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Apresentação 

Bila Sorj 

 

Referindo-se ao papel dos sociólogos na modernidade, Zygmunt 
Bauman caracteriza-os como legisladores, isto é, como responsáveis por 
formular diagnósticos e prognósticos sobre o conjunto da sociedade, 
identificar seus males e propor remédios. A agenda das Ciências Sociais no 
Brasil foi elaborada, até recentemente, dentro desta perspectiva, em torno 
do tema da construção do Estado nacional e seus grandes atores, as classes 
sociais. O estudo das identidades coletivas e da cultura foram elaborados no 
contexto desta problemática, particularmente em torno dos conceitos de 
“nacional” e “popular”. 

Na última década, com a democratização do país, com o surgimento 
ou fortalecimento de movimentos sociais que apostarei na diferença e na 
identidade própria e, particularmente, com os processos de globalização que 
deslocam os temas de identidade, cultura e etnia para planos supra ou 
infranacionais, começa a surgir uma preocupação maior com a formação de 
identidades e padrões específicos de grupos étnicos ou “raciais” que 
anteriormente eram desconhecidos ou subsumidos na problemática da 
estrutura social mais ampla da sociedade. 

Este livro procura contribuir para o conhecimento de um setor da 
sociedade que não se enquadra nos temas tradicionais, na medida em que 
trata de um grupo cuja identidade cultural foge dos padrões e preocupações 
típicas do que foi a agenda dominante das Ciências Sociais no Brasil até 
bem pouco tempo. Apesar de os judeus terem um papel importante na 
construção de movimentos políticos e ideológicos, na vida econômica e 
científica do Brasil, são pouquíssimos os trabalhos que procuraram 
compreender os processos socioculturais de formação e transformação da 
comunidade judaica no Brasil. 
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A presente coletânea reúne trabalhos — apresentados na III 
Conferência da Brazilian Studies Association realizada no King's College, 
Cambridge, em setembro de 1996 — de pesquisadores, quase todos, 
sociólogos de diferentes instituições. O resultado foi fecundo, não apenas 
pela variedade de temas abordados e diversidade de enfoques adotados, 
como pelo caráter pioneiro e polêmico dos trabalhos, que esperamos 
venham estimular outros pesquisadores. 

Bernardo Sorj interpreta as características do judaísmo brasileiro 
como produto de um contexto muito particular, o de uma cultura onde 
práticas anti-semitas possuem pouco ou nenhum peso no cotidiano da 
maioria dos judeus. Eva Alterman Blay oferece uma visão das imigrações 
judaicas, apresentando trajetórias de famílias de judeus do norte da África 
que emigraram para a Amazônia, como exemplificações de percursos de 
integração dos judeus no Brasil. Bila Sorj aborda os casamentos “mistos” 
pelo ângulo daqueles que se convertem ao judaísmo procurando identificar 
as características sociológicas e o processo de “judaização” dos cônjuges. 
Em outro artigo, aborda a experiência da colonização judaica no Rio 
Grande do Sul, promovida por filantropos judeus, no início do século, 
mostrando como os valores que os orientavam foram retirados do discurso 
normalizador dos filosemitas não-judeus. Monica Grin, através de uma 
análise da Federação Israelita do Rio de Janeiro, examina a dinâmica 
institucional judaica a partir do tipo de interação que foi sendo desenvolvida 
com a sociedade mais ampla. Roberto Grin, comparando a comunidade 
armênia e judaica, indica o papel que os intelectuais judeus tiveram na 
construção de uma auto-imagem específica, que foi aceita pelo resto da 
sociedade. 

Finalmente gostaríamos de agradecer a David Lehmann, da 
Universidade de Cambridge, pelo constante estímulo à organização do 
seminário e a Daniel Pecaut da École des Hautes Études en Sciences 
Sociales de Paris pela valiosa contribuição como debatedor dos trabalhos 
apresentados. Somos gratos, igualmente, ao Banco Safra pelo apoio que 
viabilizou a presença de vários participantes neste evento. 
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Sociabilidade brasileira e identidade judaica: as 
origens de uma cultura não anti-semita 

Bernardo Sorj1 

 

Introdução 

Aparentemente, o estudo da comunidade judaica no Brasil não 
apresenta maior interesse sociológico. Um grupo pequeno, que não chega a 
ser 0,1% da população, ocupando majoritariamente setores sociais médios 
sem maior peso institucional na vida nacional, a comunidade judaica 
aparece como mais um componente do lado bem-sucedido e moderno, do 
Brasil contemporâneo. Acreditamos, porém, que a análise da dinâmica de 
integração dos judeus no Brasil pode ser particularmente instrutiva tanto 
para a compreensão da cultura brasileira, quanto do judaísmo e do anti-
semitismo modernos. 

Assim, a cultura brasileira não discrimina o imigrante, pelo contrário, 
o valoriza. O país conseguiu absorver o maior contingente de população 
japonesa fora do próprio Japão, milhões de árabes e menor quantidade de 
judeus, sem gerar conflitos étnicos ou práticas preconceituosas. Trata-se de 
um feito admirável, possivelmente sem similares na história 
contemporânea. Grande parte destes imigrantes, numa sociedade com altos 
índices de crescimento econômico e mobilidade social, conseguiram 
rapidamente, graças aos valores e conhecimentos trazidos de seus lugares 
de origem, ascender socialmente e ocupar posições importantes nas classes 
médias e elites do país. A ascensão social dos imigrantes no lugar de gerar 
ideologias racistas ou sentimentos antiétnicos, é vista como fator positivo e 
valorizador da pessoa. Isto porque a cultura, a identidade e o mito de 
origem brasileiro favorecem a mudança, o novo e a transformação que 
permitirá realizar suas potencialidades como país do futuro.  

                                                 
1 Professor Titular de Sociologia IFCS/IFRJ. 




