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APRESENTAÇÃO

torno das múltiplas leituras, olhares, interpretações e problematizações sobre
o judaísmo brasileiro e sua moderna identidade, foco central desse Encontro.
A organização deste livro, composta de duas Partes, I e II, segue o
programa desenvolvido durante o referido Encontro, contendo capítulos e
módulos.

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro por intermédio de seu
Programa de Estudos Judaicos, vinculado à Sub Reitoria de Extensão e
Cultura, apresenta este volume intitulado Identidade e Cidadania: como se
expressa o judaísmo brasileiro composto de textos que foram apresentados
durante o III Encontro Brasileiro de Estudos Judaicos, realizado de 23 a 25
de Abril de 2002, nesta Universidade.
O objetivo acadêmico-institucional do Programa De Estudos Judaicos
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro centra-se em promover a
ampliação de conhecimentos nessa área de saber, filiando-se à tradição de
estudos multidisciplinares que alargam o horizonte de apreensão de seu
conteúdo e de suas implicações metodológicas. Em seu sentido amplo, o
Programa de Estudos Judaicos deve ser considerado como um centro de
reflexão, pesquisa e produção de saberes no campo da história, cultura,
religião e sociologia do judaísmo e de Israel, além de estudos especializados
sobre a comunidade judaica brasileira e sua configuração social.
Considerando, portanto, as premissas norteadoras do Programa De
Estudos Judaicos e a obrigatoriedade de sua presença nas atuais discussões
que estão a ocorrer dentro das ciências sociais sobre questões étnicas e
raciais assim como àquelas referentes à construção da cidadania, direitos e
democracia, e as sobre movimentos sociais, globalização e transformações
científicas e tecnológicas, além das complexas mudanças em relação aos
conceitos de tempo e espaço, e; considerando as relevantes modificações
que se desdobram no interior do judaísmo brasileiro e mundial, resolveu o
Programa de Estudos Judaicos dar continuidade a sua programação de
realizar Encontros Nacionais a cada três anos, tendo promovido o primeiro
Encontro em outubro de 1994.
Em assim sendo, o presente livro tem como objetivo permitir a ampla
circulação e interação de ideias decorrentes das questões discutidas no III
Encontro Brasileiro de Estudos Judaicos, tendo em vista possibilitar pleno
acesso à variada temática judaica discutida, então, quando professores,
pesquisadores, e alunos pós-graduados, de todo país, estiveram reunidos em
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A inauguração desta publicação coube à Professora Dra. Anita
Novinsky, que abriu o III Encontro ao proferir a conferência “O Legado Do
Judaísmo À Civilização Brasileira: O Princípio De Liberdade Em Joaquim
Nabuco” na qual abordou a questão da herança cultural judaica no Brasil,
no sentido de sua participação na construção de uma mentalidade de luta a
favor da igualdade social, tão bem caracterizada na figura de Joaquim
Nabuco e em seu engajamento no processo de abolição da escravatura.
A Parte I, intitulada “500 Anos de Presença Judaica no Brasil”,
desdobra-se em três capítulos. O primeiro “Resgate Histórico da Vivência
Judaica no Brasil” representa-se por uma multiplicidade de trabalhos cujos
autores analisam o fenômeno dos cristãos-novos no país desde o
descobrimento, ou achamento, do Brasil por Portugal, passando pelos
vários períodos da historiografia brasileira e suas inserções no cenário
nacional, apresentando as formas vigentes de adaptação desse segmento ou
sua rejeição por parte da sociedade brasileira e suas autoridades
constituídas. Ainda nesse capítulo, deu-se ênfase à presença judaica no
Nordeste Brasileiro à época do Brasil Holandês, e sua importância histórica
nos empreendimentos econômicos açucareiros, demarcando um período de
grande tolerância religiosa caracterizadora da dominação holandesa.
Concomitantemente, vários estudos apresentados tratam dos primeiros
fluxos imigratórios judaicos que se sucederam no Império, dirigidos,
principalmente, para o Norte do Brasil; outros pesquisam a chegada dos
judeus imigrantes da Europa Central e Oriental, já no século XX, e a
construção de uma sólida infraestrutura comunitária urbana após a
experiência agrícola no sul do país.
“O Discurso do Judaísmo Brasileiro Através da Literatura e da Arte”
é o tema do segundo capítulo, que cobre um amplo espectro de indagações
intelectuais sobre a variedade da produção do discurso judaico no Brasil, via
as falas de escritores nacionais sobre a temática acima, caracterizando-os por
seu conteúdo e estilo, sublinhando a contribuição da chamada literatura dos
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imigrantes, além da presença feminina, dos cancioneiros e daqueles que se
vão inspirar nos textos bíblicos e cabalísticos.
O terceiro capítulo, “Testemunhos e Histórias de Vida”, refere-se ao
registro vivido de familiares e de casos específicos, em sua condição
existencial judaica.

político-nacional relacionadas a esses dois povos. As discussões, entre outros
enfoques, enfatizaram a visão brasileira e suas relações internacionais vis a
vis os seus diferentes interesses de ordem econômica e política naquela região.

A Parte II, “Vertentes Diferenciadas do Comportamento Judaico
Brasileiro”, inicia-se com o capítulo “Identidade e Etnicidade”, que abarca
textos referidos à discussão desses dois conceitos, aplicados em fontes
primárias e secundárias, ao mesmo tempo que compara historicamente seus
diferentes desempenhos ao longo da evolução da sociedade brasileira, e a
especificidade da inserção comunitária judaica em seu interior. Nesse
capítulo inclui-se, também, a questão referente ao espaço e à territorialidade
vinculada à demografia judaica no Brasil, tendo em vista a imbricação
temática desta com a dimensão da identidade judaico-brasileira.
O segundo capítulo da Parte II, “Diálogo Inter-Religioso: Uma Via
de Dupla Mão” apresenta uma sólida análise sobre a configuração atual dos
debates que se estão processando entre as grandes religiões monoteístas
para discutir suas convergências e diferenças, assentando-se na visão
pluralista da democracia moderna e da cidadania, na qual o processo
educativo tem o papel primordial de dirimir conflitos que se ancoram na
intransigência e no preconceito.
Para finalizar, o terceiro capítulo “Política e Comportamento
Judaico” trata de questões contemporâneas no campo da ordem política
nacional e internacional, compondo-se de três módulos. O primeiro, “O
Discurso Antissemita nas suas Múltiplas Expressões” fala sobre o discurso
político discriminatório em relação aos judeus brasileiros em vários
momentos da modernidade nacional, enquanto o segundo módulo,
“Militância Política dos Judeus Brasileiros”, trata da questão do
envolvimento dos judeus brasileiros nas lutas políticas que caracterizaram a
conjuntura nacional do período militar.
O terceiro módulo refere-se ao painel “Discutindo o Conflito Israel/
Palestino sob a Perspectiva Brasileira” cujos participantes debruçaram-se,
analiticamente, sobre a temática referida ao Oriente Médio no qual
israelenses e palestinos encontram-se em conflito além da tensa problemática
relacionada com as questões da identidade étnico-religiosa e da soberania
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