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O anti-semitismo é um locus privilegia
do de estudo sobre a presença de cristãosnovos e judeus no Brasil. A literatura sobre
o tema concentra-se em dois períodos: entre
os séculos XVI e XVIII e no decorrer da dé
cada de 30. No primeiro, quando o Brasil é,
ainda, Colônia de Portugal, ocorrem ações
esporádicas do T ribunal do Santo Ofício,
além de estarem em vigor normas restritivas
portuguesas, que, sob a influência do E sta
tuto da Pureza de Sangue promulgado em
Toledo, Espanha, se expandiram por toda a
P enínsula Ibérica e seus dom ínios. N esse
período, os cristãos-novos — descen d en 
tes de judeus convertidos ao catolicismo —
são alvo de discriminação. Embora o termo
anti-semitismo tenha surgido na Europa em
fins do século X IX .1 historiadores que tra
tam tanto de Portugal e Espanha modernos
quanto do Brasil colonial utilizam-no com fre
qüência, uma vez que, dos pontos de vista
ideológico, político, ju ríd ic o ou, m esm o,
social, se observam, nessas regiões, manifes
tações restritivas ou hostis para com os ju 
deus e, posteriormente, para com os cristãosnovos.
No segundo período destacado pela li
teratura, os judeus ganham visibilidade no
cenário brasileiro. Desde os anos 20, há um
aumento demográfico significativo da popu-

lação judaica no Brasil atraída pela possibili
dade de melhores condições de vida e pela
chance de se ver livre do anti-semitismo, es
pecialm en te p resen te na E u ro p a C en tro Oriental. Esse fluxo migratório ocorre em meio
a um crescente debate em torno da oportuni
dade de se estabelecer limites à imigração,
do avanço do ideário autoritário/totalitário
entre as elites políticas e intelectuais e do
processo de radicalização política que cul
minou no E stado N ovo. O increm ento do
nazismo no quadro europeu na década de 30
corrobora a tentativa desesperada de judeus
para conseguirem vistos de entrada em terri
tório brasileiro. A conjunção de tais fatores,
em graus variados, suscita o que se passou
a denominar “questão judaica” no Brasil. O
foco de análise passa a ser a atuação do E s
tado Novo, sua política im igratória restriti
va, as concepções de segmentos da intelli
gentsia brasileira e a ideologia e a atuação
da Ação Integralista Brasileira (AIB).
Este artigo, portanto, tem por finalidade
analisar a produção acadêmica no campo da
História e das Ciências Sociais acerca do antisem itism o no Brasil. Procuram os ressaltar
algumas questões2 que emergem da literatu
ra e apontamos a necessidade de se dar con
tinuidade aos estudos sobre a tem ática do
antijudaísm o que visem a com preensão da

G ostaríam os de agradecer as críticas e sugestões de Keila G rinberg, que tentam os incorporar ao texto da
m elhor form a possível.

BIB, Rio de Janeiro, n.° 49, 1,° semestre de 2000, pp. 15-50

15

inserção dessas m inorias (cristãos-novos e
judeus), em contextos distintos, na socieda
de brasileira.
Anti-Sem itism o no Brasil Colonial
Em fins do século XV, Portugal iniciava
sua expansão ultramarina, que o tornaria, no
quinhentos, o m ais poderoso im pério do
mundo ocidental. Sabe-se que, nesse perío
do, milhares de judeus viviam na Península,
com pondo significativo contingente da po
pulação. Os problem as que afetaram Portu
gal, resultando na conversão compulsória de
judeus ao catolicismo, e a criação do Tribu
nal do Santo Ofício tiveram suas origens na
Espanha/’ Em 1496, promulga-se, em Portu
gal, a exem plo dos precursores espanhóis,
um Edito de Expulsão que, na verdade, re
sultou na conversão forçada dos judeus re
sidentes no Reino ao catolicismo. Em 1536, é
estabelecida a Inquisição portuguesa.4 Cria
ram-se tribunais em Coimbra, Lisboa e Évo
ra; Portugal passaria, paulatinamente, de uma
relativa tolerância à perseguição sistemática
dos cristãos-novos, que, sob a alegação de
serem “hereges” e “apóstatas” da Santa Fé
Católica, representavam cerca de 90% dos
presos pelos três tribunais (Novinsky, 1992a,
p. 7 \
À medida que a ação inquisitorial se for
talecia em P ortugal, intensificavam -se as
ondas m igratórias de cristãos-novos para a
Colônia, já que aqui não se instaurou n e
nhum Tribunal permanente. O Santo Ofício
agiu nos trópicos por intermédio de agentes
infiltrados na população local, denominados
“familiares”, dos bispos, algumas vezes en
carregados de fazer inquirições em determi
nadas regiões, e, vez por outra, dos Visitadores, comissários enviados por Lisboa que
adquiriam, temporariamente, funções de in
quisidores. N ão se sabe ao certo o número
de Visitações realizadas no Brasil. As mais
documentadas são as do Nordeste, de 1591
e 1618, e a do Grão-Pará, de 1763 a 1769.
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Pesquisa recente comprova a atuação de um
Visitador na região Sudeste, por volta de 1627
(Silva, 1999). Há, também, regiões que, mes
mo sem a presença dos representantes reinóis, sofreram com as ações inquisitoriais,
tendo em vista as ordens de prisões em iti
das em Lisboa. São os casos do Rio de Ja
neiro, da Paraíba e de Minas Gerais, no de
correr do século XVIII.
Inquisição e Anti-Sem itism o
Diversos autores se ocuparam em tratar
do fenômeno inquisitorial no período colo
nial5. O interesse despertado pela vasta do
cumentação deixada pelo Tribunal do Santo
Ofício, fez com que se intensificassem as
pesquisas sobre os cristãos-novos, embora
não diretam ente relacionadas ao anti-sem i
tism o.6 U m a questão que suscitou e ainda
suscita debates é a do motivo da persegui
ção inquisitorial aos cristãos-novos. Tal pro
blema refletiu-se na indagação das razões que
levaram o Santo Ofício a atuar em território
americano. Para o caso português, destacase a polêm ica travada entre A ntônio José
Saraiva e I. S. Revah com o precursora de
debates presentes em parte da literatura bra
sileira.7 Saraiva (1985 [1956]) defende que a
vigilância e a perseguição do Santo Ofício
aos cristãos-novos se deveu a razões de or
dem socioeconôm ica e étnica. Teria como
motor o conflito de classes entre a nobreza
— zelosa de seus privilégios — e os cris
tãos-novos — típicos representantes da bur
gu esia ascen d en te. S eto res p riv ile g iad o s
usaram a legislação e provocaram a exacer
bação do anti-semitismo entre as classes po
pulares. Em pleno século XVII, diversas ge
rações após a conversão, os cristãos-novos
já teriam perdido referenciais da religiosida
de judaica. A Inquisição teria sido uma “fá
brica de judeus”, pois necessitava justificar
suas atividades sob a alegação da perm a
nência de heresia entre os conversos, além
de, por meio do confisco, encher seus co~

presentar os interesses socioeconôm icos da
frcs. Nesse sentido, religião e anti-sem itis
nobreza e do clero, o Tribunal reproduzira a
mo m esclam-se, tendo por base os interes
sistem ática propaganda contra os cristãosses socioeconômicos e a manutenção da or
novos, acusando-os de contaminar a fé cris
dem política vigente.
I.
S. Revah (Saraiva e Revah, 1985), portã por serem descendentes de uma “raça im
sua vez, recusando a explicação marxista de
pura” e “infecta” (Tucci Carneiro, 1983, p.
Saraiva, afirma a existência de segmentos da
66). O anti-sem itism o da nobreza, de parte
com unidade de cristâos-novos que perm a
do clero e dos agentes inquisitoriais foi tam
bém ressaltado por A nita Novinsky (1987;
neceram apegados a fragm entos da crença
1991). Ambas as autoras colocam em dúvida
judaica. Embora, obviam ente, não defenda
se o anti-semitismo teria sido assimilado pe
as ações do Tribunal do Santo Ofício, indire
las populações mais pobres do Reino.
tam ente o autor legitim a a docum entação
Lina Gorentein Ferreira da Silva (1995,
eclesiástica como prova da existência de he
pp. 59-71), ao se deter no Rio de Janeiro, su
resia, com partilhando, portanto, do discur
blinha que as prisões ocorridas no século
so oficial dos inquisidores e observando uma
XVIII foram instigadas pela descoberta das
resistência da com unidade convertida reve
minas na região Centro-Sul. De fato, a gran
lada na manutenção de alguns preceitos reli
de maioria dos presos era dona de valiosos
giosos da antiga crença.
engenhos e contava com consideráveis for
No Brasil, a primeira autora a focalizar
tunas (ibidem, Salvador, 1978; Calaça, 1999,
sua aten ção n esse d ebate foi A n ita N opp. 39-59). Em outra obra, ao tratar das mu
vinsky. Ao analisar os cristãos-novos resi
lheres presas no século XVIII, Silva obser
dentes na Bahia, concorda parcialmente com
va, além das motivações econômicas, o antiSaraiva e considera que a intenção da Inqui
semitismo, já arraigado, como vetor para a
sição foi, predom inantem ente, socioeconôcompreensão das ações do Tribunal do San
mica e de manutenção da ordem política, tan
to Ofício. Após o exame de inúmeros pro
to em suas ações na M etrópole quanto na
cessos inquisitoriais, constata que o proble
Colônia; visava, prioritariamente, a prisão e
m a não e s ta ria na “re lig io sid a d e ” ou na
o con fisco dos bens dos cristão s-n o v o s,
“consciência” dos presos, mas sim na sua
assim como impedir a ascensão de uma clas
ascendência judaica, o que ensejava aos in
se com aspirações burguesas (N ovinsky,
quisidores sim ularem suas “culpas”, inde
1992b [1972], p. 20-21; 1989). Enfatiza, no
pendente de serem ou não hereges. Importa
entanto, a resistência cristã-nova em face da
ortodoxia, configurada a partir da situação
va o fato de o réu ser cristão-novo, não o de
ser “judaizante” (Silva, 1999, pp. 301-305).
am bígua na qual viviam, ou seja, a de não
Sônia Siqueira, por sua vez, ao examinar
serem considerados judeus pelos judeus nem
as Visitações de fins do século XVI, início
cristãos pelos cristãos (idem, 1992b [1972],
do XVII, observa que a motivação do Santo
p. 162). Criaram, assim, uma identidade pró
Ofício, ao deslocar um Visitador para o Bra
pria, a identidade “marrana”, que, com o tem
sil, estaria associada à pesquisa da ortodo
po, passou a ser com partilhada por vários
xia católica. Em decorrência do grande nú
grupos sociais, deixando marcas peculiares
mero de cristãos-novos no Brasil, “teimosos
na cultura das sociedades ibéricas (Novinsky,
em m anterem -se apegados à fé m osaica”
1996).
M aria Luiza Tucci Carneiro centra sua
(1978, p. 189), a Coroa teria mandado verifi
car as suas lealdades. A autora ressalta o
atenção na d ifusão do anti-sem itism o no
com prom etim ento político-religioso que es
mundo ibérico, enquanto instrumento ideo
taria na base das atividades inquisitoriais,
lógico das ações inquisitoriais. Além de re
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visando a integração da população colonial
aos padrões da cristandade ocidental. N es
se sentido, a ação do Tribunal teria como
finalidade a “sondagem das consciências”
dos colonos (ibidem ).
Ronaldo Vainfas, ao tratar da primeira
V isitação, efetivada por H eitor Furtado de
Mendonça, vincula-a a um projeto expansionista do Tribunal, relacionado com a contrareforma, nos moldes do anti-semitismo lusi
tano. Sugere que a V isitação não possuiu
nenhum atributo especial, senão o de se in
cluir no vasto programa expansionista efeti
vado pelo Santo Ofício na última década dos
quinhentos (Vainfas, 1995, p. 166). Este en
foque não o impede de considerar a motiva
ção econôm ica do Santo Ofício, que tinha
conhecimento da forte presença de cristãosnovos foragidos da Península, ricos o bastan
te “para o bem do erário régio e dos cofres
inquisitoriais” (idem, 1986, p. 43). Apesar dis
so, considera que tais cristãos-novos eram
judaizantes em potencial, que “ameaçavam a
unidade da fé no ultramar” (ibidem).
No bojo dessas discussões, há um in
tenso debate sobre o caráter e o papel da
Inquisição no m undo Ibérico. T rata-se de
saber se a Inquisição foi ou não uma institui
ção que cumpriu um papel “legítimo”, em um
contexto h istórico deveras m arcado pelo
extremismo religioso, tanto por parte da orto
doxia católica quanto das facções reform is
tas, presentes em toda a Europa (em associa
ção ao pro cesso de co n so lid a ção dos
Estados modernos) (Vainfas, 1989, pp. 191192), ou se o que estava em jogo era a perse
guição sistem ática movida pelos Inquisido
res, re p re se n ta n te s dos in te resse s da
aristocracia reinol, na prisão e no confisco dos
bens dos cristãos-novos — representantes
da burguesia ascendente (Novinsky, 1992b
[1972], pp. 23-55; Carollo, 1995). Esta última
abordagem remete ao conflito de classes no
mundo ibérico, tendo a Inquisição importante
papel no retardamento do processo de moder
nização da sociedade portuguesa.
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Inúm eros conversos acabaram presos
pelo Tribunal, sob a alegação de heresia, mas,
na prática, o foram por serem abastados des
c e n d e n te s de ju d e u s (N o v in sk y , 1992b
[1972]; Silva, 1995, pp. 59-71; 1999, p. 327;
Calaça, 1999, pp. 39-59). E inegável que, para
além da questão econômica, setores do cle
ro e da nobreza portuguesa consubstancia
ram uma aversão aos conversos, resultando
na institucionalização da perseguição movi
da pelo anti-sem itism o. A com paração da
Inquisição com outros aparatos repressores
do período não elimina a sua peculiaridade:
a Inquisição portuguesa especializou-se na
perseguição aos cristãos-novos, fossem eles
ou não “judaizantes”, o que inviabiliza uma
abordagem que privilegie a sua atuação en
quanto sim ples peça de um a engrenagem
contra-reformista ou de sondagem das cons
ciências religiosas (Novinsky, 1992a, p. 22).
O Anti-Sem itism o na Legislação e na
Vida Social da Colônia
P a ra além do e n fo q u e c e n tra d o nas
ações inquisitoriais, é importante verificar as
abordagens da historiografia acerca dos as
pectos jurídico-políticos e sociais na efeti
vação do anti-semitismo no mundo ibérico.
Algumas norm as restringiam a inserção de
in d iv íd u o s em d eterm in a d as in stitu içõ es
portuguesas, dada a v igência de critérios
seletiv o s in flu en ciad o s pelo E sta tu to da
Pureza de Sangue in stau rad o em Toledo,
Espanha, em fins do século XV. Judeus, mou
ros, negros, m ulatos, indígenas, ciganos e
cristãos-novos sofriam discriminação, estan
do em uma condição freqüentemente classi
ficada com o “vil” (Tucci Carneiro, 1983).
Durante os séculos XVI, XVII e XVIII, seja
através da legislação portuguesa, seja por
meio de normas elaboradas por instituições
relativam ente autônom as, o E statuto teria
sido dissem inado, im pedindo os cristãosnovos de participarem de cargos públicos,
de ordens militares ou religiosas, de unirem-

se por relações matrimoniais com cristãosvrllios ou de estudarem na Universidade de
( oimbra (Boxer, 1981a [1969]). Autores volludos para a temática do cristão-novo, e ouIros, em geral, atentos à dinâmica colonial,
verificaram, parcialmente, a vigência ou não
de tais normas nos trópicos.
Charles Boxer apresenta um a contribui
ção original e de grande importância, demonstrando a vigência de atitudes racistas em
Portugal, entre homens “b rancos”, mesmo
antes de os portugueses entrarem em contalo com os povos colonizados. Opõe-se a Gil
berto Freyre, para quem a plasticidade, a
mobilidade e a adaptabilidade do português
impediam qualquer conflito de ordem racial,
sendo as divergências de caráter estritamente
religioso. Aponta, nas relações étnico-raciais
de Portugal, um divisor de águas que, mais
tarde, incluiria os povos submetidos (idem ,
pp. 245-266). No caso da Colônia americana,
não apenas o negro e o índio teriam sofrido
discriminação, mas também os cristãos-novos, herança da distinção originariam ente
ibérica. Ressalta os impedimentos legais para
que os descendentes dos conversos conse
guissem igualar-se aos cristãos-velhos em
sua inserção nas instituições acima mencio
nadas. A pesar de enfatizar a existência do
preconceito, não apenas dem arcando dife
renças na esfera religiosa, como também de
ordem racial, Boxer não analisa as razões de
sua existência e de sua adaptação histórica
às diversas sociedades que se formavam no
vasto Império português.
Anita Novisnky, por sua vez, investiga
a gestação do preconceito contra o cristãonovo, em Portugal, e o caso específico da
sua adaptação à Colônia. R elaciona o d e
senvolvim ento econôm ico alcançado pelo
reino, em determ inado momento histórico,
como crucial para a conflagração de dispu
tas, até então inéditas. Ameaçados por uma
incipiente burguesia, os grupos dom inan
tes passaram a utilizar-se de “mitos existen
tes na tradição”, ou seja, o “mito do herege”,

de origem milenar, diretamente relacionado à
ex istên cia das cren ças m o n o teístas, e ao
“mito do rejeitado”, este, especificam ente
contra o judeu. Sobre estes dois m itos se
criaria um terceiro: o “mito do cristão-novo”,
que, caracterizado como “diferente” pela as
cendência judaica, seria m arcado pela sina
de suas origens (Novinsky, 1992b [1972], p.
33). Na análise de Novinsky, a Inquisição teria
cumprido um papel fundamental na reprodu
ção desse preconceito: como instituição re
presentante dos grupos dom inantes, propa
gava “as d ife re n ç a s” dos cristão s-n o v o s,
angariando fervorosos adeptos, inclusive da
população cristã-velha mais abastada (idem,
pp. 34-35).
Ao se deter na Bahia colonial, Novinsky
percebe o enfraquecim ento do preconceito
ibérico d iante das co ndições vigentes no
Novo Mundo. Ressalta que não há registro
no Brasil de ações violentas, ou de perse
guições, organizadas contra cristãos-novos,
apesar das esporádicas Visitações ou prisões
(idem, p. 65; Novinsky, 1991, p. 457). Propõe
que o estudo do preconceito contra o cris
tão-novo no Brasil deve ter como base a com
preensão de um contexto em que se em ba
tiam dois tipos de atitude: as conservadoras
e racistas, ou seja, as herdadas das tendên
cias normativas portuguesas, manifestas em
algum as instituições — cuja representação
máxima seria o aparato inquisitorial — trazi
das pelas naus transatlânticas, prom ulgan
do uma constante tentativa de controle so
bre a Colônia; e as atitudes próprias de um
“mundo novo, cujo espaço aberto, de pro
porções desconhecidas”, incitava a popula
ção local a uma relativa tolerância (ibidem).
Por sua vez, Maria Luiza Tucci Carneiro
observa que o século XVII inauguraria, em
Portugal, uma verdadeira dissem inação do
“p reco n ceito de san g u e” , esten d en d o -se,
inclusive, ao Brasil (Tucci Carneiro, 1983, p.
201). A historiadora ressalta a herança não
apenas legislativa, mas tam bém estrutural,
organizada em função dos discriminadores.
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Suas manifestações, porém, foram ameniza
das por um a série de circunstâncias, não
chegando a assum ir características de um
“ m ovim ento racista” (idem , pp. 195-196).
Segundo a autora, as expressões de precon
ceito racial no Brasil “foram encobertas por
ideais cristãos e apoiadas em uma ordem le
gal, a ser acionada quando os interesses o
exigiam” (idem, p. 196).
O argum ento-chave de Tucci Carneiro
para a com preensão do preconceito na Co
lônia, está no que ela denomina “clima de
insegurança” gerado pela constante ameaça
da “limpeza de sangue”. A origem étnica do
converso colocava-o sempre à mercê da le
gislação discrim inatória. A estratégia dos
discrim inados, dem arcada pela autora, era
dissimular suas identidades, fazendo-se pas
sar por cristãos-velhos (idem, p. 211).
José Gonçalves Salvador, por sua vez,
destaca as condições propícias na Colônia
para que os cristãos-novos, mesmo sem fal
sificarem suas origens étnicas, ingressassem
nas ordens religiosas, regulares e seculares,
burlando, assim, as leis de impedimentos vi
gentes no Império português (Salvador, 1969,
p. XXIII). O autor ressalta, de forma recor
rente, as perspectivas prom issoras para o
cristão-novo, em relação direta com um “es
pírito de liberdade” que teria predominado
na Colônia (idem, p. XXIV). Afirma que a
vigilância das autoridades relig io sas não
constituíra em baraços sérios aos cristãosnovos que pretendessem o ingresso nessas
corporações.
Estudos com procedimentos metodoló
gicos quantitativos vêm revelando a com 
plexidade da situação do cristão-novo na
Colônia, em suas variações regionais. Ao tra
tar das irmandades religiosas, símbolo de sta
tus e principais fontes credoras da elite bai
ana, R u ssel-W o o d d e m o n stra qu e os
cristãos-novos foram impedidos de ingres
sar naquela de maior im portância, a Santa
Casa da Misericórdia, além de não terem aces
so à Câmara Municipal, instituição de con
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centração dos representante do poder polí
tico local (Russel-Wood, 1981, p. 104). Rae
Flory e David Grant Smith, ao se deterem na
Bahia, observam que, apesar da vigência da
discrim inação, os cristãos-novos logravam
form as alternativas de ascensão socioeconômica: tornavam -se senhores-de-engenho,
ingressavam em Ordens menores, participa
vam das discussões públicas para eleição
de vereadores, abrindo com isto canais para,
nas geraçõ es seguintes, casarem filhos e
netos com famílias de prestígio da elite local
(Flory e Smith, 1978, pp. 586-587). Para o Rio
de Janeiro, verificamos a pouca recorrência
de casos de cristãos-novos na Provedoria
da M isericórdia ou na Câmara. Ao analisara
segunda metade do século XVII, Calaça (1999,
pp. 39-47) afirma que, apesar dos impedimen
tos, os cristãos-novos encontraram formas
alternativas de ascensão socioeconôm ica.
Não há nenhum estudo sistem ático so
bre a eficácia das proibições normativas, tan
to em Portugal quanto no Brasil. Em geral, os
autores ressaltam a tendência de tais proibi
ções serem burladas, quer pela distância, quer
pela flexibilidade no controle das instituições
no Novo Mundo. No entanto, muitas vezes,
perde-se de vista as restrições impostas aos
descendentes dos conversos e a constitui
ção, nos trópicos, de sociedades que, embo
ra não cristalizassem aparatos opressores
sofisticados como fora no Reino, eram bali
zadas por orientações que implicavam restri
ções não apenas aos cristãos-novos e aos
escravos, como também a um a série de agen
tes envolvidos no processo de colonização.
No que se refere à questão dos intercasamentos, parece também ter havido varia
ções, conforme a região e a temporalidade.
No século XVI e princípios do XVII, prova
velmente foram mais freqüentes do que nos
períodos subseqüentes. A utores que trata
ram das V isitações nordestinas apontam a
recorrência dos casamentos mistos, sem que
houvesse discrim inação no interior da po
pulação colonial (Lipiner, 1969; Vainfas,

1997a). No Rio de Janeiro, embora os intercasamentos tenham sido minoritários, a fre
qüência de relações de com padrio suscita
aspectos de reciprocidade entre cristãos-novos e cristãos-velhos (Silva, 1995, pp. 90-92).
Para além das uniões matrimoniais, ou
tros fatores devem ser levados em conta no
processo de constituição das relações soci
ais nos trópicos. Sônia Siqueira enfatiza as
adversidades comuns aos primeiros homens
“ b ra n c o s” aqui rad ic ad o s, rep resen tad as
pelas ameaças do gentio, criando uma atmos
fera de relativa solidariedade entre cristãosnovos e cristãos-velhos. Os cristâos-novos
eram aceitos com maior facilidade, irmana
dos nos problem as com uns do “ viver em
Colônia” , reflexo do “adoçamento” das es
truturas portuguesas estabelecidas nos tró
picos. Os problemas de preconceitos seriam
gerados à m edida que alguns cristãos-novos, persistindo em suas crenças, am eaças
sem a ordem que se procurava constituir no
Novo Mundo sob a égide do catolicismo ibé
rico (Siqueira, 1978, pp. 73-75).
Anita Novinsky, ao tratar da Bahia, apon
ta as relações intim as dos cristãos-novos
com os cristãos-velhos, em geral da elite se
nhorial, havendo, inclusive, uma certa resis
tência destes em denunciar os pares durante
inquérito ocorrido em 1646, na Bahia, para
investigar a colaboração dos cristãos-novos
com o inim igo holandês (Novinsky, 1992b
[1972], pp. 129-140). No Rio de Janeiro da
segunda metade do século XVII, os cristãosvelhos, convocados para depor sobre a con
duta dos cristãos-novos, em geral defendiamnos, enfatizando a caridade, a boa conduta e
o catolicismo, o que revela um forte compro
m etim ento estam ental, em bora subdividido
pela etnicidade, sem que, no entanto, apre
sentasse qualquer vestígio de religiosidade
corno m otivadora das diferenças (Calaça,
1999, p. 52).
As sociedades coloniais apresentam-se
extremam ente complexas em suas variáveis
históricas. Alguns trabalhos, com ênfase em

determinadas regiões, revelam as várias fa
cetas da vida social do cristão-novo na Co
lônia.8 Faz-se necessária a continuidade de
estudos regionais para a com preensão dos
contextos espaciais e temporais, tanto no que
diz respeito aos impedimentos aos cristãosnovos, quanto no que se refere às relações
sociais. Por outro lado, torna-se indispensá
vel uma visão ampla da questão do “precon
ceito” na Colônia. Por tratar-se de um a socie
dade baseada nas diferenças, havia precon
ceitos étnico-raciais, legislativos, original
m ente ibéricos, adaptados aos trópicos, e
que não se podem c o n fu n d ir com os de
“cor”, predominantemente coloniais (Boxer,
198la [1969]; Novinsky, 1992b [1972], p. 59;
Vainfas, 1997a, pp. 238-239); de “ofício”, vis
to que os que exerciam atividades mecâni
cas eram impedidos, igualmente, de partici
par de vários cargos; e, perpassando todos,
os ditados pelos setores d om inantes, que
procuravam, a todo custo, se diferenciar e
reproduzir a sociedade estamental portugue
sa. N esse sentido, o E statuto da Pureza de
Sangue permaneceu como instrumento a ser
acionado em determinadas circunstâncias. Li
mitava ao cristão-novo o acesso a algumas
instituições, sem que isto gerasse m anifes
tações racistas, por parte dos cristão s-v e
lhos (Chacon, 1955; Novinsky, 1992b [1972];
1991; Tucci Carneiro, 1983). Por outyo lado,
verifica-se a probabilidade de que os cristâos-novos não buscassem rom per os limi
tes estabelecidos (Calaça, 1999). Diferente
do que ocorria na Metrópole, na Colônia, tal
situação, em lugar de ter gerado divergên
cias entre cristãos-novos e cristãos-velhos,
matizou um certo grau de “consenso” hie
rárquico e estamental.
Anti-Sem itism o no Brasil
Contem porâneo
A emergência do anti-semitismo no Bra
sil contemporâneo deve-se, em parte, ao in
cremento do fluxo imigratório de judeus para
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o país, especialmente após a Primeira Guerra
M undial. Em bora desde a década de 1820,
em seguida à Independência, registrem -se
m ovim entos migratórios oriundos do norte
da África (Benchimol, 1999; Blay, 1997, pp.
50-62), só a partir dos anos 20 a presença
judaica em solo brasileiro adquire maior visi
bilidade. Até então, EUA, Canadá e Argenti
na eram os principais pólos de atração de
grandes contingentes de judeus para o con
tinente americano, vindos, principalmente, da
Europa Centro-Oriental.
No caso específico do Brasil, as notí
cias sobre o país não eram positivas. Em ge
ral, era retratado como uma grande selva, atra
sado, rural, sendo, assim, um obstáculo ao
sonho de ascensão social das em pobreci
das massas judaicas. O início de uma políti
ca imigratória restritiva, nos países que mais
absorviam judeus na América, acrescida do
incipiente processo de m odernização capi
talista no Brasil, mudou a visão sobre os tró
picos (Lesser, 1989, p. 92). De 1920 a 1928, a
população judaica do Brasil triplicou, pas
sando de 10 mil para 30 mil pessoas. Em mea
dos dos anos 1920, mais de 10% dos im i
grantes judeus europeus aportaram em terras
brasileiras. A inda na década de 20, aproxi
madamente metade da emigração da Europa
O riental para o país era constituída de ju 
deus. Enfim, no início dos anos 30, cerca de
60 mil judeus viviam no Brasil (Lesser, 1995a,
p. 44).
No decorrer dos anos 30, o avanço das
concepções antiliberais, o fortalecimento de
regimes autoritários e totalitários e as cres
centes m anifestações anti-semitas na E uro
pa elevaram o fluxo migratório judaico. O
Brasil continuou a ser uma importante porta
de entrada para os judeus (Decol, 1999, pp.
22-26). O quantitativo de judeus que migram
entre 1930 e 1940 foi apenas 11 pontos per
centuais menor do que aquele entre 1920 e
1930 (Lesser, 1995a, p. 47).
Os judeus tenderam a se concentrar nos
grandes centros urbanos, como Rio de Ja
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neiro, São Paulo, Porto Alegre e Recife. Con
tavam com o auxílio de um a rede institucio
nal de ajuda mútua, que incluía agências lo
cais e internacionais. Em geral, não estavam
vinculados ao mercado formal de trabalho,
tendo presença m arcante em determ inados
setores econôm icos, com o o pequeno co 
mércio, o com ércio am bulante e, em grau
menor, a indústria — atividades que permiti
ram a ascensão econôm ica e social desse
grupo étnico. E im portante registrar que o
comércio ambulante foi um importante meio
de integração dos judeus à sociedade brasi
leira (Lesser, 1995a, pp. 67-95). Contudo, é
nesse contexto que surge uma ambiência antisemita no Brasil.
Política Imigratória Restritiva e
Anti-Sem itism o
Parece haver consenso de que o núcleo
substantivo da questão judaica no Brasil re
side na política imigratória restritiva do pri
meiro governo Vargas. Cabe, no entanto, pre
cisar em que momento os judeus se tornaram
um problem a a ser resolvido pela ação do
E stado. C om o lem bra A vraham M ilgram
(1995a, p. 147), o estabelecimento de um sis
tema de cotas por nacionalidade, inserido na
Constituição de 1934, é visto por alguns au
tores (Tucci Carneiro, 1988, pp. 98-122; Levine, 1968, pp. 45-68) como o ponto de partida
de um controle mais severo à entrada de ju 
deus no país. Contudo, os judeus são rara
m ente m encionados nos d eb ates sobre o
problema imigratório nas sessões de 1933 e
1934 da Assembléia Nacional Constituinte.
O tema central da Constituinte, em matéria
étnica, era a pertinência da continuidade da
imigração japonesa ou, nas palavras da épo
ca, o ‘'perigo amarelo” (Ramos, 1996), e, em
posição secundária, as reações à imigração
de assírios católicos para o Brasil, uma mi
noria que procurava fugir à perseguição do
governo iraquiano (Strozemberg, 1997; Les
ser, 1994a). Além disso, o sistema de cotas,

estabelecido pela Constituição de 1934, não
atingia os judeus, pois estes não eram idenlificados como nacionalidade (Milgram, 1994,
p. 73).
Os judeus só começaram a ser tratados
como “perigo sem ita” em seguida à fracas
sada insurreição comunista de 1935 e, pos
teriorm ente, com a instauração do Estado
Novo. No intervalo entre estes dois episó
dios, surgiu a circular secreta n.° 1.127, expe
dida pelo Ministério das Relações Exteriores
em junho de 1937, restringindo a entrada de
judeus no Brasil (Tucci Carneiro, 1988, pp.
166-167). Foi precedida de uma série de pres
sões e constrangimentos à entrada de judeus
no país, que envolveram o Ministério do Tra
balho, Indústria e Comércio, o Departamen
to N acional de Povoam ento e o Itam araty
(,iclern, 158-165). Com a implantação da dita
dura Vargas, procurou-se controlar, por meio
de uma série de decretos e circulares secre
tas, ainda mais a emissão de vistos que per
mitiriam aos judeus se refugiarem no país,
que se estenderam, especialmente, pelo pe
ríodo de 1938 a 1940 (Lesser, 1995a, pp. 105139; Milgram, 1994. cap. 4).
No final dos anos 80, Tucci Carneiro trou
xe a público uma série de documentos, até
então inéditos, sob guarda do Arquivo His
tórico do Itamaraty, de fundamental impor
tância para o avanço dos estudos sobre o
tema — as chamadas circulares secretas — ,
possibilitando novas leituras sobre a atua
ção de instituições e personalidades políti
cas no Brasil da década de 30. Além de atri
b u ir papel ce n tral ao an ti-sem itism o no
contexto da ditadura Vargas, a historiadora
eleva o Estado Novo à condição de comitê
executivo antijudaico a serviço de setores
em presariais receosos de um a com petição
desigual com o empresariado judaico advin
do da imigração. Investido dessa função, o
Estado Novo teria levado a efeito, com sin
gular competência, a missão de limitar radi
calmente o fluxo migratório de judeus para o
país (Tucci Carneiro, 1988, p. 129). O princi

pal representante do com itê executivo dos
negócios an ti-sem itas foi, segundo Tucci
Carneiro, o Ministério das Relações Exterio
res e seu dirigente máximo, O sw aldo A ra
nha. A seu ver, foi a denom inada “elite Rio
Branco” , um corpo de diplom atas brasilei
ros, que assumiu a tarefa de limitar drastica
mente a entrada de judeus no Brasil no final
da década de 30, com a anuência de Vargas.
O enfoque econom icista de Tucci Car
neiro pode ser co n trap o sto ao de Jeffrey
Lesser (1995a), que analisou as am bigüida
des da política imigratória do Estado Novo.
Para isto, enfocou as motivações que deter
minaram a absorção de judeus, no final dos
anos 30, em um contingente bastante expres
sivo, se forem levados em conta os cons
trangimentos existentes na época à entrada
de judeus no Brasil. A partir da reinterpretação de determ inadas im agens negativas a
respeito dos judeus, em grande parte devido
a pressões internacionais, gerou-se um cam
po de possibilidades que influenciou a en
trada de judeus no Brasil. Para tanto, foi de
cisiva a pressão política de certos países,
especialm ente os Estados U nidos, sobre o
governo brasileiro, e a busca de alianças com
setores do Estado Novo, em particular com
Oswaldo Aranha, que nutria grande simpa
tia pelos EUA. D essa forma, as configura
ções estereotipadas dos judeus, conforme a
situação, adquiriam sinais positivos ou ne
gativos. As pressões externas, conjugadas
com a perspectiva m odernizante do gover
no, embasaram a política ambígua de Vargas
no que concerne à entrada de judeus no país.
Em outras palavras, judeus “indesejáveis”,
munidos de capitais, habilidades mercantis
e capacidade intelectual para se inserirem no
processo de m odernização do país, foram,
contraditoriam ente, bem -vindos.
Senkman (1996), assumindo posição dis
tinta da de Lesser, considera que a atuação
de Vargas se pautou, principalm ente, pelas
motivações internas de um governo voltado
para o processo de industrialização do país.
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Em diversos momentos, o governo Getúlio
Vargas exercitou a autonomia na dependên
cia, procurando maximizar os benefícios eco
nôm icos, aproveitando-se das rivalidades
entre Alem anha e EUA. Para Senkman, Var
gas operou uma dupla política: a de incorpo
ração (em seu projeto de integração nacio
nal) do judeu já radicado no Brasil e a de
controle sobre a entrada de refugiados ju 
deus “indesejáveis” . Essa dinâmica foi dita
da pelo populismo varguista, que, por meio
de um a lógica de desenvolvimento do mer
cado interno e de uma ideologia da “brasilidade”, a saber, de uma identidade nacional
inclusiva, fomentou a incorporação de um em
presariado constituído de imigrantes (idem,
p. 95).
Milgram privilegia em sua análise a polí
tica imigratória restritiva, de cunho nativista
e nacionalista, que se vai radicalizando à
m edida que ocorre o avanço do nazism o e
aumenta o contingente de refugiados judeus.
Para ele, todas as tentativas de im igração
coletiva de judeus para o Brasil, patrocina
das por agências internacionais nos anos 30,
resultaram em fracasso, enquanto as iniciati
vas individuais tiveram mais sucesso, inclu
sive após o surgimento das circulares secre
tas. No lim ite, as pressões internacionais
contribuíram para minorar os efeitos perver
sos dos dispositivos contra a imigração ju 
daica (Milgram, 1995a, p. 148). Diferentemen
te de L esser, M ilg ra m c o n s id e ra qu e a
importância de 1939 (o ano em que mais en
traram judeus no Brasil em termos propor
cionais) se relaciona a fatos concernentes à
história do Holocausto.
Para o historiador, deve-se, por um lado,
realçar as estratégias dos judeus, que, fa
zendo uso de todos os meios (legais e ile
gais), procuraram em igrar de um a Europa
assolada pelo avanço do nazism o, e, por
outro, não subestim ar a contínua inobser
vância dos decretos, por parte de funcioná
rios do M inistério das Relações Exteriores,
dentro e fora do Brasil (idem). Milgram (1994,
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p. 67) destaca que 1937 é o ano que marca a
p reocupação dos seto res g o v ern am en tais
com a imigração judaica, lembrando que até
a primeira metade dos anos 30 não havia uma
“questão judaica” no Brasil (idem, p. 72). Ele
relaciona a percepção do ju d eu enquanto
am eaça para a sociedade brasileira, com a
tentativa da Intentona Comunista, em 1935.
A partir de então, o judeu passa a ser associ
ado ao “ perigo com unista” .10 O estudo de
Milgram aborda, em particular, as negocia
ções entre o governo Vargas e o Vaticano em
função da imigração de “católicos não-arianos”, que eram, na verdade, judeus, para o
Brasil. O historiador coloca em questão te
ses que generalizam o anti-semitismo da eli
te do Estado Novo, como é o caso de Tucci
Carneiro (1988). C onsidera ser necessário
observar a formação dos funcionários do Itamaraty e os locais de atuação dos mesmos
no exterior, como forma de tornar inteligível
suas atitudes em face da “questão judaica”.
Assumindo posição sem elhante a de Senk
man (1996), Milgram (1994, p. 158) ressalta a
importância do movim ento pendular do go
verno brasileiro, entre a Alem anha e os Esta
dos Unidos, e do cálculo político de Getúlio
Vargas nesse contexto.
A pesquisa da docum entação em arqui
vos oficiais sobre a questão ju d aica avan
çou m uito nos últim os anos. Contudo, há
ainda um cenário em aberto em relação à in
teligibilidade do fenômeno. Inspirando-se no
trabalho de Lesser (1995a), Grynszpan julga
que a questão judaica ainda apresenta algu
mas lacunas em termos interpretativos. Para
o historiador:
“ [...] fica-se sem com preender, m uitas vezes,
por quê atores e instituições defendiam deter
m inadas idéias, tom avam determ inadas p o si
ções, da inesm a form a que nem sem pre ficam
patentes as razões da v itó ria de um as ou de
outras, do desfecho dos inúm eros conflitos e
disputas no interior da estrutura do Estado que,
com o evidencia L esser, em ergem em torno da
questão judaica” (G rynszpan, 1997, p. 557).

Durante certo período, foram recorren
tes, junto ao M inistério das Relações Exte
riores, as reclamações de embaixadores e côn
sules brasileiros na Polônia, na Alem anha e
na Romênia, a respeito da permissão em ter
ritório nacional de “indesejáveis”. Indepen
dentemente da veracidade do conteúdo des
ses protestos, cabe citar pelo menos um caso
representativo daquilo que Tucci Carneiro
denominou “relações de compadrio” (Tucci
Carneiro, 1988, pp. 196-199). Trata-se de uma
carta, sobre a imigração de judeus, dirigida a
Getúlio Vargas, em novembro de 1939, pelo
embaixador do Brasil na Alemanha, Ciro Frei
tas Vale, considerado pela historiografia um
dos diplomatas mais anti-semitas:
“Todos se dizem aí pouco am igos dos judeus,
mas tem cada qual seu caso, e, por generosida
de de nossos hom ens, vão entrando fam ílias e
mais famílias, que, dentro de 50 anos, poderão
dar grandes trabalhos aos dirigentes do país,
que acusarão os de hoje de falta de previdên
cia” (Freitas Vale apud Milgram, 1994, p. 116).

É importante destacar dois aspectos que
dizem respeito ao corpo diplomático do M i
nistério das Relações Exteriores que servia
na Europa. Em primeiro lugar, não consta que
a “elite Rio Branco” (Tucci Carneiro, 1988,
pp. 295-337), como em geral a elite política
brasileira, fosse inform ada por uma cultura
política de natureza xenofóbica. Nesse sen
tido, vale a análise de Avraham Milgram, que,
sem cancelar as graves responsabilidades de
determ inados em baixadores e cônsules pe
los destinos de centenas ou milhares de ju 
deus, verifica que o antijudaísmo manifesta
do por esses atores políticos se encontrava
na razão direta de suas interações com as
sociedades do Leste Europeu às quais ser
viam, e que se caracterizavam por densa po
pulação judia e forte presença do anti-semitismo (Milgram, 1994, pp. 109-121; 1995b, p.
113).
Em segundo lugar, é importante compre
ender, como observa Bernardo Sorj (1997, p.
27), que a “sociabilidade política brasileira

[é] fortemente permeável a atitudes pragmá
ticas, ao com prom isso e ao tratam ento de
cada caso individual como único, no lugar
de atitu d e s b u ro c rá tic a s u n iv e rs a lis ta s” .
D esse modo, a im portância da valorização
dos esforços individuais de ju d eu s d eses
perados, buscando escapar ao futuro geno
cídio nazista, deve estar associada à análise
da cultura política brasileira, que orientou:
“ [...] advogados e parentes de altos funcioná
rios do M inistério [das R elações E xteriores] e
outros a obt[er] concessões de vistos a estran
geiros de diversas origens, judeus inclusive, cu
jo s parentes residiam no Brasil, graças ao po
der de sua influência, o conhecim ento pessoal,
e a mania de não negar favores a am igos” (M il
gram , 1994, p. 115).

Integralism o e Anti-Sem itism o
O Integralismo é concebido pela litera
tura como um dos principais atores respon
sáveis pela criação de uma ambicncia antisemita no Brasil dos anos 30 (M aio, 1992;
Cytrynowicz, 1992). O movimento fascista à
brasileira, seja pela influência de movimen
tos autoritários e totalitários europeus, seja
em função de seu nacionalismo exacerbado,
asso cia ria os ju d e u s à fo n te de d iversos
m ales presentes no mundo m oderno. Para
Trindade, o anti-sem itism o sensibilizava as
bases integralistas “em função da sim plici
dade de seu esquem a explicativo: desde as
revoluções francesa e soviética, até o con
trole das finanças internacionais, tudo seria
dirigido pela ação judaica” (Trindade, 1979,
p. 228).".
L esser, em b o ra não se ap ro fu n d e no
tema, acaba por dilatar a importância da ideo
logia anti-sem ita nas bases do movimento.
D ispõe que a agenda da A ção Integralista
Brasileira — AIB era claramente anti-semita.
Revela, também, o papel representativo de
G ustavo B arroso na difusão dessas idéias
(Lesser, 1995a, pp. 112-113). Conforme Araú
jo (1979, p. 1), no âmbito da produção ideo
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lógica, o anti-semitismo parecia fonte inspiradora quase que exclusiva de Gustavo Bar
roso, levando-o a uma relativa solidão.12 Por
um lado, ele foi um dos instrumentos de co
esão ideológica das milícias integralistas; por
outro, um móvel acionado por Gustavo Bar
roso na sua competição com Plínio Salgado
pela liderança da Ação Integralista Brasilei
ra (Maio, 1992; 1996).
M esm o não ap re se n ta n d o n en h u m a
questão racial ou étnica em sua plataforma
política, o anti-semitismo tinha seu lugar nas
hostes integralistas. Isto não im pediu que
Plínio Salgado tivesse uma série de confron
tos com Barroso, e tam pouco o tolheu de
estabelecer um canal de comunicação com a
comunidade judaica. Em abril de 1934, em uma
clara dem onstração de insatisfação com o
extremismo de Gustavo Barroso, Plínio afir
mava que “o problema do Brasil é ético e não
étnico” (Trindade, 1979, p. 242). Em outubro
do mesmo ano, o líder dos camisas-verdes
reuniu-se com o rabino Isaías Raffalovitch,
importante liderança da comunidade judaica
do Rio de Janeiro, que transmitiu a preocu
pação dos judeus com a radicalização do dis
curso anti-semita. Nessa ocasião, Plínio pro
meteu a Raffalovitch que a temática judaica
estaria ausente do programa integralista (Lesser, 1995a, p. 115). A ambigüidade da AIB
quanto à questão do antijudaísmo teve mo
mentos dram áticos, com o a suspensão de
cretada por Plínio, por seis meses, da publi
cação da coluna Judaísmo Internacional, de
Gustavo Barroso, no jornal A Ofensiva (Maio,
1992, p. 95).
Todavia, o anti-sem itism o presente no
interior da AIB continuou a ter seu espaço
político, seja na visão de Gustavo Barroso,
como chefe de milícias, competindo com Plí
nio, e, por conseguinte, radicalizando seu
discurso anti-semita, seja por meio de um cír
culo de adeptos da vertente do anti-semitis
mo totalitário, ou, por fim, na imprensa inte
gralista (Maio, 1996, pp. 535-537). O discurso
anti-sem ita fortalecia a opção nacionalista
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proclam ada pela AIB. Cabe destacar que a
militância de Barroso e de algumas lideran
ças integralistas que aderiram ao discurso
anti-semita, acrescida de sua influência em
determ inados setores do aparato de Estado
(Marinha, Exército), não parece ter provoca
do impacto significativo. Não consta que a
atuação da AIB, particularmente em relação
aos judeus, tivesse prom ovido situações de
tensão étnica ou conflitos reais que alteras
sem o cotidiano da com unidade judaica no
Brasil (Levine, 1968, pp. 52-68; Deutsch, 1999,
pp. 248-307).13
O Anti-Sem itism o no Pensam ento
Social Brasileiro
E consenso na literatura sobre o antisemitismo no Brasil que preconceitos antijudaicos permearam a produção intelectual na
década de 30 (Maio, 1992; 1996; 1999a;Cytrynowicz, 1992; 1996; Lesser, 1995a; Deutsch,
1999; Tucci Carneiro, 1988). A primeira linha
de reflexão, influenciada fortem ente pelas
idéias anti-semitas correntes na Europa, se
ria representada, principalmente, por intelec
tuais m ilitantes da Ação Integralista B rasi
le ira (M aio, 1992; C y try n o w ic z, 1992).
Conforme aponta T rindade (1979, p. 242),
Plínio Salgado e Miguel Reale associavam a
“ação maléfica” dos judeus ao plano econô
mico, ou seja, à idéia de que os judeus domi
navam o capital financeiro internacional. No
entanto, no caso de Plínio, líder máximo do
integralismo, esse fenômeno não seria algo
“atávico”, e sim uma situação histórica. Em 
bora compartilhasse da visão de que o povo
judeu insistia em se constituir como comuni
dade à parte, Plínio apostava na sua assimi
lação gradativa (ibidem). Com isso, destoa
va da visão de G ustavo B a rro so ,14 que se
enquadra no modelo de anti-sem itism o de
corte moderno, totalitário (Maio, 1992, cap.
3), na perspectiva analítica de Arendt (1975),
que pode ser evidenciado no discurso a se
guir:

“A questão ju d a ic a não é, com o pensa m uita
gente e com o m uitos judeus se esforçam por
espalhar, um a questão religiosa ou racial. É
um a questão política. Ninguém com bate o ju
deu porque ele seja da raça semita nem porque
siga a religião de M oisés. Mas sim porque ele
age politicam ente dentro das nações, no senti
do dum plano preconcebido e levado por dian
te atrav és dos tem pos (G ustavo B a rro so , O
que o Integralista D eve Saber, 1935, p. 119
apud M aio, 1992, p. 92, ênfases no original).

Sua visão totalitária, identificada com a
ideologia nazista, creditava aos judeus, pelo
seu suposto peso político, uma série de per
calços que a humanidade e, especialm ente,
o Brasil estariam vivendo naquele m om en
to .15
Tucci Carneiro (1988, pp. 86-96) estabe
lece os elos de continuidade entre o pensa
mento racialista gestado no final do século
XIX e a emergência de uma matriz de reflexão
anti-semita nos anos 30. Desta perspectiva,
Sílvio Romero, Euclides da Cunha, Nina R o
drigues, Oliveira Vianna ao abordarem o ne
gro e o mulato, inspirados em Gobineau, Lap ouge e Le B o n , teriam o fe re c id o os
conteúdos básicos para a inteligibilidade do
“elemento semita” na década de 30. Em con
texto nacionalista, segundo a historiadora,
novos autores surgem, como Francisco Cam 
pos, A zevedo A m aral, G ustavo Barroso e
Alceu A m oroso L im a, que indiretam en te
co n trib u íra m para o e stab e lec im e n to de
uma política anti-sem ita durante o Estado
Novo (idem , p. 96).
Antônio Cândido, ao prefaciar O AntiSem itism o na Era Vargas (Tucci Carneiro,
1988), alerta para algumas simplificações na
abordagem da autora, tanto no cam po do
pensamento social quanto nas comparações
entre determinados segmentos da elite polí
tica (idem, pp. 14-15). No campo das idéias,
comenta as implicações da comparação atem
poral de Sílvio Romero e Oliveira Vianna do
racismo. Enquanto o racismo, no período de
Sílvio Romero, era “um dado” considerado
científico, na geração de Oliveira Vianna apa

rece como “um preconceito” . Sugere que sc
deva avaliar o que cada pensador extrai dos
conceitos e noções, com preendendo que,
enquanto para Sílvio Romero a “arianização
levaria a uma concepção dem ocrática”, já que
a tendência à homogeneização racial iguala
ria o potencial da população, para Oliveira
Vianna a glorificação do ariano era pressu
posto de uma hierarquização elitista. Propõe
que se deva, acima de tudo, “pensar do ân
gulo da história das idéias, isto é, pensar na
variação de urna determinada idéia ao longo
do tempo” (idem, p. 15).
D esde a d écada de 20, autores como
Capistrano de Abreu, Eduardo Prado, Paulo
Prado, Rodolfo Garcia e Oliveira Vianna, no
contexto das prim eiras publicações dos L i
vros das Visitações do Santo Ofício ao Bra
sil, debatem a importância do “elemento se
mita” na formação da identidade nacional.(i
Em 1925, Paulo Prado, em Paulística, dedica
um capítulo à presença dos cristãos-novos
em Piratininga. A ponta a probabilidade de
grande contingente dos povoadores de São
Paulo ser formado por “semitas”. Este argu
mento foi contestado por Oliveira Vianna, o
que gerou um debate, com réplica de Prado
na 2.“ edição de Paulística, já nos anos 30. O
tema do legado da herança ibérica tornou-se
obrigatório naquele momento, inclusive com
a participação de Gilberto Freyre no debate.
Lesser ( 1.995a, caps. 2 e 3) analisa a atua
ção de Oliveira Vianna como policy maker
no campo da política imigratória restritiva do
governo Vargas, realçando seus escritos antisemitas. De fato, a visão racialista de Olivei
ra Vianna considerava que o caldeamento de
raças, desenvolvido há séculos, derivaria em
uma sociedade branca, sob a égide dos “dólicos-louros” (Oliveira Vianna, 1923, pp. 107166).
No caso dos judeus, Vianna chega a ser
aparentemente contraditório. A princípio, ele
considera a pouca afeição do povo judeu à
assim ilação, o seu suposto enquistam ento
e, não menos importante, seu grau zero de
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fusibilidade (Oliveira Vianna, 1959 [1932], pp.
84-116). Contudo, em texto posterior, ele re
conhece que o judeu não tem características
antropológicas fixas, sendo dotado de certa
capacidade de assimilação (Oliveira Vianna,
1940, p. 611). Dentre os diversos processos
de interação dos judeus com outros povos
ou nacionalidades (eslavos, alemães, espa
nhóis, portugueses, italianos e árabes), Vi
anna dá importância apenas aos judeus ale
m ães, po r serem “ m ais se m e lh a n te s,
m orfologicam ente aos alem ães do que os
seus com patriotas da Palestina, apresentan
do um a grande freqüência de tipos louros,
de olhos azuis” (ibidem ). Com o a grande
migração judaica seria de origem eslava (rus
sos e p o lo n e se s), de “ tip o s b ru n ó id e s ”
(idem, p. 614), Oliveira Vianna implicitamen
te alertava para o perigo da absorção de gran
des contingentes de judeus. Propunha uma
seleção étnica, com o objetivo de conformar
um a “raça brasileira” . R eitera, assim , seu
m onogenism o traduzido pela ideologia do
branqueam ento.
Recentem ente, G ilberto Freyre — que
escolheu Oliveira Vianna como interlocutor,
na perspectiva de afirmar sua visão anti-racialista em Casa-Grande & Senzala (1933)
— tornou-se objeto de análises distintas a
respeito de seu suposto anti-semitismo. Seja
por conta de um a série de estereótipos ne
gativos atribuídos aos judeus e detectados
em sua obra, seja em função de seu enfoque
reativo à m odernidade, representada pelos
judeus, o sociólogo acabou por ser inserido
no rol dos anti-semitas dos anos 30 (Costa
Lima, 1989; Ferraz, 1995; Needell, 1995). Em
contraposição a esse enfoque, Maio (1999a;
1997; 1995) considera que, embora a narrati
va de Freyre seja, com freqüência, ambígua e
imprecisa, e conquanto utilize por vezes uma
linguagem racialista, seu argum ento subs
tantivo, informado pela concepção neolamarckiana de raça e pelo enfoque weberiano acer
ca dos fundamentos do capitalismo moderno,
leva à incorporação positiva dos judeus à
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nova sociedade criada nos trópicos. Partici
pante ativo da formação do “cadinho racial
brasileiro” e sem ter qualquer responsabili
dade pelo desenvolvim ento do capitalism o
industrial no Brasil, como se verifica em So
brados & Mucambos (1936), o “judeu maleá
vel”, neolamarckiano, freyriano seria mais um
exem plo da pluralidade étnica constitutiva
da identidade “luso-brasileira”.
A literatu ra , co n stan tem e n te, aponta
para a relevância do papel de Oliveira Vianna
na montagem do Estado corporativo do pri
meiro governo Vargas e de sua política imi
gratória restritiva.17 No caso de Freyre, em
pleno processo de centralização política, de
pressões contra a imigração estrangeira e da
tentativa de construção d efinitiva de uma
identidade nacional, emerge o “judeu mesti
ço”, não escapando ao ideário do autor de
Casa-Grande & Senzala (1933), em conso
nância com a ideologia que, gradativamente,
veio a prevalecer entre as elites políticas e
intelectuais, proclamando a existência de um
Brasil miscigenado (Maio, 1999a, p. 104).18.
Houve uma plêiade de intelectuais bra
sileiros que se manifestou contra o anti-se
mitismo, particularmente nas coletâneas Por
que Ser A nti-Sem ita? Um Inquérito entre
Intelectuais Brasileiros (1933)1 e Os Judeus
na História do Brasil (1936). A primeira foi
organizada pelo rabino Isaias R affalovich,
que teve papel central na estruturação da
com unidade judaica do Rio de Janeiro nos
anos 20 e 30, sendo custeada pela Jewish
Colonization Association (Lesser, 1995a, p.
116). O segundo livro foi publicado pelo edi
tor Uri Zwerling. Tinha por objetivo apre
sentar a contribuição positiva dos judeus à
sociedade brasileira, desde os primórdios da
colonização até os anos 30. A m aior parte
dos artigos20 versa sobre o B rasil-Colônia,
alguns deles com base em docum entos das
Visitações do Tribunal do Santo Ofício da
Inquisição, então recém -publicados.
Destacam-se nestas obras imagens con
traditórias dos judeus, revelando uma série

de estereótipos com sinais positivos e negalivos (Lesser, 1995a, p. 116; Maio, 1997, p.
149; Tacei Carneiro, 1988, pp. 477-478). Tais
obras merecem exames mais cautelosos, levando-se em conta as trajetórias intelectual
e profissional dos seus autores. Sem dúvi
da, a publicação das duas coletâneas revela
um a razoável capacidade de interlocução de
representantes da com unidade judaica com
formadores de opinião no interior da socie
dade civil. Contudo, essa situação indica,
também, independentemente das visões am
bíguas sobre os judeus, a disponibilidade
de um a parte da intelectualidade para com 
bater o anti-semitismo (Maio, 1999b, pp. 234235).21
C onsiderações Finais
Dois fatores marcaram o anti-semitismo
na Colônia. O primeiro, tem a ver com a In
quisição portuguesa, que se especializou na
perseguição aos cristãos-novos. P rendeu,
torturou e levou m uitos dos descendentes
dos judeus sefaraditas às fogueiras, alegan
do a dissidência da ortodoxia. Porém , sua
atuação nos trópicos foi esporádica e concentrou-se em determinadas regiões. Nessas
circunstâncias, o anti-semitismo tende a em er
gir e a modificar a sociabilidade vigente, pro
vocado principalmente pelo temor do apara
to repressor. Com a ação efetiva do Tribunal
do Santo Ofício, todos se tornavam suspei
tos, todos deviam denunciar a todos e os
cristãos-novos foram as principais vítimas
das denúncias, dos confiscos e das prisões.
Consideramos, no entanto, problemáticas as
abordagens que centralizam suas análises
nessa relação de poder, esporádica e circuns
tancial, entre a Inquisição e os cristãos-no
vos, sem levar em conta a interação do cristão-novo na Colônia, nas ocasiões em que,
apesar de indiretam ente presente, o T ribu
nal permanece distante.
Com um enfoque centrado nas disposi
ções jurídicas e nas relações sociais, é im 

portante ressa lta r um segundo fator, que
pode rev elar elem entos da “sociabilidade
brasileira”. No caso do Rio de Janeiro, em
bora impedidos juridicam ente de participai
de uma série de instituições, os cristãos-no
vos conseguiram estabelecer-se, criar raízes
e conviver em relativa harmonia com os cristãos-velhos, enquanto os interesses e a in
fluência inquisitorial perm aneceram distan
tes (Silva, 1995; Calaça, 1999). Essa condição
social dispõe que os cristãos-novos convi
veram em um quadro ambíguo, permissivo e
restritivo, ao mesmo tempo “iguais” — por
serem brancos, na m aio r p arte das vezes
abastados senhores de engenhos e escra
vos — e “diferentes” — por serem descen
dentes de ju d e u s co n v ertid o s, im pedidos
legalmente de fazer parte dos quadros polí
ticos (Novinsky, 1987, p. 42; Calaça, 1999,
pp. 136-142). Essa situação gerou o que de
nom inam os de um consenso hierárquico e
estamental, que supomos ser de fundamen
tal importância para a compreensão da inte
ração dos hom ens livres e “b ran co s” na
época. Sugerim os que essa tendência, que
teria fom entado um a sociabilidade própria,
se comparada com outras formas de coloni
zação, se tenha intensificado no além-mar,
tendo como fator importante a circunstância
social em que se encontrava grande parte da
população que aqui se radicava.
Em relação ao período contemporâneo,
sem dúvida, a visibilidade crescente dos ju 
deus no cenário urbano, especialm ente no
decorrer da década de 30, foi criando aos
poucos atitudes adversas por parte do apa
rato estatal, em movim entos sociopolíticos,
como a AIB, em órgãos da im prensa e em
círculos intelectuais e políticos.
Todavia, esse cenário não impediu a for
mação de uma dinâmica e plural vida comu
nitária judaica, durante os anos 20 e 30, com
escolas, jo rn ais e instituições recreativas,
religiosas, culturais e políticas, que respeita
va a diversidade regional e as clivagens ideo
lógicas e políticas existentes. Eram comuns
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as divisões entre alemães e poloneses, entre
sefaraditas e asquenazes, entre direita e es
querda, entre religiosos e laicos e entre sio
nistas e anti-sionistas, com pondo um rico
painel de sociabilidades." Nesse universo,
a análise do anti-semitismo oferece, de certo
modo, rendimento limitado para a compreen
são dessa realidade diversa.
A “questão judaica", na verdade, foi um
produto da ação estatal que em suas políti
cas lim itadoras da im igração judaica agiu,
com freqüência, de modo contraditório. Por
sinal, não há termos de comparação, no que
tange a restrições e, com o ob serv a Grün
(1999, p. 374), entre o tratamento dado à imi
gração judaica com aquele voltado, por exem
plo, para os chineses no final do século XIX,
ou com relação aos assírios católicos nos
anos 30. Indo além, as tentativas de controle
sobre grupos étnicos ou nacionais, no con
texto estado-novista, tiveram efeitos muito
distintos quando se observa, a título de ilus
tração, os casos dos judeus, dos alem ães,
dos italianos ou dos japoneses (Lesser, 1999;
Seyferth, 1997).
Oracy Nogueira afirma que a ideologia
das relações raciais que prevalece no Brasil
é “assimilacionista e miscigenacionista” (No
gueira, 1955, p. 552). Esta ideologia, ao que
tudo indica, se consolidaria na era Vargas,
quando os judeus (e outras minorias) foram
pressionados a solucionar o problem a da
preservação de suas particularidades étni
cas (Grin, 1991). O brasileiro tenderia a reve
lar maior intolerância com as minorias que
não aceitassem o convite à assimilação, acio
nando, então, o preconceito.23
Ao se levar em conta a turbulência in
ternacional e a receptividade oferecida ao
judeu no Brasil, verifica-se, muitas vezes, a
discrepância entre as “circulares secretas”,
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os discursos de círculos intelectuais ou po
líticos e as ações de atores que compunham
os diversos escalões do aparato g overna
mental ou da intelligentsia brasileira. Temse a impressão de que a sociabilidade brasi
leira, co n so lid ad a pela id eo lo g ia assim i
la c io n is ta , caso não c o n tra ria d a p ela
manutenção de identidades primordiais, re
v ela-se freq ü en tem en te em d esco m p asso
com a atuação de setores do Estado, impli
cando, inclusive, a conduta am bígua de re
presentantes governam entais.
Em estudos sobre o anti-sem itism o no
Brasil, ainda ocorre, com freqüência, a emer
gência de uma perspectiva que se ocupa em
isolar, registrar e denunciar culpados pelas
desventuras de cristãos-novos e judeus no
Brasil, o que resulta na ênfase de um sentido
atemporal às perseguições sofridas por tais
minorias. Distancia-se, assim, tanto do viés
histórico quanto do sociológico, por relegar
a segundo plano a contextualização e a in
terpretação do fenômeno em suas especificidades, ou seja, nas form as nas quais se
apresentam nos cenários em questão.
Desse modo, é necessário levar-se em
consideração a interação dos agentes envol
vidos, em seus costumes, identidades, socia
bilidades e interesses, revelando aspectos
específicos, temporais e espaciais, de m ani
festações do anti-sem itism o, bem como da
importância do tema para compreensão não
apenas da forma que afetou as minorias (cris
tãos-novos e judeus), m as tam bém as res
pectivas sociedades em suas totalidades his
tóricas.

(Recebido pa ra publicação
em junho de 2000)

Notas
I

O termo anti-semitismus surge na Alemanha, por volta de 1880, com W ilhelm Marr, autor
de Der Sieg des Judentums über das Germanentum, em um contexto de difusão de idéias
racistas. Durante os séculos XIX e XX, foi adquirindo significados cada vez mais próxi
mos do conceito hoje utilizado pelas ciências sociais. François de Fontette, ao pesquisar
o Nouveau Larousse Ilustré, verifica algumas variações no seu significado. Em 1897,
“anti-semitismo” aparece definido como “movimento de opinião que, em certos países, se
elevou contra os judeus, e tende a fazer com que se tomem contra ele medidas de exce
ção” ; em 1906, como “doutrina daqueles que se opõem à influência dos judeus”; e, em
1988, como “doutrina ou atitude de hostilidade sistemática em relação aos judeus, e é
chamado anti-semita aquele que é hostil aos judeus” (Fontette, 1989, p. 9). A bibliografia
sobre o anti-semitismo é ampla. Cabe citar alguns clássicos, tais como Pierre Sorlin (1974),
Jacob Katz (1969; 1970; 1971; 1978), Leon Poliakov (1974; 1985a; 1985b; 1996), G eorgeL.
Mosse (1978), Jean Paul Sartre (1965), Norman Cohn (1969) e Hannah Arendt (1975; 1983).

2.

Vale lembrar que questões tais como as relações entre prostitutas judias, as denominadas
polacas, que tiveram alguma visibilidade entre o final do século XIX e os primeiros dois
decênios do século XX, e a criação de diversos estereótipos antijudaicos não foram
exploradas neste trabalho em função da dificuldade em se encontrar na literatura sobre o
tem a uma análise mais definitiva acerca da interface dos dois fenômenos. Sobre esse
assunto, ver: Lesser (1995a), Rago (1989), Menezes (1992) e Kushnir (1996).

3.

No século XIV, ocorreram manifestações compulsivas de ódio aos judeus na Espanha;
resultou que, em algumas cidades, os sefaraditas se viram pressionados a optar entre a
adesão ao catolicismo ou a expulsão, com o confisco dos seus bens. Os que optaram pela
conversão passaram a ser denominados “cristãos-novos” ou “m arranos”. Criava-se, as
sim, o fenômeno “cristão-novo”, marca específica da Península Ibérica e dos seus domí
nios. Em 1492, esse fenômeno atingiu o seu ápice, quando os reis católicos promulgaram
o Edito de Expulsão, estendendo o binôm io conversão ou expulsão para todo o reino,
recém-unificado. Os que optaram por não se converter migraram, em sua maioria, para
Portugal, aum entando o contingente de judeus no pequeno reino ibérico. Fernando e
Isabel (os reis católicos) obtiveram do Papa Sisto IV uma Bula, permitindo a instauração
do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição espanhola. A bibliografia sobre os motivos da
conversão e sobre a criação da Inquisição espanhola é extensa. Vale mencionar os traba
lhos clássicos de H. C. Lea (1906-1907) e I. Baer (1992 [1945]). Os estudos sobre a
Inquisição e o cristão-novo na Espanha despertam intenso debate historiográfico, com
trabalhos de fundamental importância, como os de H. Kamen (1966), B. Netanyahu (1966;
1995), B .B enassar (1977).

4.

A Inquisição se especializou, principalmente, na perseguição aos cristãos-novos, assim
como na dos seus descendentes, mormente acusados de serem “judaizantes”, não só no
reino como em toda a extensão do império marítimo português. A narrativa histórica da
instauração da Inquisição portuguesa conta, também, com bibliografia relativamente ex
tensa. Vale citar os trabalhos clássicos de Alexandre Herculano (1854), A ntônio Baião
(1906; 1919) e João Lúcio de Azevedo (1922) e Kayserling (1971 [1867]). Há registros de
que a iniciativa de tais estudos se dá por parte de autores estrangeiros, em especial
franceses e alemãs (Mendonça e Moreira, 1980, pp. 5-7).
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5.

Autores como F. A. Varnhagen (1845), Antônio Baião (1906; 1919), Capistrano de Abreu
(1922), João Lúcio de Azevedo (1922), dentre outros, não podem deixar de ser lembrados
por suas contribuições iniciais ao tema. Arnould Wiznitzer (1966) foi o primeiro a promo
ver um estudo específico sobre os cristâos-novos no período colonial.

6.

Vale registrar, dentre outras, as obras de Mello (1989), Lippiner (1962; 1969), Omegna
(1969), França e Siqueira (1963) e França (1969). Trabalhos recentes sustentam algumas
hipóteses sobre a m otivação do em preendim ento inquisitorial na Colônia, em bora se
detenham em outros grupos sociais. Ver Belline (1989), Lima (1991), Raminelli (1990),
Souza (1986), Mott (1992) e Vainfas (1986; 1989; 1995; 1997a).

7.

O debate entre Saraiva e Revah se dá por conta do livro Inquisição e Cristãos-Novos
(Saraiva, 1985 [1956]), que rompe com uma tradição historiográfica unânime na aceitação
do “judaísm o” dos cristãos-novos. Uma análise sumária sobre a tradição historiográfica,
anterior a esta polêmica, pode ser vista em Cristãos-Novos na Bahia (Novinsky, 1992b
[1972], pp. 3-22).

8.

Dentre outros, vale mencionar os trabalhos de J. A. G. de Mello (1989), E. C. de Mello
(1989), S. B. Schw artz(1988),D. G. Smith (1975), J. G. Salvador (1992), L. G. F. daS ilva
(1995; 1999), C. E. Calaça (1999), A. G. Araújo Júnior (1998), A. A. F. de Assis (1998), R. A.
Bromberg (1984), B. Feitler (1997), A. Y. Hoshi (1999), F. M. Lustosa (1999) e S. M. de S.
Santos (1997).

9.

Jefrey Lesser apresenta uma estimativa de imigração judaica para o Brasil: entre 1881 e
1900, cerca de 1.000 judeus emigraram para o Brasil; entre 1901 e 1914, cerca de 8.750;
entre 1915 e 1920, cerca de 2.000; entre 1921 e 1925,7.139; entre 1926e 1930, 22.296; entre
1931 e 1935,13.075; e entre 1936 e 1942,14.576 (Lesser, 1995a, p. 316).

10. E importante destacar que as relações entre judeus, comunismo e anti-semitismo no Brasil
dos anos 30 ainda estão para ser investigadas com m aior acuidade. H á um a série de
pesquisas em andamento, algumas delas com base em documentação do DOPS, recente
mente aberta à consulta. Sobre a questão, ver: Blay (1989), Tucci Carneiro (1997; 1999),
Milgram (1997), Lerner (1997), Lewin (1997), Maio (1999a) e Pandolfi (1995).
11. Hélgio Trindade, em sua tese de doutorado, fez 130 entrevistas com antigos dirigentes
nacionais e regionais, além de militantes de base, da AIB. O questionário por ele aplicado
teve perguntas abertas e fechadas. Na pergunta aberta sobre as m otivações que teriam
levado à inserção no movimento, apenas cinco entrevistados citaram o anti-semitismo
como motivação principal (Trindade, 1979, p. 153). Já na parte do questionário onde se
pede para concordar ou discordar, com gradações, de uma série de frases, 71% dos exintegrantes da AIB “concordam muito” com a seguinte colocação: “os judeus são asso
ciados ao surgimento do comunismo e capitalismo internacionais” (idem, pp. 265 e 333).
Por um lado, como observa Trindade, “o anti-semitismo não tinha tradição no Brasil antes
da fundação da AIB” (idem, p. 153). Mas, por outro, uma parte significativa dos militantes
adere ao postulado moderno do anti-semitismo, que se confunde com a crença em uma
conspiração mundial judaica.
12. Miguel Reale considera que a “AIB não formava unidade com pacta do ponto de vista
doutrinário, nela atuando correntes de opinião diversificadas. Pelo m enos três delas
persistiram até o término do movimento: uma, a mais numerosa, liderada por Plinio Salga
do, fundada na doutrina social da Igreja e na exaltação nacionalista; um a outra, que dava
ênfase aos problemas jurídico-institucionais do Estado; e uma terceira, mais preocupada
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com os valores tradicionais da história pátria, a que acrescentava um anti-semitismo de
frágil mas espalhafatosa fundamentação, com Gustavo Barroso à frente” (Reale, 1986, p.
80).
13. Talvez a única nota destoante da distância entre o discurso e a prática da AIB diante do
anti-semitismo esteja em um episódio, ocorrido em São Paulo. Segundo Deutsch (1999, p.
280), “só teria havido um possível caso de violência de Integralistas contra judeus em que
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todas as correntes do judaísmo naquele momento, não se conseguiu chegar a um acordo
sobre a composição do comitê de recepção. Disputas sobre a hegemonia da representa
ção dos judeus pelas diferentes organizações acabaram por excluir o grupo da Biblioteca
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organização central controlada por sionistas. Encontrar um a língua comum, entre audiên
cia e palestrantes locais parecia impossível. No evento, que reuniu duas mil pessoas no
Automóvel Clube do Brasil, fizeram uso da palavra, em iídiche, o tesoureiro da Federação
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que nos Estados Unidos (Nogueira, 1985, p. 34).
34

B ib lio g ra fia
I - Período Colonial
a) C ristãos-novos, inquisição e an ti-sem itism o na E uropa M oderna
Baer, I.
1992

A History o f the Jews in Christian Spain (2.a ed.). Jerusalem, The Jewish Publica
tion Society, 2 vols.

Baião, A.
1906
A Inquisição em Portugal e no Brasil - Subsídios para sua História. Lisboa, Typ.
Calçada do Cabra, 7.
1919
E pisódios D ram áticos da Inquisição Portuguesa. Porto, Edição da Renascença
P ortuguesa.
Benassar, B. (org.).
1977
L ’Inquisition Espagnole (Xve-XXe Siècle). Paris, Hachette.
Bethencourt, F.
1995
L ’Inquisition à VEpoque M oderne - Espagne, Portugal, Italie - Xve-XIXe Siècle.
Paris, Fayard.
Caroilo, D. H. M. deB .
1995
A Política Inquisitorial Portuguesa e os Cristãos-Novos. D issertação de M estra
do, FFLCH/USP.
Carvalho, F. M. de
1999
“Zacuto Lusitano e um Tratado de Medicina Dirigido ao Brasil”, in N. Falbel et alii
(orgs.), Em Nome da Fé: Estudos In Memoriam de Elias Lipiner. São Paulo, Pers
pectiva.
Coelho, A. B.
1987
Inquisição em Évora. Lisboa, Caminho, 2 vols.
Contreras, J.
1993
“Limpieza de Sangre, Cambio Social y Manipulación de la M em oria”, in Inquisición y Conversos. III Curso de Cultura Hispano-Judia y Sefardi. Toledo, Asociaci<5n de Amigos del Museo Sefardi/Caja de Castilla la Mancha, 6-9 de setembro, pp.
81-102.
Herculano, A.
1854
História da Origem e Estabelecim ento da Inquisição em Portugal. Lisboa, Im 
prensa Nacional, 3 vols.
Israel, J.
1992

La Juderia Europea en la Era dei M ercantilismo, 1550-1750. M adrid, Catedra.

Kamen, H.
1966
A Inquisição na Espanha. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
1996
“Inquisição na Espanha Traz à Luz o Racismo”. Folha de S. Paulo, 14 de abril.

35

Kayserling, M.
1971
H istória dos Judeus em Portugal (introdução, tradução e com entários de Anita
Novinsky). São Paulo, Livraria Pioneira Editora.
Lea, H. C.
1906-1907 A History o f the Inquisition o f Spain. New York, The M acmillan Company, 4 vols.
Mea, E. C. de A.
1997
A Inquisição de Coimbra no Século X VI - A Instituição, os Homens e a Socieda
de. Porto, Fund. Eng. Antonio de Almeida.
Mendonça, J. L. de M. e Moreira, A. J.
1980
História dos Principais Actos e Procedimentos da Inquisição em Portugal. Lis
boa, Imprensa Nacional/Casa da Moeda.
Nazario, L.
1989
Autos-de-Fé como Espetáculos de Massa. Dissertação de Mestrado, FFLCH/USP.
Netanyahu, B.
1966
The Marranos o f Spain from the Late X IV to the Early X V I Century According to
Contemporary Hebrew Sources. New York, American Academy for Jewish Rese
arch.
1995
The Origins o f the Inquisition in Fifteenth Century Spain. N ew York, Random
H ouse.
Poliakov, L.
1996
De M aomé aos M arranos - História do Anti-Sem itism o II (2.a ed.). São Paulo,
Editora Perspectiva.
Revah, I. S.
1961
“Pour F Histoire des Nouveaux-Chrétiens Portugais - La Relation Généalogique
d’L. de M. A boab” . Boletim Internacional de Bibliografia Luso-Brasileira, vol.
II, n.° 2, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian.
1968
“L'H érésie M arrane dans l’Europe Catholique du 15 au 18ème Siècle”, in J. Le
Goffe (org.), Hérésie et Société. Paris, Mouton.
1979
“Os Marranos”, in N. Falbel e J. Guinzburg (orgs.), Os M arranos. São Paulo, CEJ,
pp. 91-159.
Ribeiro, B. A. F.
1999
A Academia dos Singulares de Lisboa e os Cristãos-Novos. Com unicação apre
sentada no II Encontro de Estudos Judaicos, UERJ, Rio de Janeiro.
Roth, C.
1974

A History o f the Marranos. New York, Schocken Books.

Saraiva, A. J.
1985
Inquisição e Cristãos-Novos (5.a ed.). Lisboa, Editorial Estampa.
Saraiva, A. J. e Revah, I. S.
1985
“Polêmica acerca de Inquisição e Cristãos-Novos”, in A. J. Saraiva, Inquisição e
Cristãos-Novos (5.a ed.). Lisboa, Editorial Estampa, pp. 221-260.

36

Tavares, M. J. P. F.
1982
Os Judeus em Portugal no Século XV. Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, vol. I.
b) Cristãos-novos, inquisição e anti-sem itism o na Colônia
Abreu, C. de.
1922
Um Visitador do Santo Ofício á Cidade do Salvador e ao Reconcavo da Bahia de
Todos os Santos. Rio de Janeiro, Typ. do Jornal do Commercio, de Rodrigues & Cia.
Araújo Júnior, A. G.
1998
Cristãos-Novos e a Inquisição no Século de Ouro em Goiás. Dissertação de M es
trado, FFLCH/USP.
Assis, A. A. F. de
1998
Um “Rabi” Escatológico na Nova Lusitânia: Sociedade Colonial e Inquisição no
Nordeste Quinhentista — O Caso João Nunes. Dissertação de Mestrado, ICHF/UFF.
A ssociação Portuguesa de Estudos Judaicos.
1994
Os Judeus Portugueses entre os Descobrimentos e a Diáspora. Lisboa, Fundação
Calouste Gulbenkian.
Azevedo, J. L. de
1922
“Notas sobre o Judaísmo e a Inquisição no Brasil”. R1HGB, vol. 91, n.° 145, pp. 679697.
1989
História dos Cristãos-Novos Portugueses (3.a ed.). Lisboa, Clássica Editora.
Bellini, L. A.
1989
Coisa Obscura - Mulher, Sodomia e Inquisição no Brasil Colonial. São Paulo,
Brasiliense.
Benassar, B.
1988
“Une Fidelité Difficile: Les Nouveaux Chréstiens de Bahia et de Rio de Janeiro aux
XVIIème et XVIIIème Siècles”. Historie, Economies et Societes, n.° 2, pp. 209-220.
Bohm, G.
1992
L o s S e f a r d i e s en l o s D o m i n i o s é r i c a d e i S u r y d e i C a r i b e .
Frankfurt, Vervuert Verlag, Bibliotheca Ibero-Americana Band 44.
Boxer, C.
1981a
1981b
1988

O Império M arítimo Português (1415-1825). Lisboa, Edições 70.
A Igreja e a Expansão Ibérica (1440-1770). Lisboa, Edições 70.
Relações Raciais no Império Colonial Português: 1415-1825. Porto, Ed. Afron
tam ento.

Bromberg, R. A.
1984
Inquisição no Brasil - Um C apitão-M or Judaizante. D issertação de M estrado,
Centro de Estudos Judaicos/USP.
Calaça, C. E.
1999
Cristãos-Novos Naturais do Reino e Moradores na Cidade do Rio de Janeiro: 16501710. Dissertação de Mestrado, FFLCH/USP.

37

Chacon, V.
1955
O A nti-Sem itism o no B rasil (Tentativa de Interpretação Sociológica). Recife,
Clube Hebraico do Recife.
Feitler, B.
1997
“Les Nouveaux-Chrestiends dans la Capitainerie du Paraíba au XVIIF Siècle”. Cahiers du Brésil Contemporain, n.° 32, pp. 89-100.
Flory, R. e Smith, D. G.
1978
“Bahian Merchants and Planters in the Seventeenth and Early Eighteenth Centu
ries”. Hispanic American Historical Review, vol. 58, n.° 4.
França, E. de O.
1969
“Engenhos, Colonização e Cristãos-N ovos na Bahia C olonial” , in A nais do IV
Sim pósio N acional dos Professores U niversitários de H istória. São Paulo, pp.
181-241.
França, E. de O. e Siqueira, S.
1963
“Introdução”, in Segunda Visitação do Santo Ofício às P artes do B rasil pelo
Inquisidor e Visitador o Licenciado M arcos Teixeira: Livro das C onfissões e
Ratificação da Bahia. São Paulo, Anais do Museu Paulista, tomo XVII.
Hoshi, A. Y.
1999
Frei João Alvares de Santa Maria: A Mensagem Dissidente de um Judaizante do
Século XVIII. Comunicação apresentada no II Encontro de Estudos Judaicos, UERJ,
Rio de Janeiro.
Lima, L. L. daG .
1991
A Confissão pelo Avesso: O Crime de Solicitação no Brasil Colonial. Tese de
Doutorado, FFLCH/USP.
Lipiner, E.
1962
Breve História dos Judeus no Brasil. Rio de Janeiro, Ed. Bibios.
1969
Os Judaizantes nas Capitanias de Cima (E studos sobre os C ristãos-N ovos do
Brasil nos Séculos XVI e XVII). São Paulo, Editora Brasiliense.
1977
Santa Inquisição, Terror e Linguagem. Rio de Janeiro, Editora Documentário.
Lourenço, E. J.
1995
Judeus: Povoadores do Brasil Colônia. Brasília, ASEFE.
Lustosa, F. M.
1999
Os Cristãos-Novos e a Terra na Paraíba. Comunicação apresentada no II Encontro
de Estudos Judaicos, UERJ, Rio de Janeiro.
Mello, E. C. de
1989
O Nome e o Sangue — Uma Fraude Genealógica no Pernambuco Colonial. São
Paulo, Pioneira/Edusp.
Mello, J. A. G. de
1979
Tempo dos Flamengos. Recife, Companhia Editora de Pernambuco.
1989
Gente da Nação. Recife, M assangana.

38

Mott, L.
1992

“Justitia et M isericórdia: A Inquisição P ortuguesa e a R epressão ao Nefando
Pecado da Sodomia”, in M. L. Tucci Carneiro e A. Novinsky (orgs.), Inquisição:
Ensaios sobre Mentalidade, Heresias e Arte. Rio de Janeiro/São Paulo, Expressão
e Cultura/Edusp, pp. 703-738.

Nogueira, O.
1989
“O ‘Estatuto de Puritate Sanguinis’ e o Racismo a Brasileira”. Revista do Instituto
Histórico e Geográfico do Espírito Santo, n.° 39, pp. 81-111.
Novinsky, A.
1971
“A Pesquisa Histórica sobre o Cristão-Novo no Brasil”. Revista de História, vol.
XLIII, n.° 88, São Paulo, pp. 493-505.
1982
“Some Theoretical Considerations about the New Christian Problem ”, in I. BemAmi (ed.), The Sephardi and Oriental Jewish Heritage - Studies. Jerusalem, The
Magnes Press, The Hebrew University.
1987
“Jewish Roots of Brazil”, in J. Elkin e G. Merks (orgs.), The Jewish Presence in
Latin America. Boston, Allen A. Unimeris, pp. 33-44.
1989
“La Inquisición y la Burguesia Brasilena (s. X VIII)” . Cuadernos para la Historia
de la Evangelización en América Latina, n.° 4, pp. 65-73.
1991
“Reflexões sobre Anti-Semitismo (Portugal, Séculos XVI-XX)”, in Congresso In
ternacional. - P ortugal no Século XVIII de D. João V à R evolução Francesa.
Lisboa, Sociedade Portuguesa de Estudos do Século XVIII, U niversitária Editora,
pp. 456-461.
1992a
“A Inquisição no Brasil”. Revista Problemas Brasileiros, n.° 289 (encarte).
1992b
Os Cristãos-Novos nci Bahia: A Inquisição (2.a ed.). São Paulo, Perspectiva.
1996
“Um Novo Conceito de M arranismo”. I Colóquio Internacional: O Patrimônio Judaico-Português. Lisboa, APEJ.
1998
“Os Cristãos-Novos no Brasil - Um Resgate Histórico”, in Os Judeus Portugueses
- Entre os Descobrimentos e a Diáspora. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian/
A ssociação Portuguesa de Estudos Judaicos.
1999
“Cristãos-N ovos na Construção do Brasil”, in A. N iskier (coord.), Contribuição
dos Judeus ao Desenvolvimento Brasileiro. Rio de Janeiro, Academ ia Brasileira
de Letras, pp. 29-40.
Novinsky, A. e Kuperman, D. (orgs.)
1996
Ibéria-Judaica: Roteiros da M em ória. Rio de Janeiro/São Paulo, Expressão e
Cultura/Edusp, vol. 6.
Novinsky, A. e Tucci Carneiro, M. L. (org.)
1992
Inquisição: Ensaios sobre Mentalidade, Heresias e Arte. Rio de Janeiro/São Pau
lo, Expressão e Cultura/Edusp.
Omegna, N.
1969
Diabolização dos Judeus: M artírio e Presença dos Sefaraditas no B rasil Colo
nial. São Paulo, Distribuidora Record de Serviço de Imprensa S.A.
Raminelli, R.
1990
Tempo de Visitações — Cultura e Sociedade em Pernambuco e Bahia, 1591-1620.
Dissertação de Mestrado, FFLCH/USP.
39

Russel-Wood, A. J. R.
1981
Fidalgos e Filantropos — A Casa da M isericórdia da Bahia, 1550-1755. Brasi
lia, Ed. Brasiliana/UnB.
Salvador, J. G.
1969
Cristãos-Novos, Jesuítas e Inquisição. São Paulo, Livraria Pioneira Editora/Eduip.
1976
Os Cristãos-Novos - Povoam ento e Conquista do Solo Brasileiro, 1530-KM.
São Paulo, Pioneira.
1978
Os Cristãos-N ovos e o Comércio no A tlântico M eridional: Com Enfoque m
Capitanias do Centro-Sul, 1530-1680. São Paulo/Brasília, Pioneira/INL.
1992
Os Cristãos-Novos em M inas Gerais durante o Ciclo do Ouro (1695-1755}Relações com a Inglaterra. São Paulo, Pioneira.
Santos, S. M. de S.
1997
Marranos e Inquisição (Bahia, Século XVIII). Dissertação de Mestrado, FFLCHÍ
USP.
Schwartz, S. B.
1988
Segredos Internos : Engenhos e Escravos na Sociedade Colonial, 1550 - 18S.
São Paulo, Companhia das Letras.
Silva, L. G. F. da
1995
H eréticos e Impuros: A Inquisição e os Cristãos-Novos no Rio de Janeirob
Século XVIII. Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, Departamento Geral
de Documentação e Informação Cultural, Divisão de Editoração.
1999
“O Sangue que lhes Corre nas Veias”: Mulheres Cristãs-Novas do Rio de Janeiro,
Século XVIII. Tese de Doutorado, FFLCH/USP.
Siqueira, S. A.
1970
“A Inquisição Portuguesa e os Confiscos”. Revista de História, vol. XLI, n.° íl,
São Paulo, pp. 323-340.
1978
A Inquisição Portuguesa e a Sociedade Colonial. São Paulo, Cia. Ed. Nacionii
Smith, D. G.
1975
The Mercantile Class of Portugal and Brazil in the Seventeenth Century: A So®
Economic Study of the Merchants of Lisbon and Bahia, 1620-1690. Ph.D. Thesis,
The University of Texas at Austin.
Souza, L. de M. e. (org.)
1986
O Diabo e a Terra de Santa Cruz. São Paulo, Companhia das Letras.
1997
História da Vida Privada no Brasil: Cotidiano e Vida Privada na Am érica Puttuguesa. São Paulo, Companhia das Letras.
Tucci Carneiro, M. L.
1983
O Preconceito Racial no Brasil: Os Cristãos-Novos. São Paulo, Brasiliense.
Vainfas, R.
1986
“A Teia de Intrigas”, in R. Vainfas (org.), História e Sexualidade no Brasil. R io t
Janeiro, Graal, pp. 107-123.
1989
Trópico dos Pecados: Moral, Sexualidade e Inquisição no B rasil Colonial. Eio
de Janeiro, Campus.

40

1995
1997a

1997b

A H eresia dos índios: Catolicism o e Rebeldia no B rasil Colonial. São Paulo,
Com panhia das Letras.
“Moralidade Brasílicas: Deleites Sexuais e Linguagem Erótica na Sociedade Escra
vista”, in L. de M. e Souza (org.), História da Vida Privada no Brasil: Cotidiano
e Vida Privada na América Portuguesa. São Paulo, Com panhia das Letras.
Confissões da Bahia: Santo Ofício da Inquisição de Lisboa. São Paulo, Com pa
nhia das Letras.

V ários Autores
1997
“D iáspora e Expansão: Os Judeus e os D escobrim entos P ortugueses” . Revista
Oceanos, n.° 29, janeiro/março.
Varnhagen F. A.
1845
“Excertos de Várias Listas de Condenados pela Inquisição de Lisboa, desde o Ano
de 1711 ao de 1767 Compreendendo só Brasileiros ou Colonos Estabelecidos no
Brasil”. RIHGB, tomo 7, Rio de Janeiro, pp. 54-85.
Wistnizer, A.
1966
Os Judeus no Brasil Colonial. São Paulo, Li v. Pioneira/Edusp.

II - Período Contemporâneo
a) Seleção de obras sobre o anti-semitismo no contexto internacional
Ackerman, N. W. e Jahoda, M.
1969
Distúrbios Emocionais e Anti-Semitismo. São Paulo, Perspectiva/USP (Col. Deba
tes).
Adorno, T. W.
1950
The Authoritarian Personality. New York, Harper.
Allbritton, B. B. e Joe, L.
1967-1978 The Many Faces o f Anti-Semitism. New York, The American Jewish Committees,
Institute o f Human Relations.
Andies, H.
1967
Histoire de I’Antisemitisme. Paris, A. Michel.
Arendt, H.
1975
/ k Origens do Totalitarismo: Anti-Semitismo. Instrumento de Poder. Rio de Janei
ro, Editora Documentário.
1978
Jew as Pariah: Jewish Identity and Politics in the Modern Age. New York, Grove
Press.
1983
Eichm ann em Jerusalém . Um R elato sobre a B analidade do M al. São Paulo,
Diagrama e Textos.
Baumant, Z.
1999
M odernidade e Holocausto. Rio de Janeiro, Zahar Editor.
Bracher, K. D.
1978
The German Dictatorship. Harmondsworth, Penguin.
41

Cohn, N.
1969
A Conspiração M undial dos Judeus: Mito ou Realidade. São Paulo, Editora Ibrasa.
David, C.
1976
H itler et le Nazisme. Paris, Presses Universitaires de France.
Deutscher, I.
1970
O Judeu Não-Judeu e Outros Ensaios. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
Elissar, E. B.
1969
La D iplom atie du IIIe Reich et les Juifs (1933-1939). Paris, Christian Sourgois
Editeur.
Finkielkraut, A.
1980
Le J u if Imaginaire ( 2 a ed.). Paris, Seuil.
Fontette, F.
1989
História do Anti-Semitismo. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor.
Friedlander, S.
1971
L'Antisém itism e Nazi: Histoire d ’une Psychose Collective. Paris, Seuil.
Girardet, R.
1987
M itos e M itologias Políticas. São Paulo, Companhia das Letras.
Gregor, A. J.
1969
The Ideology o f Fascism. New York, Free Press.
Katz, J.
1969
1970
1971
1978

Exclusiveness and Tolerance: Studies in Jewish - Gentiles Relations in M edie
val and Modern Times. New York, Berman House.
Jews and Freemasons in Europe: 1723-1939. Cambridge, Mass., Harvard Univer
sity Press.
Tradition and Crisis: Jewish Society at the End o f the M iddle Ages. New York,
Schoken Books.
Out o f the Ghetto - The Social Background o f Jewish Emancipation: 1770-1870.
New York, Schoken Books.

Library, I. P.
1974
Anti-Semitism. Jerusalem, Keter Publishing House.
Mosse, G. L.
1966
The Crisis o f German Ideology. London, Weidenfeld and Nicholson.
1978
Toward the Final Solution: A History o f European Racism. New York, Howard
Fertig.
Poliakov, L.
1974
“Protocols of the Eldest of Zion”, in Anti-Semitism. Jerusalem, Keter Publishing
House, pp. 135-139.
1985a
De Voltaire a Wagner, História do Anti-Semitismo III. São Paulo, Perspectiva.
1985b
A Europa Suicida: 1870-1933. São Paulo, Perspectiva.

42

Sartre, J. P.
1965
Reflexões sobre o Racismo. São Paulo, Difel.
Sorlin, P.
1974

O Anti-Semitismo Alemão. São Paulo, Perspectiva.

Sternhell, Z.
1971
“National Socialism and Anti-Semitism: The Case of M aurice Barres”. Journal o f
Contemporary History, vol. VI, n.° 4, outubro.
1978
La D roite R evolutionnaire, 1885-1914: Les O rigens F rançaises du Fascism e.
Paris, Seuil.
b) Obras sobre a presença judaica, relações étnico-raciais entre ju deu s e não-judeus e o
anti-sem itism o no B rasil Contemporâneo
Araújo, R. B. de
1979
“Os M ercadores do Mal. Os Judeus na Obra de Gustavo Barroso”, in Documento
de Trabalho do CPDOC/FGV. Rio de Janeiro, maio.
1988
Totalitarismo e Revolução: O Integralism o de Plínio Salgado. Rio de Janeiro,
Jorge Zahar Editor.
Benchimol, S.
1999
“Os Judeus na A m azônia”, in Amazônia: Formação Social e Cultural. Manaus,
Valer Editora.
Blay, E. A.
1989
“Inquisição, Inquisições: A spectos da Participação dos Judeus na V ida SócioPolítica Brasileira nos Anos 30”. Tempo Social, vol. 1, n.° 1, pp. 105-130.
1997
“Judeus na Amazônia”, in B. Sorj (org.), Identidades Judaicas no Brasil Contem
porâneo. Rio de Janeiro, Editora Imago.
Camargo, A. et alii
1989
O Golpe Silencioso. Rio de Janeiro, Editora Rio Fundo.
Cancelli,E.
1993a
O Mundo da Violência. Brasília, UnB.
1993b
“Para Esconder a Memória do Anti-Semitismo”. Textos de História, n.° 1, pp. 18-31.
Chacon, V.
1955
O Anti-Semitismo no Brasil. Recife, Publicações do Clube Hebraico.
1971
“C onsciência Nacional e Judaísm o no B rasil”. Revista do Instituto de Estudos
Brasileiros, n.° 10, pp. 7-26.
Chiavenatto, J. J.
1985
O Inim igo Eleito: Os Judeus, Poder e A nti-Sem itism o. Porto Alegre, M ercado
A berto.
Cohen, E.
1988
O Governo Federal e o Partido Nazista no Brasil. Dissertação de Mestrado, ICHF/
UFF.

43

Costa Lima, L.
1989
A Aguarrás do Tempo. Rio de Janeiro, Editora Rocco.
Cytrynowicz, R.
1990
Memória da Barbárie. São Paulo, Edusp/Nova Stella.
1992
Integralismo e Anti-Semitismo nos Textos de Gustavo Barroso na Década de 30.
Dissertação de Mestrado, FFLCH/USP.
1996
“A América e o Anti-Semitismo na Visão Integralista de G ustavo Barroso e de
Plínio Salgado”, in A. Novinsky e D. Kuperman (orgs.), Ibéria-Judaica: Roteiros
da Memória. Rio de Janeiro/São Paulo, Expressão e Cultura/Edusp.
1998
“O Fascismo Brasileiro entre as Oligarquias e a M odernidade”. Apresentação do
volume Imagens do Sigma. Rio de Janeiro, Arquivo do Estado do Rio de Janeiro.
Decol, R. D.
1999
Imigrações Urbanas para o Brasil: O Caso dos Judeus. Tese de Doutorado, IFCH/
Unicamp.
Deutsch, S. M.
1999
Las Derechas: The Extrem e Right in Argentina, Brazil, and Chile, 1890-1939.
Stanford, Ca., Stanford University Press.
Falbel, N.
1984
A Comunidade Judaica no Brasil. São Paulo, Federação Israelita do Estado de
São Paulo.
Fausto, B.
1991
H isto rio g ra fia da Im igração p a ra São P aulo. São Paulo, E d ito ra S um aré/
FAPESP.
1997
Negócios e Ócios: Histórias da Imigração. São Paulo, Companhia das Letras.
Ferraz, S. C.
1995
Tempos de Casa-Grande. Tese de Doutorado em História, USP.
Freyre, G.
1933
Casa-Grande & Senzala. Rio de Janeiro, M aia & Schmidt Ltda.
1936
Sobrados e Mucambos. São Paulo, Companhia Editora Nacional.
Gertz, R. E.
1987
O Fascismo no Sul do Brasil: Germanismo, Nazismo, Integralismo. Porto Alegre,
M ercado Aberto.
1996
“Influência Política Alemã no Brasil na Década de 1930”. Estúdios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, vol. 7, n.° 1, pp. 85-105.
Grin, M.
1991
1995
1997

44

Armadilhas da Contingência: Etnicidade Judaica no Brasil. Dissertação de M estra
do em Ciência Política, IUPERJ.
“Etnicidade e Cultura Política no Brasil; o Caso dos Imigrantes Judeus do Leste
Europeu” . Revista Brasileira de Ciências Sociais, ano 10, n° 28, pp. 139-156.
“Diáspora Minimalista: A Crise do Judaísmo M oderno no Contexto Brasileiro”, in
B. Sorj (org.), Identidades Judaicas no Brasil Contemporâneo. Rio de Janeiro, Ed.
Imago.

Griin, R.
1994
1997a
1997b

1998
1999

“Identidade e Representação: Os Judeus na Esfera Pública e a Representação da
Comunidade”. Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol. 26, n.° 9, pp. 123-148.
“Intelectuais na Com unidade Judaica B rasileira”, in B. Sorj (org.), Identidades
Judaicas no Brasil Contemporâneo. Rio de Janeiro, Ed. Imago, pp. 125-152.
“Espacio Simbólico y Espacio Social: El Papel de los Intelectuales Judios Brasilenos dentro de la Comunidad Étnica e Fuera de Ella”. Estudios M igratorios Latinoamericanos, ano 12, n.° 35, p p .129-151.
“Becoming White: Jews and Armenians in the Brazilian Ethnic M osaic”. Anthro
pological Journal on European Cultures, vol. 7, n.° 2, pp. 107-130.
“Construindo um Lugar ao Sol: Os Judeus no Brasil”, in B. Fausto (org.), Fazer a
América. São Paulo, Edusp.

Grün, R. e Silberstein, C.
1995
“La Imagen y la Vida de los Judios en Brasil: Cuestiones e Inferencias”. Estudios
M igratorios Latinoamericanos, ano 10, n.° 29, pp. 5-27.
Grynszpan, M.
1997
Resenha do livro O Brasil e a Questão Judaica: Imigração, D iplomacia e Pre
conceito, de Jeffrey Lesser. História Ciências Saúde: Manguinhos, vol. III, n.° 3,
pp. 555-557.
Guglielmo, A. R.
1999
A Questão Judaica e o Holocausto enquanto Notícia: Ideologia e M em ória nas
Páginas de O Estado cle São Paulo. Dissertação de Mestrado, Centro de Estudos
Judaicos/USP.
Katz, S.
1999
Khan, T.
1995

“Les Images du Brèsil en M onde Juif (XIXo e XXo Siècles)”. Revue des Études
Juives, vol. 153, n. 1-2, pp. 237-248.
“O Caso Genny Gleizer — Precursor das Campanhas pelos Direitos Humanos no
Brasil”. Cultura/Vozes, vol. 89, n.° 6, pp. 13-36.

Kominsky, E. V.
1985
Rolândia: A Terra Prometida. Judeus Refugiados do Nazismo no Norte do Paraná.
Tese de Doutorado, Centro de Estudos Judaicos/USP.
Krausz, R.
1982
“Some Aspects of Intermarriage in the Jewish Community of São Paulo, Brazil”.
American Jewish Archives, vol. 34, n.° 2, novembro.
Kushnir, B.
1996
Baile de Máscaras: Mulheres Judias e Prostituição: A í Polacas e suas Associa
ções de Ajuda Mútua. Rio de Janeiro, Ed. Imago.
Lerner, K.
1997
Histórias de Vida de Mulheres Imigrantes Judias: O Caso da Biblioteca Scholem
Aleichem. Trabalho apresentado no XXI Encontro Anual da Anpocs, Caxambu,
MG, outubro.

45

Lesser, J.
1989
Pawns of the Powerful: Jewish Immigration to Brazil, 1904-1945. Ph.D. Dissertation,
New York University.
1994a
“Immigration and Shifting Concepts of National Identity in Brazil during the Var
gas Era”. Luso-Brazilian Review, vol. 32, n.° 2, pp. 23-44.
1994b
“The Immigration and Integration of Polish Jews in Brazil, 1924-1934”. Am ericas,
vol. 51,n.°2, pp. 173-191.
1995a
O B rasil e a Questão Juclaica: Imigração, Diplomacia e Preconceito. Rio de
Janeiro, Ed. Imago.
1995b
“Images of Jews and Refugee Admissions in Brazil, 1939-1942”. Canadian Jour
nal o f Latin American and Caribbean Studies, vol. 20, n. 39-40, pp. 65-90.
1996a
“Bad Land, Popular Rebellion and Ethnic Survival: Jewish Farmers in Southern
Brazil, 1904-25”. Immigrants & Minorities, vol. 15, n.° 1, pp. 1-21.
1996b
“From Antisemitism to Philosemitism: The Manipulation of Stereotypes in Brazil,
1933-1945”. Patterns o f Prejudice, vol. 30, n.° 4, pp. 43-55.
1999
Negotiating National Identity: Immigrants, Minorities, and the Struggle for Ethni
city in Brazil. Durham, Duke University Press.
Lesser, J. e Klich, I. (ed.).
1998
Arab and Jewish Immigrants in Latin America: Images ancl Realities. Portland, F.
Cass.
Levine, R.
1968
“Brazil’s Jews during the Vargas Era and After”. Luso-Brazilian Review, vol. 5, n.°
1, pp. 45-58.
1980
O Regime Vargas: Os Anos Críticos: 1934-1938. Rio de Janeiro, Nova Fronteira.
1995
“Research on Brazilian Jewish: An Overview”. Canadian Journal o f Latin A m eri
can and Caribbean Studies, vol. 20, n. 39-40, pp. 227-237.
Levi sky, F.
1942
Meus Irmãos. São Paulo, Edições e Publicações Brasil.
Lewin, H.
1997
A Construção do Outro: O Judeu nos Arquivos Secretos Brasileiros. Trabalho
apresentado no XXII Congresso Mundial de Estudos Judaicos, Jerusalém, julho.
Lima, L. C.
1989
A Aguarrás do Tempo. São Paulo, Editora Rocco.
Loeweinstein, K.
1942
Brazil under Vargas. New York, Macmillan.
Lowy, M.
1989
Redenção e Utopia. São Paulo, Companhia das Letras.
Maio, M. C.
1988
Resenha do livro O Anti-Semitismo na Era Vargas (1930-1945), de M aria Luiza
Tucci Carneiro. Revista Estudos Históricos, n 2, pp. 304-310.
1992
Nem Rotschild, nem Trotsky: O Pensamento Anti-Semita de Gustavo Barroso. Rio
de Janeiro, Ed. Imago.

46

1993a
1993b
1995
1996

1997

1999a
1999b

1999c

“N egros e Judeus no Rio de Janeiro: Um Ensaio de M ovim ento pelos Direitos
Civis”. Revista Estudos Afro-Asiáticos, n' 25, pp. 161-188.
“Neonazismo Hoje”. Revista Extensão, vol. 3, n'‘ 1, PUC/MG, pp. 35-42.
“O Mito Judaico em Casa-Grande & Senzala”. Arché, vol. 4, n.° 10, pp. 85-102.
“Marcas de uma Trajetória: A M ilitância Anti-Semita de Gustavo Barroso”, in A.
Novinsky e D. Kuperman (orgs.), Ibéria-Judaica: Roteiros de M emória. Rio de
Janeiro/São Paulo, Expressão e Cultura/Edusp.
“O Debate Racial dos Anos 30: O Caso dos Judeus na Visão de Gilberto Freyre”, in
V ários A utores, Judaica Latinoam ericana: E studios H istóricos-Sociales. Jeru 
salem, Editorial Universitaria Magnes, Universidad Hebrea, pp. 143-161.
‘“ Estoque Sem ita’: A Presença dos Judeus em Casa-Grande & Senzala”. LusoBrazilian Review, vol. 36, n.° 1, pp. 95-110.
“Qual Anti-Semitismo? Repensando a Questão Judaica no Brasil dos Anos 30”,
in D. Pandolfi (org.), Repensando o Estado Novo. Rio de Janeiro, FGV Editora, pp.
229-256.
“Against Racism: In Search of an Alliance between Afro-Brazilians and Brazilian
Jews in the Early 1990s”. E studios Interdisciplinarios de A m érica Latina y el
Caribe, vol. 10, n.° 2, pp. 109-130.

Menezes, L. M. de.
1992
Os E strangeiros e o Comércio do Prazer nas Ruas do Rio de Janeiro (18901930). Rio de Janeiro, Arquivo Nacional.
Milgram, A.
1994
Os Judeus do Vaticano. Rio de Janeiro, Ed. Imago.
1995a
Resenha do livro Welcoming the Undesirables — Brazil and the Jewish Questi
on, de Jeffrey Lesser. Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe,
vol. 6, n.° 2, pp. 145-149.
1995b
“The Jewish of Europe from the Perspective of the Brazilian Foreign Service, 19331941”. Holocaust and Genocide Studies, vol. 9, n.° 1, pp. 94-120.
1997
Radicais e Marginais: Uma Contribuição ao Estudo do Radicalismo Judeu no Bra
sil dos Anos 20 e 30. Trabalho apresentado no XII Congresso Mundial de Estudos
Judaicos. Jerusalém, julho.
1998
“A rtur Hehl Neiva e a Questão Judaica no B rasil”, in N. Falbel et alii (orgs.),
Homenagem a Elias Lipiner. São Paulo, Editora Perspectiva.
Morris, K.
1996
Odyssey o f Exile: Jewish Women Flee the Nazis fo r Brazil. Detroit, Wayne State
University Press.
Needell, J.
1995
“Identity, Race, Gender and Modernity in the Origins of Gilberto Freyre’s Ouevre”.
American Historical Review, vol. 100, n.° 1, pp. 51-77.
Nogueira, O.
1955
“Preconceito Racial de Marca e Preconceito Racial de Origem (Sugestão de um
Quadro de Referência para a Interpretação do Material sobre Relações Raciais no
Brasil)”. Anais do XXXI Congresso Internacional dos Americanistas. São Paulo,
Editora Anhembi.
47

1985

Tanto Preto quanto Branco: Estudos de Relações Raciais. São Paulo, T. A. Q uei
roz Editor.

Oberdiek, H. I.
1997
Fugindo da M orte: Imigração de Judeus Alem ães para Rolândia-PR na Década
de 1930. Londrina, Editora da Universidade Estadual de Londrina.
Oliveira Vianna, F. J.
1923
Evolução do Povo Brasileiro. São Paulo, M onteiro Lobato e Editores.
1940
“Os Imigrantes Semíticos e Mongóis e sua Caracterização”. Revista de Imigração
e Colonização, ano I, n.° 4, pp. 610-615.
1959
Raça e Assimilação. Rio de Janeiro, Livraria José Olympio Editora.
Pandolfí, D.
1995
Camaradas e Companheiros: História e Memória do PCB. Rio de Janeiro, Relume-Dumará.
Pinkuss, F.
1974
“Um Ensaio acerca da Emigração Judaica no Brasil após o Cataclismo de 1933 e da
Segunda Guerra M undial”. Revista de História, n.° 100, pp. 599-608.
Rago Filho, A.
1989
A Crítica Romântica à M iséria Brasileira: O Integralismo de Gustavo Barroso. Dis
sertação de Mestrado, PUC-SP.
Ramos, J.
1996
“Dos Males que Vêm com o Sangue: As Representações Raciais e a Categoria de
Imigrante Indesejável nas Concepções sobre Imigração da Década de 20”, in M. C.
M aio e R. V. Santos (orgs.), Raça, Ciência e Sociedade. Rio de Janeiro, Centro
Cultural Banco do Brasil/Editora Fiocruz.
Rattner, H.
1977
Tradição e Mudança: A Comunidade Judaica em São Paulo. São Paulo, Ática.
Reale, M.
1986
Destinos Cruzados. São Paulo, Saraiva, vol. 1.
Rodrigues, L. M.
1981
“O PCB: Os Dirigentes e a Organização”, in B. Fausto (ed.), História Geral da
Civilização Brasileira. São Paulo, Difel, tomo III, vol. 3.
Saidel, R. e Plonski, G. A.
1994
“Shaping Modern Science and Technology in Brazil: The Contribution of Refuge
es from National Socialism After 1933”. Leo Baeck Institute Year Book, n.° 39, pp.
257-270.
Schlesinger, H.
1992
Judaica Brasiliensis (1838-1992). São Paulo, Federação Israelita do Estado de
São Paulo.
Schulmann, B.
1937
Em Legítima Defesa. Curitiba, s/e.

48

Senkman, L.
1996
“Vargas, Perón y la Cuestión de los Refugiados Judios: U na Comparación Preliini
nar” . Reflejos, n.° 5, Universidad Hebrea de Jerusalem.
1998
“The Transform ation o f Collective Identities: Im m igrant Com munities under the
Populist Regimes of Vargas and Perón”, in L. Roniger e M. Sznajder (eds.), Cons
tructing Collective Identities and Shaping Public Spheres: Latin Am erican P a
ths. Sussex, Sussex Academic Press.
Seyferth, G.
1997
“A Assimilação dos Imigrantes como Questão Nacional”. M ana, vol. 3, n.° 1, pp.
95-131.
Sorj, Bernardo.
1997
“Sociabilidade Brasileira e Identidade Judaica”, in B. Sorj (org.), Identidades Ju 
daicas no Brasil Contemporâneo. Rio de Janeiro, Ed. Imago.
Sorj, Bila.
1997
“ ‘N orm alizando’ o Povo Judeu: A Experiência da Jewish Colonization Associati
on no Brasil”, in B. Sorj (org.), Identidades Judaicas no Brasil Contemporâneo.
Rio de Janeiro, Ed. Imago.
1998
Do F uturo ao Passado: M udanças das Identidades Judaicas C ontem porâneas.
Trabalho apresentado na XXI Reunião Brasileira de Antropologia, UFES, Vitória.
Strozemberg, I.
1997
Aquarela do Brasil. Tese de Doutorado, ECO/UFRJ.
Trindade, H.
1979
Integralismo: O Fascismo Brasileiro na Década de 30. São Paulo, Difel.
Tucci Carneiro, M. L.
1988
O Anti-Semitismo na Era Vargas (1930-1945). São Paulo, Editora Brasiliense.
1996
Brasil, um Refúgio nos Trópicos - A Trajetória dos Refugiados do Nazi-Fascismo.
São Paulo, Estação Liberdade/Instituto Goeth.
1997
Livros Proibidos, Idéias Malditas: O Deops e as M inorias Silenciadas. São Pau
lo, Estação Liberdade.
1999
“O Estado Novo, o Dops e a Ideologia da Segurança N acional”, in D. Pandolfi
(org.), Repensando o Estado Novo. Rio de Janeiro, FGV Editora.
V ários Autores
1933
Por que Ser Anti-Sem ita? Um Inquérito entre Intelectuais Brasileiros. Rio de
Janeiro, Civilização Brasileira.
Worcman, S. (ed.).
1991
Heranças e Lembranças: Imigrantes Judeus no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro,
ARI/CIEC/MIS.
Zwerling, U. (ed.).
1936
Os Judeus na História do Brasil. Rio de Janeiro, Uri Zwerling.

49

R esum o
Cristãos-Novos e Judeus: Um Balanço da Bibliografia sobre o Anti-Sem itism o no Brasil
O objetivo do artigo é mapear a produção acadêmica no campo da história e das ciências
sociais acerca do anti-semitismo no Brasil, nos períodos colonial e contemporâneo. O traba
lho apresenta as questões que emergem da literatura e aponta para a necessidade de se dar
continuidade aos estudos sobre tal tem ática, sobretudo a influência que o anti-sem itism o
possa ter exercido sobre a sociabilidade brasileira.
P alavras-chave: anti-sem itism o; cristãos-novos; judeus; Inquisição; integralism o; pensa
mento social.

Abstract
New Christians and Jews: A Review o f the Bibliography on Anti-Semitism in Brazil
Focusing on history and the social sciences, the article reviews academic production about
anti-Semitism in Brazil under colonialism and during contemporary times. It identifies the
issues found in the literature and argues for the need to advance further in studies of the
topic, above all on the influence that anti-Semitism may have had on Brazilian sociability.
Keywords: anti-Semitism, new C h ristia n s , jews, Inquisition, integralism, social thought
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