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רזילאיים בים הוד כינון הזהות בקרב היהאופן שלהמחקרים מצביעים על שינוי משמעותי ב

 היחס לדתנמצא טים לם הבוינטען כי בין השינוי. של הדור הצעיר יחסית לדורות הקודמים

 מחקרים  . ות היהודיתואופי תפקודו של הדת כאחד המרכיבים המרכזיים בבניית הזה

 שכוללת בתוכה נטיות גונית-משמעית אלא  מורכבת ורב- מתארים תמונה שאינה אחידה וחד

  .שונות

  

ככל , צעירים יהודים ברזילאיים יחסית מרוחקים מיהדותכי המחקרים מראים , מצד אחד

 על ת הביקורים בבית הכנסת  או הקפדהדירוט על פי הממדים החיצוניים של תוניתן לשפש

 זאת –של ביצוע פעולות הפולחן " איכות"ההבדל נצפה לא רק בכמות אלא ב.  כשרכלאו

  .  רכיב של תרבותםמאומרת במשמעות שהצעירים מייחסים להם בתוך חייהם וכ

  

תהליכים של אסימילציה .  הממצאים הללו תואמים גם לעלייה בכמות המשפחות המעורבות

ך שמשפחה מפסיקה לשחק את התפקיד העיקרי ועלייה בנישואין מעורבים מביאים לכ

למעשה הגורם היחידי שממלא תפקיד .   התפקיד שהיא מילאה עד כה- , בכינון זהות יהודית

כך את -כל הילדים לא לומדים ייםדויההאך ברוב בתי הספר . יהודיהפר הס תי בהואזה 

פר כפקטור של מהבחינה הזאת בית הס". התרבות היהודית "אלא יותר את " הדת יהודית"

 יש לציין גם כי.   של המשפחה אלא של בית הכנסת לא רק,סוציאליזציה תופס את המקום

 גם בעקבות הרעת המצב – הולכת וקטנה ה כמות הילדים בבתי ספר אל90-במשך שנות ה

  . אסימילציה מוגבריםהכלכלי של מעמד הביניים וגם בעקבות תהליכי

  

 כאשר בקרב בני הנוער קיימת נטייה לחזרה בתשובה 90-המצב השתנה בסוף שנות ה

יש להדגיש כי התרבות . תרבות הנוערעל  זהותם וגם שמשפיעה גם על האופן של הגדרת

הדתית של בני נוער אינה באה כהמשך למרכיבים הדתיים בזהות היהודית של הדורות 

נוצר מצב מאוד ייחודי שבו היות ו. י לחלוטיןגורם עצמאונה את עצמה  כהיא ב; הקודמים

בני הנוער לתוך היהדות מתרחשת לא בתוך המשפחה אלא בתוך בית של סוציאליזציה 



ומובן מאליו  התנהגויות ופרקטיקות שנלמדות בילדות כמשהו טבעי אמצעותלא ב, הספר

ין את הדורות פיא מצב שלא   זה.אלא מתוך מודעות וניתוח רציונאלי של הנורמות הנלמדות

חזרה זו ליהדות לעתים באה , לכן. הקודמים שקיבלו את היהדות כגורם טבעי בכינון זהותם

נכון הוא כי תופעה של חזרה לדת . תוך כדי עימות עם הדור הקודם, בתור תרבות המרד

כעת פועלים בעיר (פאולו -ודוקסית בסאותת האורידוקהילה היהשל ה ניכר ל לגידוהמביא

אומנם תופעה זאת רחבה , ) בשנות החמישים10-רבנים אורתודוקסים לעומת כיותר ממאה 

בחירת הזהות היהודית הדתית המודעת לא תמיד קשורה מחקרים מראים כי .  הרבה יותר

גם כאשר , מרכזי בזהותזאת אומרת כי דת נהפכת למרכיב , .לתדירות ביקורים בבית הכנסת

פפת ותוך כדי הדגש לא על הפן הקהילתי אלא מידת ההקפדה על הנורמות הדתיות היא רו

  .על הפן האינדיבידואליסטי של יהדות

  

ה אחרונהרחשות בעת תמתוארת בהקשר של הנטיות הדומות המיש לראות את הנטייה ה

באופן אולי .  תגובה אליההקושרים אותם עם גלובליזציה וישנם חוקרים ש. במדינות שונות

פקטור לוקאלי  כ נתפש–  כלל אנושי את עצמו כהואר הגורם ש–קצת פרדוקסאלי הדת 

  .   כנגד הגלובליזציה ותרבות המונית אחידהמציב את עצמוש

  

  

  

  

  

  

  


