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Prefácio 

É IMPRESSIONANTE O NÚMERO DE OBRAS ESCRITAS sobre a história 
do povo judeu que procuram elucidar os desafios de sua singulari-
dade e persistência através dos últimos milênios e séculos. A con-
tinuidade do povo judeu está sendo explicada pela fidelidade à sua 
religião, nacionalidade ou pela força de sua ética, baseada no princí-
pio mono teísta. Essas explicações idealistas – a persistência devida às 
escolhas de livre-arbítrio – devem ser completadas por uma análise 
dos diferentes contextos econômicos, políticos e culturais ao longo da 
História para se compreender as verdadeiras raízes do “milagre judeu” 
e a função social dos judeus na evolução e nos conflitos das várias e 
sucessivas sociedades adotivas. 

A versão oficial da história do povo judeu atribui sua disper-
são à queda de Jerusalém e à destruição do segundo Templo pelos 
romanos, sob o comando de Tito. Entretanto, a diáspora judaica 
não se inicia com a queda de Jerusalém. Séculos antes dessa tragé-
dia nacional, a maioria dos judeus já estava espalhada pelo mundo 
da Antiguidade, primeiro no Império Grego e em seguida no Im-
pério Romano. As condições geográficas e econômicas da terra 
de Canaã impulsionaram parte de sua população a procurar sus-
tento por meio do comércio marítimo, estabelecendo-se na área 
do Mediterrâneo, desde a Espanha, África do Norte até o Egito. 
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O comércio passou a ocupar um papel central na Antiguidade a par-
tir do momento em que as sociedades essencialmente agrícolas passa-
ram a produzir e a trocar seus excedentes, conferindo ao comerciante 
e ao banqueiro importância ímpar no seu desenvolvimento. Em ra-
zão da importância do comércio, os governantes imperiais da época 
atribuíram vários favores e privilégios aos mercadores. Mas, ironia da 
história, nas sociedades baseadas na produção agrícola tradicional, a 
riqueza e a prosperidade dos comerciantes despertavam inveja e ódio 
contra aqueles que acumulavam riquezas inacessíveis à maioria do 
povo. Essa faceta do anti-semitismo está presente nas sociedades da 
era pré-cristã e, também, na Idade Média, até mesmo entre os ricos 
e poderosos que não podiam dispensar os serviços dos comerciantes. 
Por serem odiados, perseguidos e inúmeras vezes espoliados, os ju-
deus viviam em áreas restritas, separadas do resto da população, de re-
ligiões diferentes. Ruínas dos antigos bairros dos judeus (guetos) são 
encontradas em quase todas as cidades com portos e em cruzamento 
entre as vias de comércio da Europa. O isolamento parcial ou, às 
vezes, total da sociedade explica a conservação das características re-
ligiosas, culturais, étnicas e sociais. Na sociedade medieval, não havia 
espaço para a mobilidade social e econômica, mantendo os judeus na 
posição de estranhos e, por isso, desprezados. No entanto, essa situa-
ção contribuiu fundamentalmente para sua coesão social e cultural.

Na história do segundo milênio da era cristã, a religião católica 
representava os interesses da nobreza rural feudal; o protestantismo, 
os da burguesia capitalista em ascensão; enquanto o judaísmo conti-
nuava a refletir os interesses dos comerciantes pré-capitalistas, tolera-
dos, mas impossibilitados de ascender na estratificação social e de ob-
ter os direitos de participação plena na vida social, cultural e política. 
Com a expansão do sistema capitalista na Europa ocidental, os judeus 
migraram para o leste, e a maioria estabeleceu-se nos domínios pré-
capitalistas da Polônia e da Rússia, sempre isolados e vítimas do pre-
conceito dos camponeses e da nobreza rural parasitária. Expulsos de 
um país para outro, após períodos variáveis de tolerância e prosperi-
dade, não é de se admirar que os sentimentos de coesão, solidariedade 
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e de “pertencer” a um só povo tenham pesado na identidade coletiva 
religiosa e, eventualmente, nacional dos judeus, através dos séculos. 
Assim, uma história do povo judeu teria de abranger as diferentes 
épocas e condições de exílios sofridos e de asilos políticos concedidos, 
desde a Antiguidade; das primeiras concentrações na Espanha, Itália, 
Egito e África do Norte, passando depois para a França e Alemanha, 
em um período que coincidiu com a “Idade de Ouro” na Penínsu-
la Ibérica sob o reino dos mouros. Durante um longo período, esta 
passou por uma fase de prosperidade e desenvolvimento, na qual os 
judeus tiveram ampla participação, com ricas contribuições à manu-
fatura, ao comércio e às finanças, além de significativa colaboração às 
ciências, astronomia, medicina, artes e poesia.

No século XV, após a queda de Constantinopla, conquistada 
pelos turcos, e a unificação das coroas de Castela e Aragão, a situ-
ação dos judeus mudou dramaticamente. Sob a inspiração da Igre-
ja Católica, foi imposta a conversão forçada ao cristianismo como 
condição de permanência na Espanha e em Portugal. Pouco tempo 
depois, sob a instigação de padres franciscanos e dominicanos e sob 
o comando dos cardeais Torquemada e Cisneros, começou a caça aos 
“judaizantes”, ou “marranos”, pela Inquisição, que prendeu milhares 
de acusados por denúncias anônimas, submetendo-os à tortura até a 
“confissão” de seus crimes, pelos quais seriam julgados e queimados 
vivos em praça pública, em “autos-de-fé”. Muitos cristãos-novos fu-
giram para o Novo Mundo recém-descoberto, mas foram persegui-
dos e alcançados pelos braços da Inquisição cujos inquisidores foram 
mandados de Lisboa. Convém mencionar que entre as vítimas do 
“Santo Ofício” encontra-se Gil Vicente, poeta e dramaturgo, cujas 
obras eram censuradas e proibidas pela Inquisição. Também Antônio 
José da Silva, dramaturgo nascido no Rio de Janeiro em 1705, foi 
queimado em praça pública. 

Assim, foram destruídas centenas de comunidades judaicas, an-
tes produtivas e prósperas, em nome da fé. Essa “limpeza de sangue” 
estendeu-se das pessoas comuns até os altos funcionários e conselhei-
ros da corte que também foram obrigados a se converter ou a aban-
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donar o país. Dezenas de milhares de judeus e de cristãos-novos fugi-
ram para o norte da África, para a Holanda, para alguns principados 
italianos que lhes ofereceram asilo e, sobretudo, para o Brasil, o Novo 
Mundo, e para a Turquia. Uma parte dos refugiados encaminhou-se 
para a França e Alemanha e, mais tarde, para o Leste Europeu, Polô-
nia e Rússia, onde chegou a haver a maior concentração de judeus até 
a Segunda Guerra Mundial. 

No fim do século XIX, após perseguições e pogroms instigados 
pelo clero ortodoxo, iniciou-se um fluxo ininterrupto para o norte da 
América, ao mesmo tempo que avançou também a ideologia nacio-
nalista de retorno à Terra Prometida e a criação de um Estado judeu 
na Palestina. A eclosão de uma onda inédita de anti-semitismo sob 
o regime nazista e suas conseqüências trágicas contribuíram para a 
criação do Estado de Israel, em 1948. Seria este o fim da diáspora e 
do “judeu errante”, todos atraídos pelo novo lar nacional? A realida-
de evidenciou que a maioria dos judeus preferiu ficar nas sociedades 
adotivas, que sofreram grandes transformações a partir do Século da 
Razão, culminando com a Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão, criada pela Revolução Francesa. 

Mas no Leste Europeu continuaram a discriminação, o numerus 
clausus e a proibição aos judeus de morarem nas grandes aglomerações 
urbanas – situação que perdurou até as vésperas do século XX. Mesmo 
no Ocidente “esclarecido”, persistiu um velado anti-semitismo, que 
revelou sua face no caso do processo contra o capitão Dreyfus, um 
oficial judeu na França, acusado, condenado ao desterro e inocentado 
somente dez anos depois, em conseqüência de uma campanha vigo-
rosa liderada por Émile Zola.

A liberdade conquistada e o livre acesso às profissões liberais e ao 
ensino superior induziram um processo de assimilação inexorável nos 
países ocidentais e centrais da Europa. Sem obrigação de converter-se 
às denominações religiosas dominantes – catolicismo, protestantismo 
ou anglicanismo –, as comunidades judaicas foram perdendo suas 
características religiosas e culturais e, não fosse o fluxo ininterrupto 
de judeus emigrantes da Europa oriental, teriam sido completamen-
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te assimiladas nas sociedades ocidentais. No começo do século XIX, 
havia em Viena, capital do Império Austro-Húngaro, apenas algu-
mas centenas de famílias judias. Mas no começo do século XX, seu 
número ultrapassou 170 mil pessoas, em sua maioria, emigrantes da 
Europa oriental. A partir do último quartel do século XIX, a emigra-
ção de judeus da Europa oriental alcançou números impressionantes. 
Altas taxas de natalidade e certas práticas de higiene e de alimentação 
fizeram a população judaica no mundo quintuplicar, entre 1825 e 
1925, passando de três para quase 15 milhões. Aculturando-se nas 
sociedades ocidentais, o iídiche deixou de ser a língua de comunica-
ção, e o número de casamentos mistos aumentou constantemente, 
sobretudo nos centros urbanos mais dinâmicos e liberais. A catástrofe 
que se abateu sobre os judeus da Europa central e, logo depois, na 
Europa oriental, pela ascensão dos nazistas e suas conquistas bélicas, 
expôs a fragilidade da existência das comunidades judaicas nessa par-
te do mundo. Na fuga generalizada dos que conseguiram escapar da 
sanha nazista, a Palestina ainda não havia sido escolhida como futuro 
lar nacional. A maioria dos refugiados preferiu os Estados Unidos e 
alguns países da América Latina como destino.

No decorrer da Segunda Guerra Mundial, quando as tropas ale-
mãs avançaram pelo norte da África e pelas estepes da ex-União So-
viética até Stalingrado, ameaçando as linhas de navegação e de abas-
tecimento vitais do Império Britânico, o governo inglês, percebendo 
que podia contar apenas com a população judaica na Palestina como 
aliada, prestes a dar seu apoio aos exércitos dos aliados, criou uma 
brigada composta por judeus, servindo com tarefas auxiliares nos 
combates. 

Durante a Primeira Guerra Mundial, a Grã-Bretanha editou a 
Declaração Balfour, fazendo alusão à criação de um lar nacional para 
os judeus na Palestina. O agravamento das tensões e conflitos entre 
judeus e árabes no pós-guerra levou à partilha da Palestina, recomen-
dada pelas Nações Unidas, em 1947, e que deveria resultar em dois 
Estados – um judeu e outro palestino. Os movimentos nacionalistas 
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que procuravam estabelecer estados nacionais independentes e politi-
camente organizados foram bem-sucedidos, embora com algum atra-
so, na Alemanha e na Itália e, após a derrocada do Império Otomano, 
também nos países balcânicos. Entre os judeus, apenas uma minoria 
– os sionistas – optara pelo retorno à terra de Israel.

Já no ano de 1897, havia sido criado o Congresso Sionista, na 
Suí ça, declarando como objetivo a criação de um lar nacional público 
e legalmente reconhecido na Palestina para o povo judeu. Contudo, 
o que os fundadores do movimento sionista e, posteriormente, os di-
rigentes do Estado de Israel pareciam ter ignorado era o despertar do 
nacionalismo palestino-árabe crescente, reforçado pelos movimentos 
contra a monarquia e o imperialismo no mundo árabe. A descoloni-
zação dos países africanos e asiáticos encorajara os dirigentes políticos 
do Egito, do Iraque e da Síria a tentar criar uma união pan-árabe 
política sob o comando de Gamal Abdel Nasser, presidente do Egi-
to. Entretanto, na Palestina, o não reconhecimento do Estado judeu 
pelos árabes levou a sucessivas guerras e ataques de guerrilheiros no 
território disputado. Ao longo de seis décadas, foram milhares as ví-
timas dos dois lados, em um conflito permanente e, aparentemente, 
sem solução fácil à vista.

Além dos problemas em estabelecer relações pacíficas com seus 
vizinhos, Israel enfrenta outros desafios, internos e externos, não 
menos perigosos. Apesar de um processo bem-sucedido de absorção 
de imigrantes e sua integração à economia e sociedade israelense, a 
maioria dos judeus continua preferindo a vida na diáspora. A secu-
larização, a liberdade e os direitos iguais de cidadania conquistados 
tendem a afastar os judeus de suas tradições religiosas, sem que se 
consiga substituí-las por uma identidade nacional comum. Assim, 
perdura a interrogação “quem é judeu”? De fato, como definir os 
judeus que não são religiosos nem nacionalistas e não residem em 
Israel? Por outro lado, no Estado de Israel vivem mais de 1,3 milhão 
de palestinos, muçulmanos e cristãos como cidadãos de segunda clas-
se. Seria possível superar a hegemonia do setor religioso ortodoxo 
que hoje controla a vida dos cidadãos segundo as leis do Talmud? 
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O cisma existente entre leigos e religiosos ameaça a coesão nacio-
nal na medida em que enfraquece o sentido de “pertencer”, de ser 
membro de plenos direitos na sociedade, sejam eles de origem russa, 
etíope, européia ou outros imigrantes recentes.

Esta coletânea de textos procura induzir à reflexão sobre os pro-
blemas de identidade sociocultural em um mundo de incertezas e de 
constantes transformações que afetam os indivíduos e grupos sociais, 
criando o tipo de “homem marginal” que não pertence mais a sua 
cultura de origem, mas que também não se sente seguro na sociedade 
adotiva. Analisa a situação dos judeus no mundo a partir da noção de 
responsabilidade coletiva e, finalmente, procura apontar alguns dos 
fatores que intervêm no complexo xadrez do Oriente Médio, onde 
se enfrentam dois povos movidos por um nacionalismo extremista, 
exacerbado por duas crenças religiosas exclusivas.
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1

Problemas de identidade sociocultural: 
ser judeu e brasileiro1

Das origens

IMIGRAÇÃO SIGNIFICA NÃO SOMENTE A TRANSIÇÃO de um indivíduo 
ou grupo de um espaço físico para outro, mas também o abandono 
de uma estrutura social e o ingresso em outra, diferente. As possibi-
lidades de integração à sociedade adotiva dependerão dos motivos da 
imigração, por um lado e, por outro, das características socioculturais 
da sociedade, mais ou menos propícias a uma rápida aculturação e 
assimilação dos imigrantes.

Para a maioria dos imigrantes estrangeiros que entraram no Brasil 
nas últimas décadas do século XIX predominava o motivo econômi-
co, ou seja, a impossibilidade de conseguir na sociedade de origem 
condições de vida aceitáveis os impulsionava a procurar as terras do 
Novo Mundo, em busca de bens materiais e de prestígio social, difí-
ceis de se alcançarem na terra natal.

1 Texto baseado em palestra proferida pelo autor em uma conferência internacional realizada 
na Westfälische Wilhelms-Universität Münster, na Alemanha, em 1987, com o título “Judeus 
europeus na América Latina”. A versão original, em alemão, encontra-se no livro com o mes-
mo título, nas páginas 344-357.
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20 � Henrique Rattner

Além de encontrar elementos culturais comuns que facilitaram 
os primeiros contatos – a língua, no caso dos portugueses; a religião 
católica, no caso dos italianos, espanhóis e portugueses –, esses imi-
grantes ficaram ligados por laços familiares, culturais e sentimentais 
ao país de origem, sem sofrerem um desenraizamento de efeitos per-
turbadores na estrutura da personalidade.

O quadro é diferente, todavia, ao analisarmos os imigrantes ju-
deus entre as duas guerras e, particularmente, após a Segunda Guerra 
Mundial. O motivo principal da emigração dos judeus da Europa 
oriental e, após a ascensão do nazismo na Alemanha, também dos da 
Europa central, foi a insegurança quanto à sua integridade física, a 
impossibilidade de sobreviver numa sociedade profundamente hos-
til e persecutória. A condição de refugiados, própria à maioria dos 
judeus aqui aportados desde os anos 1930, freqüentemente vítimas 
de perseguições racistas, religiosas ou étnicas, traumatizou os sobrevi-
ventes e os levou a romper todos os contatos com o país de origem.

É difícil transmitir os sentimentos experimentados por quem 
nasceu, cresceu e educou-se num país que considerou sua pátria e 
com o qual se identificou estreitamente, mas onde, de repente, se 
vê tratado pior do que um delinqüente, um pária, um inimigo. Foi 
isso que vivemos, sentimos e tivemos de explicar – a nós mesmos –, 
embora pareça inexplicável, pelo absurdo e pelas dimensões dantescas 
da tragédia. Sobreviventes do Holocausto, que destruiu nossos lares e 
massacrou parentes e amigos, aqui aportamos não somente em busca 
de um lugar para reconstruir a vida, mas também para tentar explicar 
e compreender o cataclismo e, assim, encontrar um novo sentido e 
caminho de vida.

O que aconteceu e por quê? Como foi possível na Alemanha, 
berço de Lessing, Kant, Schiller, Goethe – luminares do humanismo 
e expoentes da cultura universal?

E se aquela sociedade chegou ao paroxismo do assassinato coleti-
vo, não seria possível o mesmo acontecer em outros países?
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