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RESUMO

O autor procura abordar a persistência da identidade criptojudaica
dos converses forçados - os cristãos novos -, através de uma análise
dos dados psico-16gicos, sociais e hist6ricos do fenômeno. Com base na
leitura de Freud sobre a religião, tenta o autor explicar o criptojudaismo
como persistência da estrutura do desejo ao modo da religião do pai que
se opõe à daquela da religião do filho, a cristã. A 16gica da substituição
significante que implica a metáfora paterna, segundo Lacan, permeia to-
do o encadeamento das idéias do autor. Admite-se, aqui, que as ativi-
dades da Inquisição visavam a eliminar os conversos criptojudaizantes
tanto enquanto fenômeno social (poll\ico-econômico) como enquanto
fenômeno religioso.

ABSTRACT

The author tries to approach the persistence of the cryptojudaic iden-
tity among the New Christians (converterd by constraint) by analysing the
psycho-Iogic, social and historical data on this phenomenon. He also
tries, upon a freudian view on religion, to explain Cryptojudaism as a re-
sistance in the structure of wish in the Religion of the father opposed to
the one in the Religion of the Son (Christianism). The autor also follows
Jacques Lacan's theory on the logics of substitution of "significants" and
the constitution of the Name-of-the-Father ali over this paper. He also
explains the activities of the Inquisition as a trial to cease Cryptojudaism
both as a social (political and economic) and religious phenomenon •
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o CRIPTOJUDAISMO DOS CRISTÃOS-NOVOS
UMA RESISTÊNCIA DE CINCO SÉCULOS

1 - INTRODUÇÃO

o criptojudaismo 1 dos cristãos novos ou "anussim" 2 tem atravessado os sé-
culos, desde 1492 até os dias de hoje, não somente em Portugal e Espanha, mas
também no Brasil 3, onde, porém, apresenta caracterfsticas diferentes. Anita No-
vinsky (1972) diz que os 'converses' "apresentaram uma resistência heróica de
três séculos, ou melhor, até os dias de hoje. Apesar de praticarem a religião católi-
ca oficialmente, eram judeus no sentido pleno da palavra:'

Muitos historiadores têm-se interessado pelo assunto e procuraram esclare-
cê-lo, levando em conta ou os fatores lógicos e sociais do fenômeno ou fatores
econômicos 4. Entretanto, não nos esclarecemos ainda sobre outro aspecto que
admitimos poder também explicar a aludida resistência - os fatores psico-Iógicos 5
envolvidos no fenômeno. Este, então, o propósito deste trabalho.

Os criptojudeus testemunharam, ao longo do tempo, da divisão mais conflitual
que podemos imaginar entre o mundo judeu e o cristão. Não constituiam simples-
mente o que a diferença radical poderia marcar: ou judeus ou cristãos. Não eram
como seus correligionários que aceitando, na época das investidas do Tribunal da
Inquisição, novo exflio, partiram para a Holanda, França, Norte da África, Turquia e
outros países que os receberam muito a seu proveito. Tampouco eram cristãos: a
conversão havia sido imposta a seus antepassados, e, assim sendo, era ileqltirna
para todos os descendentes. Com o passar do tempo, porém, estes distanciados
da autoridade rabfnica e dos costumes mais cornqueiros decorrentes da religião
originária, que identidade desenvolveram? Entre dois mundos, o cristão e o judeu,
é pertinente a indagação de Novinsky (1972): "viviam no primeiro sem serrem)
aceito(s), era(m) identificado(s) com o segundo sem o conhecer(em). Se era(m)
judeuis) para o(s) cristão(s) que era(m) para os judeus?" (p. 7)

Redimensionamos a questão, enviando-a ao âmbito dos dados históricos biblio-
gráficos sobre os cristãos-novos. Como se representam estes para si ao longo
dos séculos? Qual a sua identidade? Como e às custas de que erigiram esta iden-
tidade? Oue processos estão af envolvidos? Interessa-nos, pois, analisar os da-
dos psico-Iógicos da resistência cnptojudaica dos cristãos novos.

2 - O PROCESSO DA IDENTIFICAÇÃO

Comecemos, pois, discorrendo sobre o processo da identificação o que é, ao
mesmo tempo, falar sobre a dessemelhança, embora o aspecto mais superficial
deste conceito significa a igualdade. É que diferença e semelhança pressupõem,
ao mesmo tempo, a realidade do Inconsciente que como tal, ou seja, enquanto
realidade psíquica, deve ser mantida; falar sobre isso é discorrer sobre a metáfora
que é o Nome-do-Pai. Toda metáfora é Já em sua essência a própria semelhança
dessemelhante ou o mesmo (o real) na forma do Outro - um processo de substi-
tuição significante.
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Para Lacan (1966) "é no Nome-do-Pai que temos que reconhecer o suporte da
função simbólica que, desde a orla dos tempos históricos, identifica sua pessoa à
figura da lei." (p.278). O Outro (ou o lugar do tesouro significante) depende de um
reconhecimento por parte da mãe. Se a metáfora é uma substituição significante, o
Nome-do-Pai é o que substitui o significante do Desejo da Mãe. Quando a mãe não
reconhece o Nome-do-Pai, há então, uma disfunção simbólica e toda a conse-
quência do desregramento (patologia) significante.

Esta substituição significante só ocorre conquanto tanto o Desejo da Mãe
quanto o Nome-do-Pai estejam articulados pela lógica da falta constitucional (o -
Phi)6 da castração simbólica, conquanto, então, o casal seja efeito do Outro.

"Wo Es war solllch werden" disse Freud que Lacan (1979) traduziu: Onde Isso
estava (o real) deverei eu (o Sujeito) advir. O sujeito é aquele que não se sabe,
embora, possa pensar que sabe. O processo da substituição significante faz com
que o desejo-da-mãe fique recalcado, de onde o Inconsciente, Isso que fala rom-
pendo a continuidade da consciência numa linguagem enigmática qual a dos so-
nhos. A propósito dos sonhos Freud disse: "aí está o país para onde levo meu po-
vo" ••. (p.37)

3 - A IDENTIDADE CRIPTOJUDAICA

Vejamos, agora, como pela lógica do significante, podemos analisar o fenômeno
da conversão forçada dos judeus ibéricos (os Sefardim) ao catolicismo e a identi-
dade que daf desenvolveram. Segundo Saraiva, Apud Novinsky (1972), tais con-
versões e o Tribunal da Inquisição não foram institufdos "para eliminar os conver-
sos judaizantes como fenômeno religioso, mas como fenômeno social". A perse-
guição religiosa foi apenas um "pretexto para encobrir o verdadeiro motor: a luta de
classes"(p.5). Admitimos que esta tese é insuficiente para explicar as atividades
da Inquisição. A perseguição visava, também, a eliminar o fenômeno religioso, a
causa da identidade criptojudaica.

Era o fenômeno desta identidade que fomentava a ascensão de uma nova clas-
se no poder oottico-econõmico de Espanha e Portugal. Os perseguidores tinham
dois intentos: o de isolar todo e qualquer poder advindo da nova classe (se assim
não fosse não teria havido a discriminação posterior às conversões-cristão no-
vos/cristão velho) e o de aceder aos meios de produção e aos bens dos criptoju-
deus. "Desde o estabelecimento do Santo (?) Olfcio da Inquisição em Portugal até
o seu encerramento no século XIX, o confisco de bens dos prisioneiros foi um dos
principais problemas com que se debateu a instituição, suscitando um sem número
de conflitos entre Rei, Inquisidor e Papa. (Novinsky, (S.d., p.11-12).

Havendo a discriminação esta era lógico que os casamentos também seguis-
sem a separação de águas. Através portanto dos casamentos intra-grupais a
transmissão dos traços culturais do Outro sefardita foi conservada, passando para
as gerações seguintes. "Por outro lado, é sabido que mesmo entre os descen-
dentes de casamentos mistos, o criptojudaismo chegava freqüentemente a exercer
o seu dornfnio." (Reváh apud Falbel e Guinsburg (1977, p.117).

Rev. de Psicologia, Fortaleza, V.7 (1/2), V.8 (1/2): p, 115 - p. 125, Jan.lDez., 1989/90

117



A identidade dos grupos criptojudeus foi reforçada com a discriminação. Quan-
do esta foi abolida foram os casamentos entre os da mesma cepa que a garanti-
ram. No interior das famnias cristãs novas a tradição da antiga Lei Moisaica foi
conservada, mesmo que sob certos aspectos tivesse sido modificada.

Na aldeia de Belmonte, na Serra da Estrela, Portugal, por exemplo, estudada
por Schwartz apud Mourão (1977), "o casamento entre cristãos novos é a regra e
os noivos obedecem a preceitos de sua própria religião. Só após o casamento reli-
gioso realizado em segredo, mas que hoje é conhecido por todos, - é que realizam
casamento civil" (p.589).

Diz Schawartsz apud Mourão (1977) que estes cristãos novos tinham hábito de
dizerem no átrio da Igreja quando a freqüentavam "uma oração especial para afir-
marem a sua fé rnonotetsta e que não adoram nem pau nem pedra, senão o Deus
de Israel que em tudo governa. Atualmente, os cristãos novos, não freqüentando
as igrejas, não batizando os seus filhos e fazendo o enterro civil, estão convenci-
dos, na sua ignorância da religião hebraica, de terem realizado atos de judeus."
(p.590).

Se considerarmos, com Freud (1976), que no Cristianismo "a religião do filho
substitui-se à religiâo do pai" porquanto "para marcar esta substituição, ressuscita-
se a antiga refeição totêmica, ou dito por outras palavras, institui-se a comunhão,
na qual os irmãos reunidos provam a carne e o sangue do filho, e não do pai, a fim
de se santificarem e de se identificarem com ele (p.177) podemos inferir sobre o
núcleo psicológico da resistência cripto-judaica.

Dá no mesmo chamarmos o cristianismo de religião do filho ou de religião do fi-
lho e da mãe, principalmente na sua vertente católica. Vejamos porque. Se o No-
me-do-Pai é o que recalca o significante do desejo da mãe, sem o que nenhuma
prevalência do simbólico sobre o imaginário, a substituição da religião do pai pela
do filho vem reforçar a vertente do desejo da mãe a relação dual nardsica
mãe/criança. Não é por acaso que mesmo entre a população católica por batismo,
mas não praticante, há quem diga que a religião é coisa para mulheres.

"Na doutrina cristã, a humanidade confessa francamente a sua culpa no ato
criminoso original, pois foi só no sacritrcio de um de seus filhos que encontrou a
expiação mais eficaz. A reconciliação com o pai é tanto mais sólida quanto, ao rea-
lizar-se o sacritrcio, se proclama a renúncia à mulher, que foi a causa da rebelião.
Mas aqui manifesta-se, uma vez mais, a fatalidade psicológica da ambivalência. Ao
mesmo tempo e através do mesmo ato o filho, que oferece ao pai a maior expiação
que se pode imaginar, realiza seus desejos em relação ao pai (Freud, op. cit.,
p.177).

Fazer-se cristão para os conversos forçados significaria uma alteração radical
na estrutura de parentesco, na célula familiar, significaria principalmente desautori-
zar o Nome-do-Pai ou a Tradição Moisaica ancestral que, como já sabemos, refor-
ça uma função totalmente oposta.

E conveniente lembrarmos que no .Judafsmo a descendência é matrilinear o que
outrossim reforça ainda mais o reconhecimento, pela mãe, do Nome-do-Pai. As
"Sacerdotizas-Hazan" da aldeia de Belmonte são exemplos disto - as mulheres
que segundo Mourão (1977) têm a seu cargo recitar em voz alta as orações que
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guardam de memória, orações em Português arcaico do Século XVI, e que se o-
põem "a qualquer possível reação por parte do grupo, o que seria ditlcil em função
da estrutura grupal e da tarnflia, e do sistema de sanções para os que se afastam
das regras que os regem, principalmente em matéria religiosa 19" (p.596).

O fato mesmo destas orações serem ditas em Português arcaico é um traço do
centramento cultural religioso que se operou entre os cristãos novos desde o Sé-
culo XVI, diferenciando-os da população exterior ao grupo. Sabemos que isto é
traço cultural das populações judaicas da Europa. Os Sefardim da Turquia, por
exemplo, ali, também chamados de Spaniols, falam ainda hoje, o Ladino ou o Es-
panhol das comunidades judaicas do Século XV quando foram expulsos da Espa-
nha em 1492, há cinco séculos. Também o lídiche dos Ashkenazim tem origem em
semelhante centramento cultural a partir do século XVI. (Berezin, 1980, p.13).

A identidade criptojucaica ocorreu onde houve este centramento cultural religio-
so. Só poderia continuar a existir baseada numa estrutura grupal e familial coesa,
num sistema de sanções rrgidos para os que poderiam se afastar. As investidas do
Tribunal da Inquisição, ao longo de três séculos de perserguição aos criptojudeus,
resultaram em reiteirados assassínios, torturas, humilhações, confiscos e saques.
Há literatura ampla sobre o assunto 7. Neste clima de injustiças e de impunidade,
de delações e de crueldade as comunidades criptojudaicas não tinham outro meio
de sobrevivência se não se fundassem num centramento cultural eficaz e sigilo-

so.
Dentre os vários nomes com que se designam estas comunidades: cristãos

novos, marranos, "anussim", criptojudeus, admitimos ser este último que melhor
corresponde à sua verdadeira identidade. O aspecto de cristãos novos que de-
senvolveram no período da Inquisição, o costume de irem à igreja, de batizarem os
filhos e de casarem-se ali não há mais. Quanto aos casamentos, Mourão (op. cit)
diz que com a implantação da República em 1910, quando foi instituído o matrimô-
nio civil, deu-se o início de uma série de casamentos fora do grupo. A regra, po-
rém, para a grande maioria dos criptojudeus continua obedecendo os preceitos de
sua reiigião. Hoje, mesmo sabendo que os cristãos das aldeias onde vivem têm
conhecimento de suas práticas religiosas, continuam a cultivá-Ias no mais absoluto
sigilo, e só admitem, aí, os de sua fé.

4 - CULPA E EXPIAÇÃO NA RELIGIÃO

A análise psico-Iógica da religião esclarece-nos, ainda, sobre outro fator da dife-
rença entre os criptojudeus e os cristãos que pode explicar a persistência da iden-
tidade daqueles.

Sabemos, com Freud, que a religião, do que herda de sua fundação edípica,
assim como a sociedade, a arte e a moral, está ligada a uma culpa oriqinána do
assassinato do pai. Freud (op. cit) diz-nos que "a comunhão cristã não é senão,
em suma, um nova supressão do pai, uma repetição do ato que reclama expia-
ção" (p.177). Faz-se, pois, relevante ressaltar que o discurso da culpa com rela-
ção à morte do filho que se substitui ao pai, na doutrina cristã, surge exatamente
na religião que o (ex) Império Romano adotou, a cristã. Ora, a expiacáo com reta-
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ção a esta culpa não correspondia nem histórica nem psico-Iogicamente à estrutu-
ra do desejo na religião da população judio-ibérica. É lógico, portanto, que o as-
pecto de cristãos novos entre os criptojudeus não estivesse ligado senão a uma
conduta senão aparente.

É conveniente também dizermos que a culpa que reclama expiação na religião,
repousa sobre fundamentos da realidade psíquica e não da realidade material. A
dlvida simbólica que dar advém não pode ser abordada senão ao nfvel da metáfora;
o simbólico é isso mesmo. O cristianismo inquisitorial, entretanto, excedia ao âm-
bito da realidade psfquica, isto é, confundia patologicamente a ação das idéias com
a realidade material: reiterou um assassinato real nos filhos das gerações criptoju-
daicas durante mais de três séculos. Esta conduta excede também ao domfnio da
religião neurótica.

Há, sem dúvida, uma questão de identificação a ser discutida a propósito disto.
"Onde Isso estava" (o real) "deverei eu advir" (o suieito), isto é, advir enquanto
metafórico, pelo Nome-do-Pai, pois a realidade é do significante desde as primeiras
inscrições pelo desejo da mãe.

Freud já falara que o Cristianismo é uma metáfora do Judaismo 8. Ora, para
analisar tal relação, teremos de implicar histórica e psico-Iogicamente o antigo Im-
pério Romano, a Igreja Católica e a religião judaica ao nível do desejo. Embora so-
mente possamos aprofundar esta questão num outro estudo, aqui vamos nos
contentar com o que disto pode nos auxiliar na análise que empreendemos.

A associação, entre o poder militar e polrtico-econômico do Império Romano e a
aptidão à identificação com traços culturais dos povos que dominou, é mais antiga
do que a questão ibérica aqui discutida. Admitimos que não podemos abordar as
questões da Igreja e do Cristianismo posteriores sem estes fundamentos.

Assim como os Romanos se helenizaram, se identificaram com os Gregos do-
minados militarmente, posto que estes tinham alcançado realizações culturais de
superior erudição (o advento da Filosofia na Grécia antiga não pode deixar de ser
considerado) também em contato com o povo hebreu não passaram aqueles ile-
sos. É somente a partir destes dados que podemos compreender o início do pro-
cesso que resultou na elaboração mediterrânica da religião cristã. O que é que ha-
via entre GS judeus da época, de traço cultural, tão importante para servir de mo-
delo para o povo oorninador? Esta questão não será aqui discutida amplamente.

5 - A PERSEGUIÇAO INQUISITORIAL PELO PRISMA DA
IDENTIFICAÇÃO E A LUTA DE CLASSES

Reportamos, agora, esta questão a uma época posterior. O que representavam
os judeus ibéricos para o poder da lqreja dos Reis e da burguesia cristã velha a
ponto de terem-se estes novamente confrontado no conflito sangrento, na carnifici-
na, que promoveu a Inqursicào contra aqueles?

A leitura freudiana do Cristianismo permite-nos encuntrar, neste assunto, mais
fatos que estão em jogo do que os dos relatos oficiais históricos. Há uma correta-
cão entre os dogmas Cristãos da expiacão associados ao simbolismo da cornu-
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nhão - (beber vinho em lembrança do sangue e comer a hóstia em lembrança do
corpo de Jesus) - e toda a carnificina e derramamento de sangue impetrados pela
Inquisição aos criptojudeus. Só podemos, a este respeito, hipotetizar que para que
os dogmas cristãos não funcionassem como simbólicos (da realidade psíquica),
para que tal confusão entre as idéias e a realidade material ocorresse, o cristia-
nismo inquisitorial teria de ter sido necessariamente comandado por uma classe de
gente muito perversa e executado por verdadeiros psicopatas.

Os historiadores relatam, às vezes, sobre o delírio jubiloso que o assassínio
contra os judaizantes causava na população cristã velha. Perguntemo-nos sobre
algo pertinente: que fatores psicológicos explicam o júbilo de um povo diante de
cenas de garroteamento, de tortura, de morte na fogueira? Isto só é explicável ao
nível da patologia.

Eis um exemplo de tais cenas contato por Kayserling (1971): "Mais desumanas,
além de mais organizadas, foram as perseguições no Alentejo. Ar o Bispo de Ceu-
ta, antigo franciscano e grande inimigo da raça judaica, agiu com tamanha tirania
que se poderia dizer ter no Alentejo, em toda a diocese de Olivença, a Inquisição
festejado seus mais brilhantes triunfos, antes mesmo de ter sido introduzida em
Portugal. O Bispo iniciou inquirições, aprisionou e queimou os detidos sem mais
delongas, enquanto o povo fanático aplaudia a crueldade deste prelado. Queimou
publicamente em Olivença, num só dia, cinco marranos que observaram a Lei Moi-
saica, organizou a massa popular, touradas e demais jogos para festejar o aconte-
cimento" (p.155).

Analisemos esta situação. É um Bispo quem comanda o crime. Para este psi-
copata verdadeiro a sua lei não voga; nem a do Mandamento de não matar nem a
da doutrina do fundador do nome Franciscano conhecido por ter estendido o con-
ceito de irmãos a todas as criaturas. A população delirante repete, depois, o as-
sassinato a que assistira, contra os animais da tourada (outro componente sádico
das populações ibéricas).

Para respondermos à questão, que formulamos no primeiro parágrafo desta
parte de nosso trabalho, temos, de novo, que partir para hipóteses e posterior de-
senvolvimento, embora outros aspectos do mesmo tema já estejam, aqui, sufi-
cientemente discutidos.

O fato de o Cristianismo ser metáfora do Judaismo, ou seja, de o Judaismo ser
a primeira inscrição lógica e/ou psíquica da história daquela religião, faz com que o
processo da identificação ar implicado aproxime muito a primeira à segunda no
sentido do conflito. Segundo o raciodnio lógico do jogo de substituição significante,
temos que a metáfora religiosa resultante é existência da situação primeira, isto é,
embora ocorra na diferença, pois o significante é isso mesmo, diferença, refere-se
ao que da primeira inscrição autorizava ou reconhecia a vertente do Nome-do-Pai.

A existência do desejo, ou seja, da diferença que liga os dois sexos no jogo do
significante, é já o indício, o início de toda identificação. Acontece, porém, que no
Cristianismo a metáfora acarreta uma situação conflituosa. O modelo ar implicando
o pai, quem o dá, não é este mesmo, mas o filho. As coisas se passam, não so-
mente em nome do pai, mas também em nome do filho e de um terceiro que remete
a um Outro que não é deste mundo (o Espírito Santo). Como vemos, o ideal que se
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oferece ao cristão é o da renúncia à mulher. Renunciando a esta, que aí aliás é a cb
pai, resta oferecer-se a um Outro na maioria das vezes imaginarizante porquanto
constrange à negação da diferença sexual do desejo, indício de toda primeira ins-
crição significante. Desnecessário é dizer que se o Ideal de um Outro é não refe-
rente à Outra Cena da primeira inscrição, posto que é o de um outro mundo (a
morte), a conquista do de cá está desautorizada.

É preciso saber fazer certas diferenças a este respeito para não incorrermos
em erros. Este ideal cristão extremamente diffcil de realizar é, no caso dos Santos,
alcançado, isto é, simbolizado. Lacan (1982) nos fala sobre os homens que se si-
tuam do lado de lá, do que chama de Não-Todo, como São João da Cruz, "apesar
não digo de seu Falo, apesar daquilo que os atrapalha quanto a isso, eles entrevê-
e;m, eles experimentam a idéia de que deve haver um gozo que esteja mais além.
E isto que chamamos mfsticos" (p.102).

O caso dos Santos cristãos ou o da sua realização parece-nos ter sido muito
pouco compreendido pela população cristã, esta implicada na Inquisição. Estes
Santos são o único exemplo de não transgressão à sua Lei. Contrastam com os
feitos da população patológica relatados por Kayserling (op. cit),

A cristianização dos povos da Europa deve ter acarretado sempre conflitos,
choques de cultura conquanto a nova religião fosse imposta e negasse a diferença
sexual do desejo naqueles povos cuja religião original, como a dos Judeus, refor-
çasse o significante desta diferença.

Ora, a Renascença e a Modernidade foram épocas de liberação progressiva da
ordem que havia sido imposta, em muitos casos, violentamente, não somente du-
rante a Idade Média desde o Império Romano. Os Judeus ibéricos, neste novo pe-
rloco de expansão cultural e polltico-econômico, deram provas de excelir compa-
rados à classe dominante cristã-velha e foram ressentidos como ameaçadores à
antiga ordem estabelecida de onde a luta de classes já aludida. O principal motivo
da Inquisição era mesmo o de eliminar o fenômeno do converso judaizante como
fator social e religioso ao mesmo tempo. Se considerarmos o criptojudaismo como
religião face às implicações que acarreta na estrutura do desejo e face as correla-
ções deste com as conquistas culturais da Renascença e Modernidade, podere-
mos observar como está muito mais que concernido na questão.

Foi a religião judaica que contribuiu para a formação da mentalidade empreen-
dedora caracterfstica dos conversos e de sua participação, à época, na história da
burguesia financeira e comerciante portuguêsa. Se não podemos dizer que o ideal
do Outro na religião criptojudaica esteja isento de formações imaginarizantes,
posto que esta religião não abole o aspecto imaginário com que, como todas as
outras, está implicada, não podemos dizer, no entanto, que este Outro esteja impli-
cado no conflito que veta a conquista deste mundo.

Reváh, (1977) afirma que: "enquanto os Judeus que deixaram a Espanha, em
1492, entraram geralmente em decadência econômica no século XVII, assiste-se,
na nesma época, à fundação de pequenas, mas importantes e numerosas comuni-
dades de Marranos, que exploram os recursos comerciais dos imensos impérios
coloniais de Portugal e da Espanha. Os Marranos criptojudeus e os Judeus de ori-
gem marrana, estão unidos, para além dos mares, por laços de parentesco, de fé,
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muitas vezes, de interesse: eles constituem um elemento importante da organiza-

ção econômica mundial" (p.139). . _ .'
É claro que, na luta de classes, do confronto entre as reahzaçoes dos criptoju-

deus e as da burguesia cristã velha, algo de um movimento Identlftcatóno destes
com relação àqueles, não deixamos de entrever. Movimento truncado entretanto.
O sucesso do antigo Império Romano, em manter sua hegemoma sobre os povos
que dominara, foi o de ter-se criado o Cristianismo para regular os movimentos
messiânicos desses mesmos povos a seu favor. O insucesso do cnstlamsmo m-
quisitorial foi o de não ter-se dado às transformações nacionais da Modermdad~
comercial e financeira que os criptojudeus representavam em Portuqal •.o seu mo
vimento identificatório, entrevado pelo imaginário ideallzante da a_ntlg~aliança entre
Reis e a Igreja que não acompanhou a evolu~ãO dos tempo:, nao .'01 além de um~
organização primitiva dos fatos: a identlftcaçao por destruiçao ínvídiosa e. caniba
lesca do modelo. Os bens dos que condenaram à morte ou à pobreza mais derre-

lita eram repartidos para seu ávido consumo. .'
Os grupos de criptojudeus que resistiram até o século XX, como fenomeno reli-

gioso, são segundo Reváh (op. cit.) "os das pequenas cidades e aldeias Isol~das
das grandes correntes mundiais de Trás-os-Montes e da Beira, cuja Importancla
econômica é puramente local". Acrescentemos que, mesmo após os decretos
libertadores de Pombal, marranos continuaram Juntar-se às comumdades Judaicas
(Bordeaux, Salônica, etc.) Quando, no começo do século XIX, pequenas casas de
prece judaicas funcionaram abertamente em Lisboa, estabeleceram-se contatos
entre judeus oficialmente declarados e marranos secretamente judaizantes (p.119).

6 - CONCLUSÕES

A análise que empreendemos com Freud sobre as rel.igiões, judaica e cristã, le-
vam-nos às seguintes conclusões, aliás, hipóteses. O cnsllams.mo sendo m:táfora
do judaismo predispõe, nos casos de identificação Imaglnána, as relaçoes de
agressividade e ódio por um lado, e de fascinação por outro lado, quando confron-
tado ao modelo original. A fonte desta ambivalência encontramos na lógica da
substituição significante que resultará na metáfora que é. O ideal slg~lflcante que
se oferece ao sujeito, al, em substituiçãolrecalque ao do desejo da rnae, estabele

l
-

ce uma dificuldade. Ideal extremamente diffcil de realizar, como Jádissemos, só a-
cançado pelos Santos "apesar", corno diz Lacan,. nã~ "do seu Falo", mas apesa~
do que Ihes atrapalha quanto a isso. E que os pais nao sendo sant~s, pOIS.só o
Santos simbolizam o dogma da Trindade, em nome de quem das tres possibilida-
des vão situar-se? O Outro resultante deixa a desejar, mas no s_enlldoda alterida-
de imaginária de uma identificação que ora produz uma Iascinacao, pOISo outro d~
modelo original aparece como perfeito, e, como tal, o .suielto quer ser, ora frustrad
por, assim, não poder fazer-se, de onde o ódio destruidor.
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7 - NOTAS

1. Prática oculta do judaismo entre as populações de cristãos novos.

2. Em hebraico significa "forçados".

3. No Brasil, o único exemplo, de resistência da identidade criptojudaica que te-
mos, é o de uma comunidade do Rio Grande do Norte, cuja existência ficamos sa-
bendo por relatos verbais. Ao que nos parece, estes criptojudeus, no infcio da dé-
cada de oitenta, oficializaram seu retorno ao Judaismo. Fato interessante nos re-
lata Jacques Schweidson no seu livro Saga Judaica na Ilha do Desterro (Rio de
Janeiro: José Olympio, 1989; p. IX). Há naquela ilha catarinense (Florianópolis)
muitas Iarnllias de origem açoriana, dentre as quais contam-se os descendentes
dos conversos forçados de Portugal que se mantiveram emocionalmente apega-
dos aos preceitos herdados dos antepassados. Esta diferença culminou no início
do Século XIX, ali, quando foram criados o Partido Judeu e o Partido Cristão, ad-
versários polnicos. Inúmeros descendentes dos cristãos novos, hoje em dia, alr, se
reúnem à comunidade judaica para as comemorações referentes à sua religião.

4. São muitos os que têm discorrido sobre o assunto; eis aqui uma lista não-
exaustiva: LÚCIOde Azevedo, L. Martínez , C. Baroja, Dominguez Ortiz, M Kayser-
ling, Y. Baer, N. Sloush, S. Assaf, C. Roth, A. Baião, Amador de los Rios, M. dos
Remédios, A. J. Saraiva, I. S. Reváh, F. Vendrell, H. Beinart. No Brasil, temos além
de Anita Novinsky, Já citada, Egon e Frieda WOlff, Nachman Falbel, José Gonçal-
ves Salvador, Elias Lipiner, etc.

5. Escandimos a palavra, cuja grafia vai comumente sem hflen para ressaltar que
na análise que empreendemos, são 3S relações lógica entre os fatores psfquicos
que nos interessam, e, na maioria das vezes, a partir de dados da Psicanálise.
6. Conceito lacaniano lê-se menos Fi.
7. Rever item 4.

8. Este tema será desenvolvido na próxima parte deste trabalho.
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