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APRESENTAÇÃO 

Judaísmo e Modernidade: suas múltiplas inter-relações 

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro por intermédio de seu 
PROGRAMA DE ESTUDOS JUDAICOS, vinculado ao Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas, apresenta este volume intitulado “JUDAÍSMO E 

MODERNIDADE: suas múltiplas inter-relações”, produto do IV Encontro 
Brasileiro de Estudos Judaicos, realizado nessa Universidade. 

A abordagem institucional do PROGRAMA DE ESTUDOS JUDAICOS 
confere-lhe a condição de um centro de reflexão, pesquisa e elaboração de 
novos conhecimentos no campo das múltiplas ciências sociais, dos estudos 
de religião e teologia além da configuração sócio-política da comunidade 
judaica brasileira. 

O PROGRAMA DE ESTUDOS JUDAICOS da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro visa, portanto, ampliar seu acervo de saberes em sua área 
específica, vinculada metodologicamente aos estudos inter e 
multidisciplinares, tendo como objetivo criar ferramentas de apreensão de 
seu conteúdo, trazendo para o presente as contribuições passadas que 
conformaram e ainda apresentam prevalência no arcabouço dos estudos da 
modernidade judaica. 

Considerando as mudanças que se processam, aceleradamente, no 
âmago do judaísmo brasileiro e mundial e, por decorrência, em suas 
diversas manifestações; considerando as discussões referentes às questões 
da etnicidade, racialidade, preconceito, construções identitárias e de 
cidadania; considerando as políticas e propostas de ação em relação às 
minorias, entre as quais os judeus; considerando os movimentos de 
judeofobia, suas implicações políticas e de sobrevivência em sociedades 
não pluralistas; considerando, por fim, as consequências derivadas das 
grandes transformações geradas pela globalização e a complexificação dos 
conceitos de tempo e espaço, resolveu o PROGRAMA DE ESTUDOS JUDAICOS 
realizar Encontros Nacionais a cada três anos, reunindo professores, 
pesquisadores de todo o país e conferencistas provenientes de universidades 
de fora do Brasil visando discutir as problemáticas acima apontadas. Dessa 

2 
 

forma, esses Encontros constituem um marco de relevância universitária 
contribuindo para despertar o interesse acadêmico-científico sobre a 
temática judaica ultrapassando, portanto, a anterior atitude de curiosidade 
prevalecente nesse campo de estudos. 

O presente livro – “JUDAÍSMO E MODERNIDADE: suas múltiplas inter-
relações” – é produto dessa preocupação acadêmica que, ao apresentar um 
amplo e variado leque temático, objetiva, principalmente, proporcionar 
pleno acesso e incentivo à circulação dos vários posicionamentos discutidos 
nesse fórum que, certamente, servirão de inspiração para novas pesquisas e 
estudos. Assim sendo, o PROGRAMA DE ESTUDOS JUDAICOS continua na 
trajetória que o vem demarcando desde sua fundação, ao se constituir em 
um espaço polarizado de análises e propostas teóricas inovadoras cujos 
referenciais são a livre expressão e o debate crítico. 

A organização deste livro, composta de um Painel Inaugural e mais 
oito capítulos contendo subcapítulos abordando assuntos afins, acompanha 
a programação desenvolvida durante o mencionado Encontro. 

Após a abertura oficial do IV Encontro no qual estiveram presentes 
autoridades acadêmicas, políticas e comunitárias iniciou-se a apresentação 
dos trabalhos, cabendo a Conferência Inaugural, intitulada “INTOLERÂNCIA 

RACIAL E RELIGIOSA: ÓBICES À DEMOCRACIA”, iniciar sua apresentação 
sob a modalidade de Painel do qual participaram os seguintes professores: 
Dra. Anita Novinsky, Dr. Dalmo Dallari, Dr. Affonso Romano de 
Sant’Anna e Dr. Jacob Dolinger, que, sob diferentes enfoques, abordou 
amplamente a questão da Intolerância dissecando os seus elementos 
constitutivos e os analisando segundo a especialização acadêmica de cada 
um dos participantes. 

O Capítulo I, sob o título “RAÍZES JUDAICAS NO BRASIL”, desdobra-
se em quatro subcapítulos apresentando estudos relacionados à presença 
judaica, em diferentes momentos históricos do país, e suas formas de 
organização social e cultural. Os títulos dos subcapítulos integrantes deste 
Capítulo I são: “Holandeses e Judeus no Nordeste Brasileiro”, “O 
Marranismo e a Inquisição no Brasil”, “Imigração e a Construção das 
Comunidades Judaicas no Brasil” e “Em Busca da Continuidade: a escola 
comunitária judaica”, compreendendo 17 textos. 



3 
 

O Capítulo II “LITERATURA JUDAICA, O OLHAR CRÍTICO” contendo 
11 apresentações inclui 3 subcapítulos, a saber: “Analisando a Escritura 
Literária Judaica no Brasil”, “A Influência de Autores Judeus sobre a 
Literatura Judaica no Brasil” e “Reflexão Crítica sobre a Língua e 
Identidade Judaicas”. 

O Capítulo III assenta-se exclusivamente sobre a produção musical 
judaica com o título “AS VÁRIAS LINGUAGENS DA MÚSICA JUDAICA” e o 
Capítulo IV, nomeado de “ESTUDOS BÍBLICO-TEOLÓGICOS: 
INTERPRETAÇÕES E DEBATES”, apresenta 6 textos cujos autores iluminam 
seu objeto de estudo de forma criativa e profunda. 

O Capítulo V, que leva o nome de “NOVAS TENDÊNCIAS 

RELIGIOSAS” abarca duas propostas de discussão. Uma referida ao Diálogo 
Inter-religioso: aproximações e diferenças, e a outra centra-se sobre a 
questão dos movimentos de resignificação teológica e étnica, contendo 5 
estudos. 

O Capítulo VI inscreve-se na temática que trata da questão do 
Holocausto, compreendendo 4 textos que levam o título “ESCREVENDO E 

REESCREVENDO O HOLOCAUSTO: A MEMÓRIA FERIDA”, seguindo-se o 
Capítulo VII que analisa amplamente a atualidade da judeofobia, passada e 
presente, composto de 6 textos sob o nome de “INTOLERÂNCIA: 
ANTISSEMITISMO E TERRORISMO”. Concluindo a apresentação do conteúdo 
deste livro com o Capítulo VIII “HISTORIOGRAFIA E SOCIOLOGIA: 
REFLEXÃO SOBRE A MODERNIDADE JUDAICA” o qual aborda itens de 
discussão teórica sobre a realidade social judaica. 

Na certeza de que o presente livro assume importante papel na 
ampliação do conhecimento referente aos estudos judaicos; na certeza de 
que a resultante de sua leitura proporcionará a interação que só a reflexão 
crítica e o debate proporcionam; na certeza de que a ampla temática 
iluminada por diferentes leituras e olhares problematizadores é uma 
importante pista para a compreensão das questões fundamentalmente 
multidisciplinares referidas à identidade, memória, história e etnicidade 
entre outras vertentes de análise; na certeza do quanto ainda é necessário 
“garimpar” ou pesquisar/analisar para propor mudanças significativas às 
estruturas comportamentais das comunidades judaicas inseridas no processo 
de modernidade caracteristicamente remetido à violência e à intolerância; 

4 
 

na certeza de que o presente livro deverá ser entendido como um esforço 
para o fortalecimento e o interesse do estudo das questões judaicas e sua 
vinculação no mundo globalizado, O PROGRAMA DE ESTUDOS JUDAICOS 
agradece a todos os participantes desta obra coletiva pela sua relevante 
contribuição. 
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