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RESUMO:
Trata-se de estudar as principais mudanças rituais e doutrinárias observadas recentemente no judaísmo em São Paulo, com ênfase nas transformações introduzidas nas sinagogas da cidade e mais pormenorizadamente na Congregação Mekor Haim. A investigação sociológica está centrada nas modificações que dizem respeito às influências
entre o judaísmo asquenazita e o sefaradita, tanto entre ortodoxos e não ortodoxos. Para
introduzir a questão no Brasil, a tese se detém preliminarmente nas mudanças ocorridas
ao longo da história judaica.
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ABSTRACT:
The intention was to study the principal changes in rites and doctrine recently observed
in Judaism in Sao Paulo, with emphasis on changes introduced into the city synagogues,
the Mekor Haim Congregation in particular. The sociological study focuses on modifications due to influences between Askhenazite and Sephardite Judaism, and between
Orthodoxy and Non-Orthodoxy. By way of introduction to the question in Brazil the
thesis firstly looks at changes which have occurred throughout Jewish history.
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RÉSUMÉ:
L’étude porte sur les principaux changements rituels et doctrinaires qui ont pu être
récemment observés dans la pratique du judaïsme dans la ville de São Paulo, et en
particulier sur les transformations introduites dans les synagogues de la ville, en prenant
pour exemple la Congrégation Mekor Haim. La recherche sociologique est centrée
autour des modifications en rapport avec les influences mutuelles exercées par le
judaïsme ashkénaze et le judaïsme sépharade, dans leurs modalités orthodoxes ou non
orthodoxes. Afin d’introduire la problématique étudiée dans le contexte brésilien, nous
procédons à une étude préalable de telles modifications au cours de l’histoire judaïque.
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INTRODUÇÃO

Jewish sociologist: Native-as-stranger
Samuel Heilmann

No Brasil, os estudos sobre judaísmo estão concentrados nas áreas de literatura,
estudos bíblicos e históricos, destacando-se pesquisas sobre a imigração. Ainda são escassos os estudos sociológicos e antropológicos sobre a coletividade judaica brasileira.
Temos como referências os trabalhos de Henrique Rattner (1977), Bernardo Sorj
(2001), Jeffrey Lesser (1995), René Decol (1999), Irene Hirschberg (1976), Bila Sorj
(1997), Marta Topel (2005). Estamos construindo uma análise social e cultural da imigração judaica e seus desdobramentos.
Da primeira geração de estudiosos sobre o judaísmo brasileiro deve-se destacar o
trabalho da historiadora Anita Novinsky, que se preocupa em identificar os nobres cristãos-novos fundadores da nação brasileira. O casal de pesquisadores Egon e Frieda
Wolff publicou em 1988 o “Guia histórico da comunidade judaica de São Paulo”, referência de valor inestimável no que diz respeito ao estabelecimento e ao desenvolvimento das associações e entidades judaicas. Os Wolff ainda identificaram famílias e personalidades que participaram na fundação da comunidade judaica de São Paulo. Na década de 1970, o sociólogo Henrique Rattner publicou “Tradição e mudança”, o primeiro
estudo sociológico sobre a comunidade judaica de São Paulo. Esse estudo é resultado do
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censo organizado e realizado pela Federação Israelita do Estado de São Paulo, a
FISESP.
Ainda na década de 1970, o programa de estudos judaicos criado pelo rabino
Fritz Pinkuss e a professora Rivka Berezin, vinculado ao Departamento de Letras Orientais da Universidade de São Paulo, focava, em sua primeira fase, o estudo da língua hebraica e da literatura bíblica e judaica. Desde o ano 2000, pesquisas nas áreas das ciências sociais se multiplicam. Da geração da qual faço parte, destaco o trabalho de Wagner Lins, antropólogo que pesquisa exaustivamente a presença judaica na região Amazônica, tornando-se referência sobre o tema. A historiadora Beatriz Kushnir resistiu a
uma forte oposição da velha guarda de historiadores judeus ao pesquisar e publicar seu
trabalho “Baile de Máscaras: mulheres judias e prostituição. As polacas e suas associações de ajuda mútua”. Ainda no âmbito da história dos judeus no Brasil, publicou
“Nem bandidos nem heróis: militantes judeus de esquerda mortos sob a ditadura no
Brasil (1969-1975)”. Daniela Guertzenstein, jornalista de formação e estudiosa da legislação judaica, investigou o uso da internet no universo ortodoxo de São Paulo, referência para qualquer estudo sobre a vida religiosa dos judeus em São Paulo. Esses e
outros trabalhos desenvolvidos em universidades brasileiras e estrangeiras estão construindo uma sociologia do judaísmo brasileiro.

O judeu moderno
O século XIX foi o século dos grandes deslocamentos, dos desencaixes e desenraizamentos, o século no qual os laços comunitários são destruídos e a tradição fundada
nesta é substituída por uma rotina artificial e construída. A rede de interação comunitária governada pelo hábito desaparece com a Revolução Industrial (Bauman, 2003). O
judeu moderno é aquele que saiu do gueto físico e simbólico, aderiu aos valores da mo8

dernidade europeia, e em seguida a americana. Fazendo parte das grandes correntes migratórias os judeus foram deixando para trás uma realidade tradicional que era garantida
pelos laços familiares e sociais. Deixaram de lado práticas ritualísticas que consideravam primitivas por estarem estreitamente relacionada àquela realidade tradicional. O
judeu dos séculos XVIII e XIX integrou assim à modernidade adotando seus valores e
seus costumes bem distintos daqueles vividos em seus enclaves étnicos.
Um complexo conjunto de fatores culturais, nacionais e religiosos compõe a identidade judaica. Essa construção está em constante transformação. Esse estudo se
concentra em observar a prática religiosa, seus desdobramentos históricos e suas transformações. O foco é São Paulo a mais importante coletividade judaica do país do ponto
de vista social, político, cultural, econômico e religioso, mas outras comunidades no
Brasil vêm passando por processos bastante semelhantes, sobretudo a do Rio de Janeiro
assim é possível transpor algumas análises e conclusões para essas comunidades.
Compondo a segunda e a terceira geração dos imigrantes de finais do século XIX
e da primeira metade de século XX, o judeu brasileiro do século XXI se distingue daquele da primeira metade do século XX. De um modo geral, o judeu do terceiro milênio
está em busca de um judaísmo diferente daquele que seus antepassados conheciam e
mantinham. Na modernidade, o EU tem que ser construído reflexivamente. Mas essa
tarefa deve ser realizada em meio à enigmática diversidade de opções e possibilidades
(Giddens, 2003). Portanto trata-se de um resgate, a eterna construção de uma identidade
fragmentada, construída como um mosaico, principalmente, a partir do que é apresentado pelos atuais portadores do judaísmo: os rabinos. Pois, como observou Rattner,
Os processos de secularização do pensamento e da laicização de múltiplos aspectos da vida diária, que afetam invariavelmente a todas as
sociedades no caminho da modernização e industrialização, se manifestam em seus efeitos diluidores de padrões e valores tradicionais,
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