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Mulheres judias, profissionais brasileiras: 
entre a identidade e cidadania 

Helena Lewin1 

Da pesquisa 

ste estudo, de natureza qualitativa, resultou de uma pesquisa realizada 
durante os anos de 1998 e 1999, no Rio de Janeiro, tendo como objeto 

de investigação um grupo de mulheres judias brasileiras, de inserção 
profissional ativa no mercado de trabalho cuja faixa etária compreendia o 
intervalo entre 30 a 55 anos. O objetivo que norteou este trabalho foi 
verificar como essas mulheres lidavam com a questão de sua identidade 
judaica e de como sua descendência manipulava esta categoria vivencial. 
Dito em outros termos, o objetivo era perceber como ocorreu a socialização 
de seus filhos no que se refere à proposta filosófico-religiosa da 
continuidade judaica intergeracional, além de apreender o significado 
atribuído aos denominados processos assimilatórios. 

Construiu-se uma amostra de 36 entrevistadas sobre as quais se 
elaborou o perfil educacional, cultural, profissional, conjugal e familiar das 
mesmas, procurando-se, deliberadamente, contemplar a variedade de 
combinações possíveis em função das seguintes dicotomias: religiosa/laica 
e matrimonialidade endogâmica/exogâmica. 

Os dados permitiram tecer o perfil das entrevistadas: 100% eram 
brasileiras, assim como seus cônjuges; 80% casadas, 18% separadas ou 
divorciadas; as restantes, 2% de solteiras. Elevada escolaridade: 95% têm 
instrução superior e entre essas 35% com pós-graduação, instrução mais 
elevada que a de seus respectivos maridos. A elevada escolaridade dessas 
entrevistadas, filhas de imigrantes, revela e confirma o alto valor que os 
judeus atribuem à instrução como projeto de vida na medida que é avaliada 
como investimento no futuro de sua descendência, configurando-se, 
portanto, como um capital profissional. Observa-se, também, que essas 
mulheres refletem a divisão sexual das carreiras do sistema educacional 
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brasileiro, visto alocarem-se, preferentemente, no campo feminino das 
ciências sociais, humanas e letras. 

Contudo, há uma relação inversa entre idade e carreira feminina, ou 
seja, quanto mais jovens eram as entrevistadas, tanto maior era sua inserção 
nas carreiras que se tornaram mistas, isto é, aquelas nas quais as proporções 
entre os sexos eram relativamente idênticas, seguindo de perto as tendências 
e as mudanças no sistema educacional brasileiro. 

Aquelas que trabalhavam no momento da entrevista perfaziam 85%, 
enquanto os demais 15% já haviam trabalhado no passado e provinham 
majoritariamente da área das humanas, sendo que 85% delas desenvolviam 
sua atividade laboral no campo do magistério e como profissionais liberais 
(Direito, Psicologia). Quanto à descendência, 56% tinham dois filhos, 12% 
tinham um filho e o mesmo percentual para aquelas que declararam ter 3 
filhos, sendo que metade destes tinha mais de 15 anos. 

As mulheres entrevistadas mostraram-se altamente receptivas frente 
ao convite de participar deste trabalho de pesquisa. Suas falas foram além 
do roteiro organizado para tal fim, parecendo, às vezes, que estavam à 
procura ou à espera de uma circunstância fortuita que lhes proporcionasse a 
oportunidade de expressar-se sobre sua condição feminina, sua cidadania e 
identidade. Apesar da grande variação etária, esse foi o comportamento 
dominante, extrapolando para itens da intimidade de sua história de vida. 

No seu quadro conjugal, verificamos que 70% das mulheres judias 
eram casadas com judeus, 16% casadas com não judeus, 7,5% de mulheres 
eram não judias (não convertidas) casadas com judeus, 4,5% divorciadas, 
mas anteriormente casadas com judeus e 2% eram solteiras Essa composição 
não foi aleatória. Buscou-se contemplar uma ampla gama de situações 
matrimoniais na medida em que entre as variáveis comportamentais 
importantes dentro do judaísmo situa-se a endogamia como mecanismo de 
reforço da continuidade/perpetuação da identidade intergeracional. 

Condição conjugal das entrevistadas 
Judias casadas com judeus 70,0% 
Judias casadas com não judeus 16,0% 
Não judias casadas com judeus 7,5% 
Divorciadas casadas com judeus 4,5% 
Solteiras 2,0% 
Total 100,0% 
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Por outro lado, uma outra clivagem foi realizada a partir da 
religiosidade das entrevistadas, no que se refere ‘a conceituação de 
judaísmo e religião. Assim, a amostra teve a seguinte configuração: 

Mulheres religiosas: 
Ortodoxas 18,75% 
Liberais 12,50% 
Subtotal: 31,25% 
Mulheres judias não religiosas:  

Perfil tradicional 30,00% 
Perfil progressista 31,25% 
Subtotal: 61,25% 
Mulheres não judias:  

Subtotal: 7,50% 
Total: 100,00% 

Este quadro permite afirmar que as mulheres judias representadas 
nesta amostra eram majoritariamente laicas situando-se relativamente 
idênticas em termos numéricos entre os perfis tradicionais e progressistas e 
no grupo denominado de judias religiosas as ortodoxas representavam 60% 
do total deste segmento. Quando se procede o cruzamento das variáveis 
idade e comportamento religioso verifica-se que as mulheres mais velhas 
estão mais concentradas no segmento laico de orientação progressista 
enquanto as faixas etárias mais jovens se distribuem na categoria ortodoxa 
parecendo confirmar o fenômeno, relativamente recente, do chamado 
“religious survival” – renascimento religioso – que também se encontra 
presente entre os religiosos liberais, embora com menor intensidade. 

Do Contexto 

A questão referida à identidade tem sofrido modificações sucessivas 
acompanhando os processos sociais da modernidade. No passado, nas 
pequenas e tradicionais comunidades judaicas da Europa e daquelas nos 
países afro-asiáticos, o judaísmo era uma característica habitual na vida das 
pessoas porque relativamente confinadas e não se perguntavam e nem se 
questionavam se eram judeus ou o que é ser judeu. A dúvida era inexistente. 
Não fazia parte de sua visão de mundo. Naturalmente havia exceções, mas 
eram raras e o controle social era intenso a fim de não permitir transpor as 
fronteiras simbólicas de sua territorialidade judaica. 
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Ser judeu era um elemento constitutivo de sua vivência, uma 
condição idêntica para todos e de todos os membros da sua comunidade. 
Esta caracterização não comportava dúvidas ou incertezas “nascer judeu, 
viver judeu e morrer judeu” era a perspectiva consensualmente 
compartilhada. Ou seja, a dúvida – o grande aporte do Iluminismo no 
despertar da modernidade – ainda não havia penetrado nas camadas sociais 
religiosas profundamente arraigadas aos hábitos e costumes tradicionais 
vigentes nas pequenas comunidades. 

Atualmente ser judeu não é apenas uma questão de nascimento. Além 
da descendência, é necessário haver um ato de vontade em permanecer 
judeu e construir uma continuidade judaica permanente porque poderosos 
fatores de natureza centrífuga estimulam sua incorporação ao “out-group” 
em contraface com o “in-group”. 

A modernidade instituiu e separou as categorias de cidadania e 
identidade, e as de nacionalidade e religião. Embora pudesse haver 
dissonância e conflito entre esses pares de variáveis, a força da 
modernidade como um processo avassalador criou condições para que os 
indivíduos, em todas as partes do mundo, inclusive no Brasil, expusesse seu 
judaísmo sem necessidade de encobrir sua condição judaica na medida que 
a cidadania se baseava no princípio da igualdade individual de seus 
membros, embora muitas vezes, mais formal do que real pois que os 
preconceitos e as discriminações não foram suficientemente combatidos e 
eliminados. Este “vir á luz” de uma categoria até então reprimida, foi um 
fator estimulador para a busca de representações sobre a identidade ou a 
religiosidade como forma de manifestação desta. 

A vida judaica sempre se caracterizou por uma situação de 
permanente tensão interna que resulta da atuação de um campo de forças 
em que se enfrentam dois movimentos contrários. De um lado, situa-se o 
esforço deliberado para conservar, permanecer e dar continuidade à 
trajetória judaica, e, de outro lado, localiza-se a tendência à mudança e à 
transformação adaptando-se e assimilando-se às condições concretas de seu 
entorno sociocultural decorrente de seu status de minoria ou frente à 
impregnante influência da modernidade e seus recursos de divulgação e 
penetração em todos os aspectos da vida social e política da atualidade. 

Em outras palavras, forças centrípetas e centrífugas sempre disputaram 
o coração e a mente dos judeus e do judaísmo – ao nível individual ou na 
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dimensão grupal e comunitária – com intensidade e extensão variáveis 
dependendo do “espaço-tempo” em que se encontravam as comunidades 
judaicas. E os dados desta pesquisa sobre as mulheres judias, profissionais 
brasileiras, confirmam esta tese. 

Há um intenso debate interno, geralmente extremamente tenso, sobre 
como articular e combinar as demandas dessas forças contraditórias. Essa 
tensão que, por vezes, chega a ser conflitual, leva a que algumas das 
mulheres acabem optando prioritariamente por um dos elementos em 
detrimento do outro, não alcançando o possível equilíbrio esperado. 

Contudo, é interessante ouvir a fala das mulheres quando perguntadas 
sobre a questão de sua identidade na qual transparece uma certa elaboração 
sobre esta categoria. Cada fala ou discurso emitido ao longo das entrevistas 
serão apenas identificados pela idade e profissão que estarão entre 
parêntesis, guardando, assim, o anonimato garantido. 

Conviver com pessoas de outras religiões é saudável, a não ser que 
queiramos viver em um gueto fechado. Não é isso que nós, judeus, 
nos propomos, a gente tem que mostrar nosso judaísmo. Acabou 
aquela época de esconder que somos judeus (33 anos, Qui) 

Eu acho que a maturidade faz com que a gente assuma, mais 
abertamente, a sua condição judaica (49 anos, Edu) 

Hoje, com minha idade, tenho mais tranquilidade, orgulho e 
dignidade para me declarar judia, em todas as situações, sejam de 
conflito ou de amor. Acho que essa abertura de declarar-se judia tem 
muito a ver com a maturidade.( 52 anos, Edu) 

No passado, eu achava o judaísmo que conheci muito cerceante, hoje, 
pelo contrário, ela é libertadora não só para mim, mas para muitas 
pessoas. Tenho trabalhado na comunidade com mulheres judias na 
sinagoga do ponto de vista da religião. Eu sou a única feminista que 
fala sob a ótica religiosa e não apenas do ponto de vista cultural. Eu 
promovo também esse diálogo com mulheres cristãs, buscando 
algum tipo de entendimento. (35 anos, Psi) 

O judaísmo é uma filosofia de vida. A história judaica me fascina. Eu 
sou uma judia cultural. (44 anos, Edu). 

Eu sou uma brasileira judia. Afetivamente eu sou judia. Minha 
relação com o Brasil é de compromisso político. Eu sempre lutei 
contra o Estado brasileiro no que ele tem de injustiça social. Eu acho 
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que hoje eu sou brasileira e judia, mas acima de tudo brasileira (38 
anos- Soc) 

Eu sou muito brasileira. É o país que nasci, é onde formei minha 
família, é onde eu tive meus filhos, é onde eu me escolarizei até a 
universidade, é onde eu tenho recebido as oportunidades de vida. É 
onde vivo o dia a dia, é onde sofro e tenho tristezas e alegrias com 
todas as nossas situações, boas ou não (49 anos, Edu). 

Um número significativo de mulheres reiterou que sua presente 
maturidade etária e psicológica lhes permitiu assumir e exibir seu judaísmo 
de modo mais transparente, de maneira mais convicta e com maior 
naturalidade do que no passado. A atribuição à maturidade , embora sentida 
por essas mulheres como propiciadora de sua “coragem” para identificar-se 
aberta e publicamente como judias, não se configura como explicação 
suficiente para apreender a totalidade deste fato. Por isso, faz-se necessário 
acrescentar outras variáveis explicativas para compor o complexo quadro 
sociocultural que interfere na liberdade de expressão dos indivíduos para se 
exprimir sem medo – uma situação que sempre foi historicamente carregada 
de muitos preconceitos e discriminação. 

No caso brasileiro, os processos de redemocratização do país e suas 
respectivas constituições, principalmente após o Estado Novo, contemplam 
o princípio legal de igualdade cidadã cuja influência foi decisivamente 
determinante quanto ao direito de ser igual para todos os cidadãos, 
independente de origem étnica, religiosa e racial. Mas serão os posteriores 
movimentos sociais que terão lugar na sociedade brasileira, a partir dos 
meados da década dos 70, que introduzirão a temática quanto aos direitos 
de ser diferente, embora todos sejam iguais perante a Constituição. Esses 
movimentos sociais foram responsáveis pela abertura da discussão em 
relação às várias manifestações culturais que compõem a nacionalidade 
brasileira, conseguindo impor o princípio da diferença como corolário 
democrático do princípio de ser igual. É esse clima de abertura que vai 
propiciar trazer à tona identidades reprimidas ou guardadas em silêncio. 
Entre estas, pode-se citar a condição judaica e sua identidade. 

Outrossim, há um outro fator coadjuvantemente responsável neste 
amplo processo de expressão identitária. Trata-se da constituição do Estado 
de Israel cujo progresso tecnológico e científico foram objeto de admiração 
além do tratamento dispensado à questão ambiental, “via reconversão do 
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deserto em pomar”, ademais da política de absorção dos massivos 
contingentes de imigrantes de todas as partes do mundo convertendo-os em 
cidadãos produtivos e dos programas de preservação cultural da memória e 
do patrimônio histórico, entre outros “sucessos” que tornaram Israel, em 
sua primeiras décadas de existência, sujeito de assombro por parte da 
comunidade internacional e pelos judeus, em especial, contribuindo para a 
eliminação da pecha de parasitas de cuja marca os judeus vinham se 
ressentindo secularmente. 

Assim, será o conjunto de muitas variáveis, e não apenas a questão da 
maturidade, capaz de explicar essa transmutação da identidade judaica, “do 
porão à cena aberta”. 

Quando perguntadas como definiam “ser judeu”, a maior parte 
respondeu não se tratar apenas de descendência biológica “tout court” mas 
sim de uma construção cultural que é urdida ao longo dos tempos históricos 
e, por isso mesmo, passível de diferenciações mas sem abdicar de seus 
princípios fundantes que são comuns a todos os judeus e que permite 
categorizar-se como tal. 

Ser judeu é manter as tradições, identificar-se com meu grupo, 
manter-se dentro desse grupo. Se fosse religiosa seria guardar todos 
os mandamentos prescritos. Eu me sinto judia no momento em que 
celebro os feriados judaicos, abertamente, no momento em que me 
declaro judia – coisa que não podia fazer há’ alguns anos atrás, talvez 
eu não teria tanta liberdade para falar como agora, talvez por esse 
“revival” que está’ havendo, essa volta às origens que está’ 
ocorrendo com todas as religiões. Hoje em dia se fala com muito 
mais naturalidade... Antigamente era ótimo ser ateu! Eu gosto de me 
dizer judia, não nego a ninguém, em canto algum. (45 anos, Qui) 

As pessoas laicas se viram, depois dessas recentes crises mundiais 
que abalaram os grandes sistemas ideológicos, sem uma identidade. 
O fato de elas irem para a sinagoga é sinal que estão buscando uma 
identidade como judeus, (37 anos, Jur) 

Há um movimento pendular entre as declarações das mulheres 
entrevistadas. Em um dos polos situam-se aquelas que definem sua 
identidade judaica como um apêndice da sua cidadania que é a sua 
determinante em última instância, e no polo oposto estão as mulheres que 
afirmam que a identidade é mais importante porque ela se carrega no 
coração – é emoção, é sentimento e, portanto, independe de espaço e tempo. 
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A partir das diferenciadas respostas obtidas nesta pesquisa, foi 
possível construir uma taxionomia de identidade judaica revelando 
múltiplos olhares sobre o judaísmo: 

• Judia cultural 
• Judia ecumênica 
• Judia histórica 
• Judia assimilada 
• Judia laica 
• Judia religiosa 
• Judia liberal 
• Judia convertida. 

As falas das mulheres entrevistadas quando inquiridas a definir como 
sentem sua identidade judaica permitem perceber, a partir das autodefinições 
anteriormente apontadas, que existem várias “entradas” no judaísmo e, 
portanto, passível de múltiplas conceituações e interpretações. Dessa forma, 
refletem questões como memória, história, religião, pertencimento grupal 
exclusivo, sentimento atávico, adesão racional a princípios éticos, fé, 
emoções – um ‘weltschauung’ que variará de acordo com os itens que cada 
qual privilegia na construção de sua equação identitária. 

Minha identidade judaica é a grande força afetiva, depois vem o 
resto, o primeiro impacto é afetivo. Não acredito que ser judeu é uma 
questão racional. Tem certas coisas que nós somos escolhidos muito 
cedo, quer dizer, você não apaga e não é para apagar felizmente, nós 
somos memória, para nossa glória e para nossa tristeza. Essas coisas 
fazem parte do meu acervo e de todos os judeus, queiramos ou não. 
Essa é a bagagem ( 54 anos, Psi). 

Identidade judaica é um sentimento de pertença... é uma coisa ligada 
inexoravelmente à questão das histórias das suas origens. Pra mim, é 
mais uma questão de enraizamento que de religião, a religião vem 
como consequência... Meus filhos não tem a mesma identidade 
judaica que a minha... a diferença é que eles não nasceram num lar de 
pai e mãe judeus. Não acho que sendo ambos os pais judeus seja uma 
garantia da identidade judaica dos filhos porque vai depender de 
como os pais vivem sua condição judaica objetivamente. ... O que 
mantém a sobrevivência do povo judeu é o sentimento muito forte de 
fratria. Isso se reproduz nas gerações embora o discurso seja 
diferente porque o discurso é geracional, ele vai se modificando de 
acordo com a modificação da cultura. Ou seja, o discurso muda mas 



516 

há uma repetição de alguma coisa que é nuclear Eu acho que muda a 
letra mas a música e’ a mesma. (43 anos, Psi). 

“Não consigo colocar a identidade judaica de forma racional, 
intelectualizada. Para mim é um sentimento, é um ato de vontade 
pessoal porque somente ter nascido de família judaica não garante o 
judaísmo. Meu marido pensa sua identidade judaica como um 
qualificativo de sua condição de cidadão do mundo por conta de sua 
trajetória de esquerda. Somente a escola judia não é suficiente para 
formar a identidade judaica, mas ajuda bastante ( 49 anos, Edu). 

Identidade judaica é a minha referência cultural e histórica. O meu 
judaísmo é sem religião e sem sionismo. Sou uma pessoa a-religiosa, 
o que nada tem a ver com minha identidade judaica. Eu me sinto 
autenticamente judia. É tão forte em mim que meu marido que não é 
judeu, respeita muito esse meu lado. (35 anos, Soc). 

Identidade judaica é a representação das leis e da essência filosófica 
da Torá.(33 anos, Edu). 

É gostar de sua religião e passar isso para outras pessoas 
compartilharem desta alegria. É identificar-se. (29 anos, Edu). 

Eu sou uma cidadã do mundo. A nacionalidade é racional e reflexiva, 
enquanto a identidade é emocional e menos reflexiva. Mesmo 
aqueles que se afastaram do judaísmo, não conseguem se desligar 
totalmente de sua identidade judaica, vivenciam um sentimento de 
culpa, de dívida ( 45 anos, Jur) 

Um dos itens tratados nas entrevistas refere-se ao preconceito, 
discriminação e antissemitismo. Os depoimentos dessas mulheres variaram 
em função de sua vivência, quer no trabalho quer em outras esferas da 
sociedade brasileira. Não cabe neste paper fazer uma discussão aprofundada 
desses mecanismos de exclusão e intolerância de um determinado grupo 
social em relação a outro, prejulgando o comportamento deste de forma 
arbitrária, baseado em mitos e percepções que não tem uma base real de 
identificação histórico-cultural e que servem de motivação e justificativa para 
gerar movimentos de perseguição, de segregação, de ostracismo ou expulsão 
que podem ter uma fundamentação religiosa, étnica, ideológica ou política. 

De um modo geral, as mulheres entrevistadas falaram de sua 
experiência como sujeitas ao preconceito sendo que como profissionais 
fazem um esforço extraordinário para cumprir rigorosamente suas tarefas 
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acima das expectativas para se tornarem sujeitas de reconhecimento social 
dentro de seu grupo de trabalho. É evidente que este esforço de excelência 
não é exclusividade das judias, é também um esforço deliberado que as 
mulheres fazem no bom desempenho de suas funções na luta pelo princípio 
da igualdade entre os sexos. Um dos momentos em que sentem mais 
intensamente a discriminação refere-se à contratação de emprego, à 
promoção ou a outras marcas de status ou distinção social. 

Eu já senti discriminação direta por ser judia, eu perdi um emprego 
por ser judia, com Madre Maria do Rosário, lá em São Paulo, que 
trabalha com meninos de rua. Quando cheguei ao Brasil, eu tinha 
uma promessa de trabalho lá. Ela me entrevistou, tudo ia bem. Aí ela 
perguntou meu sobrenome. Ela parou a entrevista, perguntou se eu 
era judia e lamentou que eu fosse judia e me despediu. Na hora foi 
tão frontal que não tive a menor condição de responder. Fiquei 
perplexa! Essa mulher é uma alta autoridade na área de atendimento 
a meninos de rua. Atualmente, ela é presidente da... (38 anos, Soc). 

Eu estudava o 2° grau no Colégio Arte e Instrução, em Cascadura. Era 
a mais nova da turma. Havia um professor de Biologia, médico. Meu 
nome nos papéis era Chaia e eu explicava que a tradução do mesmo 
era Vida. Um dia na hora da chamada, o professor me chamou de cajá 
e de jaca afirmando que doravante meu nome iria ser jaca. A turma 
toda caiu na gargalhada, eu me senti tão ofendida que comecei a 
chorar. Aí o professor gritou: pare de chorar! Eu estou brincando com 
você! Aliás, judeu não sabe brincar, judeu só sabe ganhar dinheiro e 
ser rico, porque no Nordeste os judeus são incestuosos. Foi a primeira 
vez que escutei a palavra incesto apesar de estar no 2° grau. Continuou: 
Vocês casam irmãos com irmãs, só falta casar pai com filha para 
perpetuar a espécie e o dinheiro. (47 anos, Edu) 

Não concordo que o antissemitismo seja produto da ignorância. Há 
uma grande parcela de irracionalidade. Acho que isso faz parte de 
uma estrutura psíquica deformada. É uma maneira de expressão 
muito profunda porque fala de uma estrutura psíquica que não 
suporta a diferença...( 54 anos, Psi) 

Quando fui trabalhar no Colégio Pedro II, chegaram perto de mim e 
disseram: você é uma judia diferente e eu falei, você é um 
antissemita igual. Mas quis saber porque tal afirmação e a resposta é 
que eu não tinha esse negócio de dinheiro. Não sei se essa 
discriminação corre só por conta da ignorância, porque as pessoas 
que eu lido são pessoas de um certo nível; são pessoas que leram. Há 
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realmente ignorância ou não conhecimento do que seja o povo judeu, 
historicamente falando. Mas eu acho que existe um fator relevante 
que favorece esse lado que é a Igreja. Além disso, a nossa cultura 
está impregnada de preconceitos. (45 anos, Edu). 

Tem muita gente enrustida que diz: Ah, que povo unido, que coisa 
legal’ mas, no fundo, quer dizer que é um povo que se fecha pra 
caramba e não quer se abrir pra ninguém. Quando dizem ‘povo 
unido’ estão querendo dizer, de uma forma meio irônica, que é um 
povo seletivo, egocêntrico. (32 anos, Eng). 

Tenho uma amiga não judia casada com judeu. Temos ótimo 
relacionamento. Perguntei-lhe porque não aceitava meus convites para 
me visitar aqui no Rio ou em Teresópolis. Respondeu que sua mãe era 
católica e não queria que a filha convivesse com casais judeus e que até 
hoje, ela não aceita seu casamento com judeu (33 anos , Jur). 

Eu aprendi com meu pai que o judeu tem uma postura muito cômoda 
na vida. Porque como ele não tem pátria teoricamente e ele se 
considera um povo que independe de ter nascido em qualquer lugar 
do mundo, porque ele vai ser sempre judeu. Então com a pátria de 
Israel que se conseguiu, eles passam a ter uma postura muito cômoda 
no universo, no mundo inteiro, em função disso. Porque o meu pai 
acha que é muito fácil arrumar as malas e ir pra Israel quando a 
bomba estourar. Ele pensa assim e eu aprendi a achar isso certo. 
Então, quando D... tira o corpo fora da situação brasileira, de que não 
tem culpa, eu acho que está muito associado a isso. É a minha forma 
figurativa de ver Ah, Israel está lá te esperando a qualquer hora que 
você se aborreça com isso daqui, você vai pra lá. É isso que penso. 
Seria o traço negro da raça. O judeu é judeu em qualquer lugar, ele 
faz questão de ser. Então ele não é brasileiro, ele é judeu. Se você 
tiver que perguntar para um judeu, você é brasileiro? Ele vai dizer 
que é judeu. Por haver sempre essa necessidade de manifestar que é 
judeu, de se intitular como um povo, eu acho que é aí que está esse 
aspecto não patriótico. Porque acima de tudo, se você é brasileiro, 
você não é judeu. (30 anos, Adv, não judia casada com judeu ) 

As diversificadas falas registradas permitem observar a manifestação 
antissemita em seus variados tons desde aquela de tipo clássico, a religiosa, 
passando pela ótica econômica até as mais sofisticadas em termos 
ideológicos assentando-se em questões políticas e de fundo nacionalista. 
Percebe-se, por outro lado, que essa variedade de visões sobre os judeus 
captada nos discursos das entrevistadas convivem, historicamente, no 
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interior da sociedade brasileira desde o processo de colonização submetido 
à coroa portuguesa até a contemporaneidade de nossos dias. 

Não é possível desconhecer que os judeus incorporam a cultura 
brasileira e processam uma certa simbiose gerando um judaísmo próprio – o 
judaísmo brasileiro – fato que ocorre em todos os países e lugares nos quais 
os judeus vivem. Quando se introduziu na pesquisa a questão da 
assimilação, verificou-se que a quase totalidade das mulheres entrevistadas 
entendiam o significado do termo na acepção semântica produzida pelas 
comunidades judaicas e cujo conteúdo compreende o fenômeno relacionado 
ao sentimento de indiferença e de apatia em relação ao judaísmo, à quebra 
de laços de solidariedade grupal e o desarraigamento do judeu frente sua 
religião e seu patrimônio histórico-cultural. 

Na visão das mulheres religiosas ortodoxas, a ênfase foi colocada no 
fato de ser um “afastamento de uma alma judaica de sua religião” ou, em 
afirmações mais contundentes, elas declaravam tratar-se do judeu que não 
gosta de sua religião e a abandona definitivamente ou a troca por outra – 
saída definitiva do judaísmo. Por outro lado, as não religiosas – tradicionais 
ou progressistas – também concordaram que a assimilação é uma forma de 
alienação frente à cultura judaica; “é um desconhecimento de suas raízes 
históricas”; “é um não participar deliberadamente de sua comunidade” e, 
finalmente, é um desprezar dos princípios e valores que constituem a 
identidade judaica. 

Algumas mulheres afirmaram não acreditar em assimilação total, 
mesmo tratando-se da conversão. Afirmaram que nenhuma pessoa poderá estar 
assimilada no sentimento, este persiste e aflora de forma inesperada, 
desequilibrando sua equação emocional. Paralelamente, a fala de outras 
mulheres chamava atenção para o fato de que “autodeclarações de judaísmo 
não eram suficientes para caracterizar um judeu: era preciso viver 
judaicamente”. 

A análise do material da pesquisa permitiu estabelecer, segundo as 
depoentes, três tipos de judeus assimilados: 

• Aqueles que se afastam deliberadamente do judaísmo 
negando ou ocultando sua identidade judaica; 

• Aqueles que se afastam inconscientemente do judaísmo 
decorrente do pouco conhecimento de suas origens 
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associado à desvalorização progressiva de sua diferença 
cultural; 

• Aqueles que apesar de se afirmarem judeus, o são apenas ao 
nível formal, exteriorizado e sem conteúdo pois nunca 
praticam e nem vivem judaicamente a sua cotidianidade. 

Associado a este tema, a questão da endogamia/exogamia 
matrimonial coloca-se como uma discussão importante dentro do judaísmo 
moderno. Isso não significa dizer que a preocupação sobre este fenômeno 
não tenha habitado muitos momentos da história judaica, mas, atualmente, 
tem assumido grande relevância apontando para uma tendência de 
crescimento acelerado da denominada assimilação. 

Das entrevistas efetuadas, observa-se que as mulheres judias 
afirmaram ser o chamado casamento misto, ou seja, fora do grupo, uma 
consequência direta do processo de assimilação previamente comentado. 
Para as mulheres religiosas, principalmente, este fato representa o fim 
gradativo e inexorável do judaísmo em termos de processo histórico pela 
dissolução de seus valores básicos. 

A problematização da exogamia é um tema carregado de elevada 
carga emocional pela família judaica e “por mais desligados que sejam os 
pais, eles querem casamento endogâmico para seus filhos”. A socialização 
dos valores matrimoniais judaicos é muito acentuada gerando a síndrome da 
interdição, “eu tenho uma censura muito grande comigo mesma”. O 
entendimento desta questão faz parte da visão de mundo sobre o futuro 
judaico enquanto religião, história e cultura. Isto porque, a continuidade 
judaica se assegura pelo fortalecimento dos laços de união e solidariedade 
que decorrem do pertencimento a um passado comum e da responsabilidade 
pessoal e coletiva pelo destino futuro. 

Esta preocupação com o “matrimônio in-group” marca o 
comportamento dos judeus em todos os períodos de sua historiografia, 
como um mecanismo de preservação de sua identidade judaica, em 
situações adversas. Vivendo espalhados em inúmeras comunidades, sem um 
centro religioso unificador, e até sem contato entre elas, decorrente da 
condição diaspórica de fragmentação e dispersão, a manutenção do 
judaísmo durante tantos séculos só poderia se basear no fortalecimento do 
princípio do “nós” ancorado pela endogamia. Desse modo, a resistência à 
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sua dissolução passava pela recomposição intergeracional da comunidade. 
E o casamento endogâmico preenchia esta função. 

Algumas das entrevistadas analisaram o processo de assimilação como 
sendo uma tendência natural em curso e que deve ser encarada como parte da 
aculturação promovida nas sociedades democráticas abertas, em que – 
mesmo havendo algumas formas de preconceito – o acesso aos serviços 
societários e às áreas de decisão política estão garantidas legalmente. 

Contudo, a visão dessas mulheres – quer admitindo como prenúncio 
trágico o fim da judaiedade, quer postulando como um processo natural que 
resultará em adaptações sucessivas com a introdução de características 
novas do judaísmo futuro – porta uma unanimidade quanto às dificuldades 
geradas para os filhos de casamentos mistos. As crianças são consideradas 
as grandes vítimas porque “não vão transitar em terreno algum”. A postura 
de neutralidade assumida pelos pais de que os filhos, quando crescerem, 
irão decidir quem são, cria problemas de ambiguidade identitária, de difícil 
resolução pois manipula-se o tempo como uma categoria que determinará 
sua identidade que deve ficar entre parênteses, sem forma e conteúdo, 
esperando um tempo hipotético para se definir. 

Algumas das mulheres judias casadas com não judeu, entrevistadas 
nesta pesquisa, apresentaram comportamento diferencial no sentido de 
garantir, desde logo, sua descendência como judaica, enviando-a para 
escolas e espaços de convivência judaica, como clubes, movimentos 
juvenis, entre outros. Os cônjuges negociaram, a priori, o destino identitário 
de seus filhos marcando o território simbólico no qual deverão se 
circunscrever. Todas as entrevistadas judias, casadas com judeus ou não, 
apontaram a escola como instrumento fundamental para a formação judaica 
de seus filhos na medida que lhes restava pouco tempo devido sua inserção 
no mercado de trabalho para prover uma base sólida de conhecimentos e 
um consistente processo de socialização. A questão da sociabilidade de seus 
filhos passava, necessariamente, pela frequência à escola e aos diversos 
espaços de lazer e esportes dos clubes judaicos na medida que, 
diferentemente do passado no qual a comunidade vivia conglomerada em 
alguns bairros e quase todos se conheciam, a dispersão e a mobilidade 
geofísica da comunidade fragmenta o relacionamento entre as crianças e, 
principalmente, entre os jovens conferindo à escola o lugar privilegiado de 
contato mais prolongado para estabelecer amizades “in-group”. 
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Nos casamentos mistos, o conflito entre marido e mulher é pequeno, 
porém fatalmente vai surgir com os filhos. Se o casal chega a se casar 
apesar de suas diferenças religiosas, creio que o conflito deve ser 
pequeno ou nenhum. Eles vão querer se firmar quando chegam os 
filhos porque vão ter que tomar muitas decisões. Vão fazer 
circuncisão ou não, colocar em escola judaica ou não, vai seguir a 
religião do pai ou da mãe, vai celebrar bar ou bat Mitzvá ou não, etc. 
A tendência é a criança seguir a religião da mãe por conta da maior 
convivência dela com o filho. (33 anos – Jur) 

A criança, filha de casamento misto, fica muito mexida e até 
desorientada. Tome como exemplo, o caso de um menino 
matriculado em escola judaica e que na hora de assinar o sobrenome, 
simplesmente tirou o nome da mãe – o nome judeu – e só assina com 
o sobrenome do pai. (45 anos – Edu) 

Sou casada com católico e as festividades ficam misturadas porque 
eu comemoro os meus feriados e ele participa e gosta. Eu participo 
das celebrações cristãs, coloco árvore de Natal. Em casa tenho o 
Novo Testamento assim como a Torá e a Mezuzd. Ambos 
respeitamos a religião do outro. A cabeça do meu filho não está com 
problemas frente a essa diversidade. (40 anos – Let) 

Na minha cabeça, eu jamais poderia dizer para meus pais que eu 
estava apaixonada por um não judeu. Não tive coragem de dizer para 
minha mãe e, então, eu menti. Essa mentira me fez muito mal durante 
o tempo que prevaleceu. Foi meu namorado que contou para meus 
pais, porém eu, antes, já havia estabelecido com ele que a 
concordância do casamento estava associada ao fato dos futuros 
filhos poderem ser judeus e ele concordou. Os filhos foram 
circuncidados, celebraram o bar Mitzvá – o rito de passagem aos 13 
anos – participam da comunidade embora não tenham estudado em 
escola judaica. ( 43 anos – Psi ) 

Eu não acredito que casar com não judeu , o judaísmo vai acabar, 
vai morrer. O rompimento com o judaísmo não ocorre, 
necessariamente, por conta do casamento exogâmico porque tem 
judeu casado com judeu que não está nem aí para o judaísmo e seus 
valores. (54 anos – Psi) 
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O pacto da memória: 
interpretação e identidade na fonte bíblica  

Cláudia Andréa Prata Ferreira1 

s patriarcas e as matriarcas têm como elemento comum um pacto com 
Deus, no qual se estabelece um compromisso mútuo, que se ratifica a 

cada geração na transmissão de valores e pela circuncisão. De acordo com o 
texto bíblico, Avraham, o primeiro hebreu, abandona o lar na Mesopotâmia 
em cumprimento à ordem divina, na direção de um novo destino. A 
circuncisão é a formalização do pacto entre Avraham e Deus por meio de 
um sinal físico (Gn 17, 10-11). O pacto se renova com o filho de Avraham, 
Isaac (Gn 26, 24) e, por sua vez, a promessa divina se repete também com 
Jacó, filho de Isaac e neto de Avraham (Gn 28, 13-15). 

1 E disse o Eterno a Abrão (Avram): Anda de tua terra e da tua 
parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. 2 E farei 
de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei teu nome, e 
serás uma bênção. (TORA, Gn 12, 1-2 p.29.). 

10 Esta é a Minha aliança, que guardareis entre Mim e vós (os de 
agora,) e a tua semente depois de ti: Será circuncidado em vós todo 
varão. 11 E circundareis a carne de vosso prepúcio, e será’ por sinal 
de aliança entre Mim e vós. (TORA, Gn 17, 10-11 p.39.). 

13E eis que o Eterno estava sobre ela, e dizia: Eu sou o Eterno, Deus 
de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac; a terra em que tu jazes sobre ela, 
a ti a darei e à tua semente. 14E será a tua semente como o pó da terra, 
e te fortalecerás, ao oeste, ao leste, ao norte e ao sul; e por ti serão 
benditas todas as famílias da terra, e por tua posteridade. 15E eis que 
Eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei 
voltar a esta terra; porque não te abandonarei até que Eu faça o que 
falei por ti. (TORA, Gn 28 13-15p.79.). 

Na palavra hebraica Israel temos as iniciais dos nomes dos patriarcas 
e das matriarcas, a família original que dá origem a Israel. Na passagem de 
Gênesis 32, 29, a etimologia sugere o significado de Israel: “E disse: Não, 
Jacob não será mais teu nome, senão Israel, pois lutaste com (o anjo de) 
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