pretensões como liderança episcopal – 
purificadoras e gloriosas – e a conduta execrável dos judeus – vil, troiçoeira 
e homicida. Os propósitos seriam absolutamente contraditórios e 
incongruentes. Para Severo, os cristãos desejavam apenas a salvação 
judaica. Os judeus, a morte dos cristãos. 

(...) Nosotros trajimos libros para enseñar, vosotros espadas y 
garrotes para matar. Nosotros deseamos ganaros, vosotros queréis 
perderos. Nos es justo, en la medida que juzgo, que cada uno de 

                                                 
25 SEVERO. Carta, 12. 
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nosotros trabajemos por una lucha tan diferente: pero vosotros, según 
veo, estáis sedientos de nuestro sangre, nosotros de vuestra 
salvación.26 

Estamos enfim, diante de um conjunto apurado de estratégias de 
discursividade em busca do convencimento. É importante ressaltar 
entretanto que, se por um lado, no Cristianismo, percebemos nítidas 
tendências universalistas na metodologia de convencimento, em se tratando 
da cultura judaica, porém, veremos que as estratégias se mostram 
absolutamente inversas. Ainda que se verifiquem muitos casos em que o 
proselitismo judaico se mostrara como a saída mais plausível para as 
questões que envolviam interações culturais,27 o convencimento na cultura 
judaica nada mais objetivava do que reafirmar internamente suas tradições, 
reconhecendo, na autoridade rabínica, o canal de concretização destas 
práticas e, sobretudo, o alcance de uma necessária autonomia social para 
efetivá-las. 

Para o Cristianismo o discurso da intolerância converte-se em 
argumento de necessidade moral: a salvação judaica deveria ocorrer, 
quisessem os seus alvos ou não. A conversão dos judeus de Mahón seria 
tarefa difícil, porém inquestionável. 

Diante das dificuldades encontradas por Severo, nas diversas e vãs 
tentativas de convencer Teodoro, e da provável penetração do Judaísmo em 
meio aos ouvintes, o Bispo apela para a providência divina: 

(...) el pueblo cristiano, viendo que no podia vencerlo con palabras 
humanas, imploró la ayuda del cielo.(....) así también ahora esta voz 
fue escuchada por los judíos presentes de forma muy distinta a como 
fue emitida por los nuestros; pues todos pensaron que se había dicho: 
“Teodoro creyó en Cristo.28 

O historiador Roberto Bonfil afirma que, em torno dos conflitos de 
imposição e controle na difusão de ideias, residiam grande parte das 
disputas entre autoridades cristãs e as atuantes elites rabínicas. Ao 

                                                 
26 SEVERO. Carta, 12. 
27 Cf. ATTIAS, J.C. “Du Prosélyte em Monde Juif: Une Impossible Inclusion?” In: 
ATTIAS, J.C (Dir.). De la Conversion. Paris: Centre D’ Études des Religions du Livre/Du 
Cerf, 1997. p.37-46. (Patrimoines religions du Livre). 
28 SEVERO. Carta, 16. 
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aspirarem, literalmente, ao “(...) exercício da autoridade e do poder (...)”,29 
Rabinos, Bispos e Monarcas desejavam estruturar uma série de atributos 
culturalmente repressivos, doutrinando os grupamentos comunitários para 
que soubessem discernir o que era nocivo e o que era útil para o 
conhecimento e o bem comum. 

As disputas realizadas entre o Bispo Severo de Menorca e o Rabino 
Teodoro revelam a rede de poderes simbólicos atuantes e direcionadores 
das relações entre Cristianismo e Judaísmo, tanto para as Ilhas Baleares, sob 
dominação hispano-romana, quanto para toda a Península Ibérica Visigoda. 
Atacando frontal e publicamente a autoridade rabínica, o episcopado 
condenava simultaneamente os códigos culturais que conferiam ao Rabino a 
autoridade alcançada no seu núcleo comunitário: a cultura mishnaico-
talmúdica. 

Na elaboração de paralelismos representativos, os textos rabínicos 
eram analogamente considerados rivais dos esquemas institucionais criados 
pela Igreja, através dos quais esta manipulava as interpretações das 
Sagradas Escrituras. No nítido conflito entre práticas de leitura, as analogias 
concorrenciais feitas pela Igreja a respeito do Judaísmo Rabínico se 
multiplicavam. Grande parte das doutrinas persecutórias elaboradas contra 
os judeus ibéricos denotam visões estereotipadas e arquétipos religiosos 
sobre a cultura rabínica e suas expressões textuais mais conhecidas: a 
Mishnah e o Talmud. 

Ainda que Roberto Bonfil não veja discrepâncias significativas entre 
os papéis atribuídos às lideranças religiosas nas comunidades judaicas e 
cristãs do medievo, uma diferença crucial precisa ainda ser destacada. 
Tanto no mundo ocidental quanto no bizantino, a condição dos Rabinos e 
das próprias aljamas diversificava-se, em muito, da organização social e 
política assumida pelas comunidades cristãs da Alta Idade Média. Como 
bem demonstra a narrativa de Severo de Menorca, as diferenças residem, 
sobretudo, no status alcançado pelas elites cristãs naquele momento, nos 
objetivos pelos quais se aspirava ao poder e, principalmente, na forma como 
este poder era exercido. 

                                                 
29 BONFIL, R. “A Leitura nas Comunidades Judaicas da Europa Ocidental na Idade Média”. 
In: CAVALLO,G. et CHARTIER, R. (Orgs.) História da Leitura no Mundo Ocidental São 
Paulo: Ática, 1998. p.185. (Múltiplas Escritas, 1). 
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Isto significa dizer que, enquanto vemos a formalização de estruturas 
hierarquias de poder e sociedade, por exemplo, no mundo ibérico hispano-
visigodo, as comunidades judaicas coevas encontravam-se “(...) 
absolutamente privadas da faculdade de exercer o poder de forma 
independente (...)”.30 

Esta diversificação encontra suas raízes de legitimidade não somente 
na própria organização da sociedade hispano-visigoda, mas também, na 
vasta cultura talmúdica, cujos fundamentos pregavam, entre os judeus, uma 
necessária desconfiança perante aqueles que exerciam, externamente à 
comunidade, o poder político. 

Santidade, relíquias e patronos: o culto a Estevão 

Como mecanismo inerente ao processo de cristianização do 
Mediterrâneo medieval, veremos proliferarem a construção de poderes 
ideais e simbólicos, dotados de absoluta e inquestionável pureza espiritual. 
Para Jean-Claude Schmidtt, a cultura medieval poderia ser vista como uma 
“cultura das imagens”, que expressava materialmente o ausente, o invisível 
e o transcendente.31 Para o Cristianismo, mola propulsora das manifestações 
imagéticas no medievo, a imagem aproximava a religião do fiel, era a ponte 
entre o mental e o material. A santidade, por exemplo, algo distante e 
intangível, passaria a ser contemplada pela multidão a partir de sua 
corporificação semi-humana – o Santo. 

Na obra “The Rise of Western Christendom”,32 Brown faz um estudo 
acerca dos graus de penetração e reconhecimento dos poderes santos e 
episcopais no medievo ocidental. Na defesa de suas cidades, mobilizando o 
imaginário religioso popular, eis que surge o que o historiador denomina de 
patron saints. 

Neste sentido, o episódio da chegada das relíquias de Santo Estevão a 
Menorca ilustra problematicamente a abrupta transformação ocorrida sobre 
os esquemas de “coexistência pacífica” entre judeus e cristãos, a partir de 

                                                 
30 Idem. Ibid. 
31 “Imagens” In: LE GOFF, J et SCHMIDTT, J.C (Orgs.) Dicionário Temático do Ocidente 
Medieval. São Paulo: Imprensa Oficial, 2002. Vol.I. p.593. 
32 BROWN, Peter. The Rise of Western Christendom: Triumph and Diversity AD 200-1000. 
Third Edition. Oxford: Blackwell Publishing, 2003. p.109. 
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417 d.C. Rompe-se o frágil equilíbrio sócio-religioso alcançado durante o 
período de dominação romana na Hispania. 

(...) Así pues, casi por aquellos mismos días en que yo había 
asumido, aunque indigno, el nombre de obispo, cierto presbítero, 
sobresaliente por su santidad, permaneció en Magona no mucho 
tiempo, estando de regresso de Jerusalén; y, después de no poder 
trasladarse a las Españas, tal y como deseaba, decidió volver de 
nuevo a África. Él, que habia proyectado llevar a las Españas las 
reliquias del beato mártir Esteban, que recientemente habían sido 
encontradas, las depositó en la iglesia de la citada ciudad, sin duda 
por inspiración del mismo mártir. Y hecho esto de inmediato se 
encedió aquel fuego de la caridad que el Señor vino a poner en la 
tierra y que quiso que ardiera con fuerza. Al instante se calentó 
nuestra tibieza y nuestro corazón, tal como está escrito, se encendió 
por el camino. Pues ciertamente ya nos quemaba aquel cela de la fe, 
ya nos excitaba la esperanza de salvar a aquella muchedumbre.33 

Vindas de Jerusalém pelas mãos de um relevante presbítero34 
intelectualmente próximo a Agostinho, a trajetória das relíquias de Estevão 
pela Península Ibérica pode ser interpretada como uma resposta imediata às 
ansiedades das Igrejas Católicas, bizantina e hispano-romana, diante da 
instabilidade política e religiosa do Mediterrâneo no século V. Irrupções 
incontroláveis de povos germânicos por todo o Ocidente romano 
contextualizam a chegada e instalação dos visigodos no mundo ibérico, 
ainda fiéis ao credo ariano, seita determinada herética pelo Concílio 
Ecumênico de Niceia, de 325 d.C.. 

Além do problema ariano, outra questão de cunho teológico tornava 
ainda mais urgente: a presença das relíquias de Estevão em Menorca. O 
temor pelo alastramento de práticas proselitistas judaicas, fenômeno aliás 
comum em diversas localidades do Mediterrâneo medieval. 

As notícias da chegada das relíquias logo se espalharam, suscitando 
uma série de tensões sociais. Judeus de Mahón refugiam-se dentro de sua 
                                                 
33 SEVERO. Carta, 4. 
34 Partindo de uma lógica indiciária, Carlo Ginzburg pressupõe, com razão, que as 
concepções agostinianas de Paulo Orósio descritas em sua obra “Historiae Adversus 
Paganos.”, de 418 d.C, foram de certa forma difundidas pelo presbítero em suas viagens 
rumo à Hispania. Cf. GINZBURG, Carlo. “La Conversione degli Ebrei di Minorca.” 
Quardeni Storici... Op.cit. p.282. 
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Sinagoga, munidos de pedras e bastões, para se defenderem de uma 
multidão incitada por palavras e cânticos homiléticos das lideranças 
eclesiásticas – entre elas, o Bispo Severo —, imbuída da tarefa salvífica de 
converter, à força, todos os judeus. 

Após uma série e discussões entre Severo e Teodoro, os judeus se 
rendem à violência do discurso – apoiada no intelecto —, e se submetem ao 
poder das relíquias de Estevão. Quando o último foco de resistência judaica 
se dissolve – com a rendição de Teodoro e sua família à fé cristã – , toda a 
comunidade finda por se converter. 

Os hinos entoados em louvor a Cristo revelam o poder simbólico 
atuante e, ainda, despertam no imaginário popular sentimentos coletivos e 
elos emocionais de ódio e desprezo aos judeus. Neste ponto, a violência 
abandona o terreno simbólico e alcança a dimensão da força bruta. A 
Sinagoga é totalmente destruída e muitos judeus agredidos fisicamente. 
Apenas os livros considerados sagrados pela Igreja são salvos do fogo 
purificador: 

(...) Así pues comenzamos a caminar hacia la sinagoga, y cantábamos 
un himno en honor de Cristo al pasar por la plaza por causa de la 
enorme alegría. (...) Efectivamente, un esclavo de un cristiano había 
venido atraído por el botín y no por el amor a Cristo; y solamente mi 
entras rebuscaba algo que llevarse de la sinagoga, se dio de sopetón 
con la piedra de su castigo: pues alguno de los nuestros lanzó una 
piedra como contra un judío, que al pegar en el sirvió de advertencia 
para recordar su cabeza, es decir, Cristo; y dicha herida, aunque no 
era peligrosa, sin embargo le obligó a confesar su deseo de botín y 
atemorizó con su evidente castigo a todos, para que no obrasen de 
igual forma. Así pues, después de que nos apoderamos de la sinagoga 
(...) todos sus objetos, exceptuados sus libros y la plata, los consumió 
el fuego al igual que a ella misma. Nosotros nos llevamos los libros 
sagrados, para que no sufrieran daño entre los judíos (...).35 

Interessante constatar que a violência física fazia parte de rol de 
necessidades espirituais as quais os judeus deveriam vivenciar, em seu 
caminho rumo à salvação pela fé em Cristo. Para Severo, o sofrimento 
físico judaico foi usado como metáfora à paixão e morte de Jesus. As 
feridas resultantes da agressão, seriam um alerta para que os demais judeus 
                                                 
35 SEVERO. Carta, 13. 
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não reproduzissem o comportamento desviante, que poderia levar à 
indesejável desordem social. Para isso, deveriam ser submetidos a uma 
condição perene de amedrontamento: 

O fogo sobre a Sinagoga, as pedras lançadas contra os judeus, a 
conversão de Teodoro, as ameaças de caráter econômico: todas as atitudes 
símbolos de um projeto maior idealizado por Severo, que mais tardiamente, 
a partir do século VI, seria adotado pela monarquia visigoda católica. 

Nosso autor finaliza a narrativa com palavras de alívio e 
tranquilidade. Os judeus de Mahón haviam sido finalmente convertidos. 
Demonstra, porém, que este episódio representava apenas o início de uma 
longa e árdua jornada contra o Israel em sua configuração carnal. 

Para Severo, a salvação não deveria limitar-se a sua diocese. Pelos 
princípios do universalismo cristão, construídos teologicamente nos textos 
patrísticos, a salvação deveria ser extendida à totalidade dos judeus. 
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Intolerância às minorias: o judeu como estrangeiro 

Helena Lewin 

O Brasil, da década de 30 avançando até a metade dos anos 40, 
caracterizou-se pela adoção de práticas políticas que foram centradas no 
aparelhamento de mecanismos favoráveis à emergência do projeto 
nacionalista de construção do novo homem brasileiro. Este projeto inseriu-
se plenamente na ideologia do Brasil grande, forte e soberano, ensaio que 
foi posteriormente retomado como proposta de ação-potência, embora mais 
sofisticada e mais complexa, pelos governos militares durante os 24 anos de 
ditadura. 

O período republicano brasileiro iniciou-se com a consolidação 
definitiva do trabalho livre baseado nos estoques imigrantes brancos 
europeus que vinham realizando, com sucesso, o duplo papel a eles 
assignado. Um, como “plantadores do desenvolvimento agrícola do país”, 
suprindo mão de obra à florescente economia cafeeira e como sujeitos da 
política demográfica de colonização dos espaços vazios junto às áreas de 
fronteira do sul do país. O outro, como “restauradores do desejado 
branqueamento do povo brasileiro” cujo aporte numérico alterava a “facies” 
mestiça dominante e o inseria na cultura ocidental, modelo de modernidade. 

O tratamento dispensado aos imigrantes entrados no país variou, 
portanto, segundo uma hierarquização de preferencialidade determinada por 
sua origem geográfica e étnico-religiosa, estabelecendo categorias 
discriminatórias a partir das desigualdades a priori estabelecidas, 
principalmente referenciadas à questão da raça e religião. 

O termo raça, como categoria antropológica, entrou definitivamente 
no vocabulário das discussões sociopolíticas a partir de estudos gerados em 
academias brasileiras que sustentavam o princípio da hereditariedade como 
premissa básica do domínio da genética. Afirmavam que as heranças físicas 
e intelectuais eram de natureza imutável e defendiam a tese da 
inescapabilidade do destino racial. 

As teorias de miscigenação converteram-se em discussão sobre o 
“branqueamento”, requerido como indispensável à incorporação definitiva 
do Brasil ao conjunto dos países qualificados como civilizados. A 
mestiçagem passou a ser responsabilizada pelo atraso do país e suas 




