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não reproduzissem o comportamento desviante, que poderia levar à 
indesejável desordem social. Para isso, deveriam ser submetidos a uma 
condição perene de amedrontamento: 

O fogo sobre a Sinagoga, as pedras lançadas contra os judeus, a 
conversão de Teodoro, as ameaças de caráter econômico: todas as atitudes 
símbolos de um projeto maior idealizado por Severo, que mais tardiamente, 
a partir do século VI, seria adotado pela monarquia visigoda católica. 

Nosso autor finaliza a narrativa com palavras de alívio e 
tranquilidade. Os judeus de Mahón haviam sido finalmente convertidos. 
Demonstra, porém, que este episódio representava apenas o início de uma 
longa e árdua jornada contra o Israel em sua configuração carnal. 

Para Severo, a salvação não deveria limitar-se a sua diocese. Pelos 
princípios do universalismo cristão, construídos teologicamente nos textos 
patrísticos, a salvação deveria ser extendida à totalidade dos judeus. 

 
Renata Rozental Sancovsky 

Doutoranda em História Social – USP 
Pesquisadora Associada ao Laboratório de Estudos sobre a Intolerância – LEI/USP  

Professora Universidade Gama Filho – Rio de Janeiro 
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Intolerância às minorias: o judeu como estrangeiro 

Helena Lewin 

O Brasil, da década de 30 avançando até a metade dos anos 40, 
caracterizou-se pela adoção de práticas políticas que foram centradas no 
aparelhamento de mecanismos favoráveis à emergência do projeto 
nacionalista de construção do novo homem brasileiro. Este projeto inseriu-
se plenamente na ideologia do Brasil grande, forte e soberano, ensaio que 
foi posteriormente retomado como proposta de ação-potência, embora mais 
sofisticada e mais complexa, pelos governos militares durante os 24 anos de 
ditadura. 

O período republicano brasileiro iniciou-se com a consolidação 
definitiva do trabalho livre baseado nos estoques imigrantes brancos 
europeus que vinham realizando, com sucesso, o duplo papel a eles 
assignado. Um, como “plantadores do desenvolvimento agrícola do país”, 
suprindo mão de obra à florescente economia cafeeira e como sujeitos da 
política demográfica de colonização dos espaços vazios junto às áreas de 
fronteira do sul do país. O outro, como “restauradores do desejado 
branqueamento do povo brasileiro” cujo aporte numérico alterava a “facies” 
mestiça dominante e o inseria na cultura ocidental, modelo de modernidade. 

O tratamento dispensado aos imigrantes entrados no país variou, 
portanto, segundo uma hierarquização de preferencialidade determinada por 
sua origem geográfica e étnico-religiosa, estabelecendo categorias 
discriminatórias a partir das desigualdades a priori estabelecidas, 
principalmente referenciadas à questão da raça e religião. 

O termo raça, como categoria antropológica, entrou definitivamente 
no vocabulário das discussões sociopolíticas a partir de estudos gerados em 
academias brasileiras que sustentavam o princípio da hereditariedade como 
premissa básica do domínio da genética. Afirmavam que as heranças físicas 
e intelectuais eram de natureza imutável e defendiam a tese da 
inescapabilidade do destino racial. 

As teorias de miscigenação converteram-se em discussão sobre o 
“branqueamento”, requerido como indispensável à incorporação definitiva 
do Brasil ao conjunto dos países qualificados como civilizados. A 
mestiçagem passou a ser responsabilizada pelo atraso do país e suas 
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imensas dificuldades para superá-lo, inviabilizando, portanto, os 
fundamentos para a construção da nova nação brasileira moderna e 
poderosa. 

Esta visão ideológica dos perigos de uma sociedade completamente 
miscigenada ou crioula alarmava os dirigentes políticos, a elite econômica e 
os intelectuais burocratas inseridos na máquina governamental, 
determinando a adoção de medidas que pudessem alterar essa indesejada 
tendência racial. Concomitante, os cafeicultores sempre apontavam a mão 
de obra livre como a mais compatível com as exigências de racionalidade e 
desempenho eficiente nas tarefas designadas aos imigrantes brancos 
europeus. 

A influência das teorias eugênicas reforçou o debate sobre a questão 
da inferioridade racial na composição da população brasileira e a 
contribuição desse tipo de pensamento criou uma intricada atmosfera 
negativista quanto ao futuro da nação. 

(...) a eugenia visava à produção de nascimentos desejáveis e 
controlados enquanto movimento social; preocupava-se em promover 
casamentos entre determinados grupos e – talvez o mais importante – 
desencorajar certas uniões consideradas nocivas à sociedade. O 
movimento de eugenia incentivou, portanto, uma administração 
científica e racional da hereditariedade introduzindo novas políticas 
sociais de intervenção 

que incluíam uma deliberada seleção social.1 

A teoria evolucionista, baseada no princípio gradualista de melhoria 
da raça humana caminhando inexoravelmente para a civilização, foi 
amplamente criticada e descartada pelos autores eugênicos que 
privilegiavam a degeneração/decadência como variável explicativa para 
aqueles povos que não se pautavam pela pureza de sua raça . 

Miguel Couto e Renato Kehl foram os principais expoentes 
brasileiros desse pensamento que teve enorme repercussão na formulação 
do papel profissional da classe médica da época. “Vacinar, Higienizar e 
Sanear” eram as palavras de ordem para a manutenção da saúde do povo 

                                                 
1 STEPAN, Nancy (1991) – The hour of Eugenics. Roce, Gender, and Nation in Latin 
America. Ithaca:Cornell University Press. 
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brasileiro visando a impedir seu aviltamento decorrente da miscigenação e 
da pobreza. 

Contudo, novas vertentes de pensamento social brasileiro surgem 
relativizando as doutrinas racistas e seus pressupostos eugênicos, ou se 
opondo radicalmente a eles, como no caso de autores antropólogos como 
Gilberto Freyre na sua obra Casa Grande e Senzala,2 entre outros, 
apontando para a contribuição positiva da miscigenação – a democracia 
racial brasileira – jogando por terra a centralidade do conceito de raça como 
determinante da configuração do povo brasileiro. A dissociação entre essas 
categorias – povo e raça – permitiu introduzir o debate sobre a 
caracterização da nacionalidade brasileira, embora essa corrente de 
pensamento não tenha sido majoritária. 

Da Escola de Direito de Recife ouve-se a voz de Silvio Romero3 que 
sustentava a tese de que, mesmo cabendo ao elemento branco um papel 
fundamental no processo civilizatório, não se deveria desprezar a 
importância do mestiço visto ser um produto local com melhores aptidões 
para se adaptar e transformar o seu meio ambiente. Dessa forma, 
abandonava tanto o tradicional lamento referido à selvageria do indígena 
quanto à inépcia do negro. 

O Jeca Tatu, personagem de Monteiro Lobato, representa o Brasil 
pobre, mestiço e ignorante, responsabilizado em sua figura pela crônica 
preguiça impossibilitado de ser um ente criativo e tomador de decisões. 
Este autor irá alterar sua proposta discriminatória quando em seu livro 
posterior – O Problema Vital – apresentará Jeca Tatu relativamente 
redimido de sua anterior descrição racial referindo-se a sua situação de 
atraso como decorrência das doenças endêmicas que assolavam o meio 
rural e a solução encontrava-se no combate da verminose e outras 
providências de escopo sanitarista.4 

Neste clima de desconfiança quanto à decisão política de controlar 
seletivamente as entradas de imigrantes no Brasil, cabe registrar o papel da 

                                                 
2 FREYRE, Gilberto (1958) – Casa Grande e Senzala. Rio de janeiro:Ed. José Olympio. 9. 
edição. 
3 ROMERO, Silvio (1908) – “O Brasil Social” . Rio de Janeiro: Revista do IHGB – vol 
LXIX,II. 
4 LOBATO, H B . Monteiro (1926) – O Choque das Raças. São Paulo:Editora Nacional. 
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Igreja Católica neste contexto. O Primado do Brasil não elaborou 
explicitamente nenhum comentário a respeito da imigração estrangeira, 
principalmente referente aos judeus, objeto do presente estudo. Apesar de 
sua posição discreta, suas posturas podem ser avaliadas a partir dos grupos 
de intelectuais católicos organizados em torno do Centro D. Vital e sua 
revista A Ordem, reconhecida como orientadora do catolicismo laico que 
transitava com desenvoltura nas esferas do poder, dos negócios, das letras, 
meios de comunicação e na burocracia pública. 

A revista A Ordem,5 embora não fosse a voz oficial da Igreja 
Católica, tornou-se a voz pública da mesma e entre seus objetivos constava 
a cristianização como ação de elevação da moral e do espírito religioso da 
população e a luta contra o comunismo, coincidindo com a postura 
governamental do governo Vargas e as teses do movimento integralista.6 

A partir da classificação do mundo dividido em raças superiores e 
inferiores, segundo a teoria da hereditariedade e aquelas centradas no 
determinismo geográfico, os imigrantes que aportaram no Brasil foram 
submetidos àquela qualificação e a escolha dos estoques preferenciais 
passava pela seleção de virtudes ou defeitos idilicamente construídos. 

O imigrante, inicialmente, considerado um elemento desejável 
porque valorado como ativamente contribuinte para a nova formação social 
brasileira, metamorfoseou-se em um sujeito classificado segundo um 
sistema de categorias excludentes no qual a dicotomia “prioritário x 
descartável” foi construída em função da ideologia racial vigente e da 
suposta qualidade, ou não, de seu processo assimilatório aos cânones 
nacionais. 

Observa-se, como decorrência, a convivência conflitual de leis de 
imigração de conteúdos opostos – leis estimuladoras de absorção e leis 
restritivas de entrada associadas às penalidades crescentes de 
expulsão/deportação. O inventário das leis de imigração exibe uma franca 

                                                 
5 BEN-DROR, Geacielta (2001) – “ El Periodismo Católico Brasileño y los judíos durante 
los años del Holocausto: el c aso de la revista A Ordem. In AMILATt (org) Judaica 
Latinoamericana: Estudios Historico-Sociales, Jerusalem: Editorial Magnes/Universidad 
Hebrea – vol IV. 
6 LEWIN, Helena et al (1997) – O controle da “Diferença”: O DOPS e a comunidade 
judaica brasileira. Rio de Janeiro: UERJ/Programa de Estudos Judaicos. 
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preferencialidade quanto aos indivíduos que poderiam constar do 
movimento de edificação da raça brasileira calcada em uma nacionalidade 
forte, patriótica, cultural e ideologicamente homogênea.7 Apesar da total 
preferência pelo imigrante branco, a sua entrada, contudo, deveria ser 
cuidadosamente acompanhada tendo em vista o objetivo de preservação dos 
fundamentos da cultura cristã ocidental da população brasileira. Uma das 
teses correntes supunha a existência de diversos graus de fusão das etnias e, 
por via de consequência, foram estabelecidos critérios seletivos de estoques 
imigratórios priorizando aqueles que apresentavam maiores índices 
probabilísticos de assimilação e de aculturação.8 

Os judeus qualificados nos vigentes estereótipos de grupo 
inassimilável tornaram-se inadequados ao pretendido processo de 
construção da nova brasilidade. 

Vários foram os argumentos utilizados: ora por serem portadores de 
uma cultura e religião não passível de amálgama e, portanto, 
“inconvertíveis”; ora por serem considerados “parasitas sociais” vivendo do 
comércio que os transformava em usurpadores do trabalhador e do povo 
brasileiro; ora por estarem ligados à exploração do lenocínio e, por isso, 
uma “chaga social”; ora por serem adeptos do comunismo, eram 
considerados subversivos constituindo-se em “grave ameaça ao poder 
constituído”; ora por serem parte do capitalismo internacional e, portanto, 
“materialistas e gananciosos”; ora por serem apátridas, transformavam-se 
em agentes a serviço de qualquer país e responsáveis pela “disseminação de 
ideologias estrangeiras”. Em suma, indesejáveis em todos os sentidos 
porque rotulados como opositores ao progresso e à grandeza da pátria 
brasileira. 

Assim, não obstante serem brancos, os judeus europeus não se 
enquadravam na da preferência proclamada. Deslocando ou camuflando a 
questão racial, “o judeu branco não branco” apresentava como impedimento 
sua característica religiosa/cultural. Dessa forma, estabeleceu-se outra 

                                                 
7 Idem 
8 OLIVEIRA, Vianna (1932). Raça e Assimilação. São Paulo: Ed. Nacional. 
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diferenciação: europeus legitimados e não legitimados para serem os 
sujeitos privilegiados do processo de construção da identidade nacional.9 

Às leis restritivas de entrada dos judeus no Brasil abertamente 
estabelecidas somaram-se medidas de natureza secreta através de circulares 
diretamente enviadas pelo Ministério das Relações Exteriores aos 
consulados baseados na Europa determinando a proibição de concessão de 
vistos a semitas, desde 1933.10 Milhares de vistos foram negados em vários 
países do continente europeu contribuindo para ampliar o universo dos 
judeus nos campos de concentração e de extermínio, elevando 
numericamente o seu massacre. Exceções relevantes devem ser registradas: 
alguns cônsules arriscaram suas vidas e profissão emitindo secretamente 
vistos de entrada para o Brasil, como foi o caso de Souza Dantas11: 

À breve apresentação dos fatores intervenientes que desempenharam 
papel importante na configuração da política imigratória brasileira nas 
décadas de 30 e 40 durante o período Vargas, cabe introduzir uma questão 
não abertamente vocalizada no discurso oficial brasileiro mas merecendo 
uma reflexão teórica no que se refere à problemática da discriminação 
embutida nas práticas brasileiras de “aceitação x rejeição” de imigrantes. 

A oposição dicotômica “puro x impuro” no qual o primeiro termo 
representa o ideal a ser perseguido pelo estado brasileiro tendo como meta 
proteger-se contra a “invasão dos impuros’, ou seja, a intromissão de 
elementos de fora – os estrangeiros. Estes eram ou seriam responsáveis pela 
poluição decorrente do conjunto de indivíduos não ajustáveis ou não 
assimiláveis à ordem estabelecida – os fora do lugar – que deterioram a 
paisagem (em seu sentido amplo), ofendem o senso estético e a visão de 
mundo estabelecidos segundo padrões consagrados pela sociedade. 

Em última instância, esses impuros desequilibrariam a suposta 
harmonia social. Afastar esses elementos do convívio interno significaria 

                                                 
9 LEWIN, Helena (2001) – “ A Construção do ‘Diferente’; o judeu nos arquivos secretos 
brasileiros” In AMILAT (org)-Judaica Latinoamericana: Estudios Histórico -Sociales – 
Jerusalem: Editorial Magnes/Universidad Hebrea – vol IV. 
10 CARNEIRO, M L Tucci (1988) – O Antissemitismo na Era Vargas. São Paulo: 
Brasiliense. 
11 KOIFMAN, Fabio (2002) – Cluixote nas Trevas. O embaixador Souza Dantas e os 
refugiados do Nazismo. Rio de Janeiro: Record. 
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impedir que o conflito se instalasse e o caos imperasse. Considerando, por 
outro lado, que a proposta ideológica de Vargas repousava sobre o 
fundamento da construção de uma nova ordem sociopolítica, cabia ao 
Estado e seus instrumentos de poder o controle autoritário do 
processamento do novo figurino. 

Isso porque a modernidade, ou o novo começo, exigia o rompimento 
com as anteriores estruturas políticas que, por sua vez, demandava que a 
nova ordem fosse rigorosamente vigiada e dela afastadas todas as 
“impurezas” que pudessem contaminar a sua eficácia. Entre as ferramentas 
das quais o Estado se utilizou, a política imigratória foi UM mecanismo 
atuante para pôr em prática a classificação diferencial entre os grupos: os 
desejáveis porque portadores de virtudes reconhecidas, e os outros, os 
despojados das qualidades exigidas, os indesejáveis ou os fora do lugar. 

A exemplo das ideologias autoritárias vigentes na Europa, a 
performance desses regimes concentrou-se em eliminar o difuso e 
transformou o incontrolável num alvo a seu imediato alcance. 

O nazismo e o comunismo primaram por imprimir a tendência 
totalitária a seu máximo extremo – o nazismo, condensando a 
complexidade do problema da “pureza”, em sua forma moderna, no 
da pureza da raça, e o comunismo no da pureza de classe.12 

Essa visão imobilista entre “puro x impuro reflete uma outra 
percepção centrada no princípio de ordem e seu oposto categorial, a 
desordem. Dessa forma, o controle passa a ser instrumento poderoso na 
política demográfica brasileira , excluindo aqueles que passaram a ser 
rotulados de “indesejáveis culturais”, de “poluentes raciais” e de 
“subversivos políticos”. 

Zigmund Bauman13 afirma que cada época e cada cultura criam seu 
modelo e padrão de pureza que se constitui em orientação a ser perseguida 
e, para tal, vários mecanismos são criados: quer expulsando estranhos, quer 
marginalizando-os física ou simbolicamente quer impedindo a sua presença 
através de proibições de entrada ou qualquer outra medida preventiva. Essas 

                                                 
12 BAUMAN, Zigmund (1997) – O Mal-Estar da Pós-Modernidade. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar Editor. 
13 BAUMAN, Zigmund (1999) – Modernidade e Ambivalência. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editor. 
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ações preenchem a função tanto de preservar a ordem social e política 
quanto de tornar ou conservar o ambiente compreensível na medida em que 
cada coisa se encontre em seu justo lugar e em nenhum outro. 

Não são as características intrínsecas das coisas que as transformam 
em “sujas”, mas tão somente sua localização e, mais precisamente 
sua localização na ordem das coisas idealizadas pelos que procuram a 
pureza. 

As coisas que são “sujas” num contexto podem tornar-se puras 
exatamente por serem colocadas num outro lugar – e vice versa.14 

Quando indivíduos são concebidos como obstáculos para a 
apropriada organização do ambiente (a ordem em seu sentido amplo), esses 
humanos são transformados em estranhos para os quais dentro de uma 
ordem autoritariamente estabelecida não há lugar para eles pois se 
convertem em desestabilizadores do que está “arrumado”. 

Isto porque sustentam parâmetros que negam as identidades 
semelhantes e os objetivos “comunalmente compartilhados” que estão na 
raiz do princípio da ordem. Geralmente, esses indivíduos são percebidos 
como propiciadores ou possíveis agentes de mudança do status quo que se 
deseja manter devido ao fato de carregarem consigo outras maneiras de 
apreensão do mundo e de filiação cultural. Assim, a perfectibilidade da 
ordem e da pureza chauvinisticamente glorificada induz à necessidade de 
sua proteção de modo autoritário, murando-o ideologicamente contra o “de 
fora” – o impuro, o estranho. 

No caso brasileiro, a pureza deveria retratar a nova cidadania em 
construção – ou a nova ordem. Esse imigrante era considerado fator 
essencial para a desejada abundância econômica e, ao mesmo tempo, 
participe da construção do novo fenótipo nacional – o branco – e seu papel 
branqueador além de reforço à base cristã da sociedade brasileira. Portanto, 
esse “de fora” era o imigrante ideal, ajustado e colaborador, aquele que não 
demolia e nem ameaçava a ordem vigente. 

Outros imigrantes, contudo, pressionavam sua entrada, entre eles os 
judeus que foram estigmatizados ao serem definidos como portadores de 
“antivirtudes” e responsabilizados pela introdução da “poluição” em todas 

                                                 
14 BAUMAN, Zigmund (1997) – O Mal Estar.... op cit. 
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as vertentes da sociedade inclusiva. Assim, como portadores de uma das 
mais inquietantes marcas de impureza, porque rotulados de 
revolucionários/comunistas e, portanto, claramente radicais contra a ordem 
estabelecida, ou como deicidas e, portanto, claramente radicais contra a 
ordem religiosa dominante. A exclusão de sua presença através das 
restrições imigratórias foi a solução encontrada para preservar a ordem no 
sistema político nacional. 

A construção da ordem não significa a abolição total de posições 
diferenciadas no interior do país. No entanto, estas não têm peso 
significativo no que se refere à tomada de decisões em nenhum dos 
múltiplos níveis da sociedade, visto serem subordinadas frente à dominação 
quase exclusivista que o estado autoritário cria em relação a seu campo de 
mando. 

Bauman afirma que “toda sociedade cria ou produz estranhos, mas 
cada espécie de sociedade cria seus próprios estranhos e os produz à sua 
maneira”.15 A política imigratória do governo Vargas inspirou-se nas 
categorias teóricas de oposição “puro x impuro” e “ordem x desordem” 
outorgando-lhes um papel explicativo na questão do estranho – aquele a 
quem se furtou, a priori, o domínio de um instrumental psicossocial de 
adaptabilidade e assimilação. 

Estudando o processo imigratório brasileiro referente aos judeus, 
observa-se que a mudança mais significativa ao nível do discurso foi sua 
metamorfose categorial quando da condição de imigrante passou a ser 
denominado de estrangeiro com toda carga de preconceito que esta 
nomenclatura carrega em si. A literatura da época, oficial ou não, 
qualificava o judeu como uma raça, ou como uma religião ou também como 
uma nacionalidade sem país de origem ou um apátrida.16 Nesta conjugação 
de atributos, a percepção sobre o judeu como estrangeiro o condicionava, de 
antemão, à impossibilidade de construir um sentimento de patriotismo e de 
uma total imersão na cultura brasileira. Em outras palavras, a decretação de 
sua inconversão em brasileiro figurou-o como um permanente “outsider”, 
um sempre e renovado excluído. 

                                                 
15 Ibidem 
16 LEWIN, Helena (2001) – O Controle da Diferença... op cit. 



683 
 

A estigmatização do judeu como estrangeiro coloca questões 
discutidas por Simmel em seu clássico texto “O Estrangeiro”.17 Para este 
autor, o estrangeiro é aquele que, inserido em um círculo, permanece 
sempre exterior a ele porque seus atributos não são os mesmos daqueles que 
caracterizam o círculo. Dessa forma, o judeu como estrangeiro, ou o 
estrangeiro como judeu, converte-se em um personagem que carrega 
culturalmente impossibilidades interativas quando submetido ao contato 
com indivíduos de outros grupos ou círculos. 

Ser estrangeiro é ser “diferente”. Mas, neste caso, um “diferente” que 
não apresenta conversibilidade e, por isso, categorizado à parte. Esse 
estrangeiro está destinado à solidão ou ao fechamento de si sobre si mesmo, 
ele passa a ser reconhecido como um enclave ou um gueto. Assim, sua 
posição é determinada, essencialmente, pelo fato de não pertencer ao 
círculo desde o começo e, ao mesmo tempo, de exibir qualidades que não se 
originaram nem poderiam se originar no grupo em questão. “(...) a distância 
no interior das relações humanas significa que o próximo está distante, mas 
o ser estrangeiro significa que o distante está próximo”.18 

Simmel, ao associar a questão dos estrangeiros à sua condição de 
comerciantes – “através da história da economia, o estrangeiro aparece em 
toda parte como comerciante, ou todo comerciante como estrangeiro”19 – 
afirma que eles não são sentidos como indivíduos mas como uma categoria, 
um tipo determinado e, assim, o momento da distância não lhe é menos 
geral que o momento da proximidade. O comerciante é vivenciado como 
uma forma de inimigo interno pois que subtrai riqueza da população em 
proveito próprio, em atividades que não são consideradas produtivas nem 
têm o lastro da propriedade fundiária que, em todas as sociedades pré-
modernas carrega consigo um elevado índice de reconhecimento social. 

Essa população semita, vinda não se sabe como e de onde, se instalou 
em Copacabana, Flamengo e Catete, invertendo seus escassos 
capitais em negócios escusos e clandestinos, sonegando impostos, 
minando a sociedade brasileira pela tentação do luxo, mediante a 
facilidade de venda à prestação. Em Copacabana e no Catete, o 
comércio já está todo na mão dos judeus... é conhecida a íntima 

                                                 
17 MORAIS, Evaristo de (org) (1983) – Simmel (cap.12: O Estrangeiro). São Paulo: Mica. 
18 Idem. 
19 Idem. 
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solidariedade que une os semitas, de modo que uns auxiliam os 
outros, suprindo-se entre si do que precisam e sugando a economia 
nacional como meros intermediários e distribuidores de riqueza... O 
Brasil é ainda o paraíso dos espertos. Aqui se instalam supostos 
capitalistas, industriais, inventores etc, de nomes arrevezados e que 
logo penetram em nossa alta sociedade... No Rio de Janeiro, pululam 
estrangeiros regiamente instalados e sem profissão definida. São 
intermediários dos magnatas de indústria estrangeira... que lhes 
permite embolsar grossas comissões em detrimento da economia 
nacional... Esses elementos precisam ser vigiados. Só um órgão 
especializado pode manter um serviço de vigilância contínua sobre os 
estrangeiros aqui domiciliados.20 

Simmel confere à figura do estrangeiro uma elevada mobilidade 
espacial porque o considera como um viajante potencial e, por isso mesmo, 
a objetividade do estrangeiro é outra expressão associada a ele. Isto porque, 
se a mobilidade tem lugar em um grupo fechado, personifica aquela síntese 
de proximidade e distância, que constitui a posição formal do estrangeiro, 
pois a pessoa fundamentalmente móvel entra ocasionalmente em contato 
com todos os elementos do grupo, mas não está organicamente ligada com 
qualquer deles por laços estabelecidos de parentesco, localidade e 
ocupação. 

Quanto à objetividade, Simmel afirma que o indivíduo estrangeiro 
não se encontra vinculado a nenhuma obrigação a priori determinada e, 
dessa forma, ele é teoricamente mais livre e menos suscetível a julgamentos 
preconceituosos, não estando sujeito à inércia derivada do hábito e/ou dos 
compromissos familiares tradicionais. 

O imigrante judeu foi brevemente apreciado neste texto segundo a 
ótica de Bauman e de Simmel que utilizam as categorias analíticas de 
estranho e de estrangeiro. Apesar de não serem conceituações derivadas de 
um mesmo corpus teórico, elas guardam uma certa convergência 
permitindo praticar um estudo comparativo aplicado ao caso brasileiro 
referido ao período político de Getúlio Vargas. Como foi possível observar, 
tanto o estranho como o estrangeiro preenchem duas importantes funções 
na caracterização do processo de construção da moderna nacionalidade 
brasileira. 

                                                 
20 LEWIN, Helena (2001) – A construção do “Diferente”... op cit. 
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Isto porque são figuras carregadas de polarização social que foram 
usadas para justificar a discriminação e o fechamento à entrada de 
imigrantes judeus no país. Ambas as categorias – o estranho e o estrangeiro 
– tanto podem estar localizadas no interior da sociedade como também nos 
portões externos da mesma. Esses tipos foram construídos pela sociedade 
brasileira, ou mais precisamente, pelo aparato político vigente e pelo 
discurso da intelectualidade vinculada às diferentes formas de expressão 
ideológica. 

A circulação das ideias antissemitas ou antiestrangeiras, que por 
vezes se confundiam, não penetrou nos segmentos populares, exceto na 
baixa hierarquia do partido integralista. Estudos realizados21 apontam a 
aceitação das camadas sociais populares como parte de uma realidade que a 
visualizavam diferenciada, principalmente através dos prestamistas que se 
relacionavam comercialmente possibilitando-lhes entrar, através do 
consumo, nas novidades do mercado. 

A definição conceitual de estranho remete para uma recusa de ordem 
psicossocial em relação ao imigrante já ingressado na sociedade brasileira 
mas mantendo em relação a ele um certo distanciamento, uma proximidade 
dentro de limites estritamente convencionados cujos atributos culturais 
provêm de outros meios – espaciais e religiosos – e apresentando resistência 
à adaptação e à transformação de sua condição identitária de origem. 

O estrangeiro, por sua vez, também sofre de um distanciamento na 
medida que sua caracterização mais flagrante repousa no fato de ser “um de 
fora” carregando no seu bojo visões de mundo e práticas sociais 
contraditórias com relação às existentes na sociedade de adoção. Há uma 
ampla desconfiança de que como estrangeiro – não mais reconhecido como 
imigrante, ou aquele que veio para ficar e se assimilar – sua presença é 
fluida, portador de mobilidade que lhe confere possibilidades de se 
locomover no espaço e, portanto, ao esgotar seus interesses imediatos, 
abandona o país sem a mínima responsabilidade social pelo tempo aqui 
usufruído. 

                                                 
21 LEWIN, Helena (1997) -”A Economia Errante: a inserção dos imigrantes judeus no 
processo produtivo brasileiro” In AMILAT (org) – Judaica Latinoamericana: Estudios 
Histórico-Sociales. Jerusalem: Editorial Magnes/ Universidad Hebreu – vol III. 
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A expectativa quanto à participação efetiva do imigrante para compor 
a construção da brasilidade na ordem social getulista não se realizaria em 
relação ao estrangeiro, no caso o judeu, visto que uma das dificuldades 
apresentadas era a sua irrealizável metamorfose em relação à aquisição de 
uma personalidade que contivesse uma identidade brasileira, segundo os 
padrões nacionalistas do regime autoritário em questão. 

Assim, durante o período do Estado Novo, principalmente, o judeu 
foi definido como elemento perturbador e de difícil adaptabilidade às 
premissas básicas da sociedade brasileira. Sua marca de exclusão era 
determinada devido à dificuldade étnica de criar novas raízes, de abandonar 
suas raízes de origem, para mergulhar nos símbolos nacionais brasileiros. 
Ao nível do imaginário coletivo, o judeu ainda carregava o mito do judeu 
errante, aquele que não se estabelece porque está intrinsicamente 
comprometido com a errância, como um castigo a ser cumprido. 
Finalmente, é possível afirmar que o Estado Novo cooperou, por meio de 
sua política antiestrangeira, para reforçar os estereótipos e preconceitos 
clássicos que acompanham a figura dos judeus, por séculos afora. 

 

Nota: LEWIN, Helena. “Mulheres judias, profisionais brasileiras, entre a 
identidade a cidadania”. In H. Lewin (org) Identidade e cidadania: como se 
expressa o judaísmo brasileiro. Rio de Janeiro: Ed. Programa de Estudos 
Judaicos. 




