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INTRODUÇÃO 

 Um judaísmo periférico, ou entre Nova York e Jerusalém 

iver na periferia do sistema nem sempre representou uma desvantagem. 
O judaísmo da Europa central do final do século XIX e início do 

século XX foi um dos polos culturais mais criativos dos tempos modernos. 
O problema do judaísmo brasileiro reside em ser duplamente periférico, 
além de a época ser outra. Localizado num país capitalista “emergente”, isto 
é, afastando-se da cauda mas ainda longe da cabeça e com uma comunidade 
com pouca densidade demográfica e cultural num ambiente pouco hostil – 
diminuindo assim as forças centrífugas –, enfrenta o desafio de individualizar-
se num universo globalizado onde os espaços locais são colonizados sem 
trégua pelo mundo exterior. 

Seria irrealista, portanto, imaginar que o judaísmo brasileiro pudesse 
dispensar, ou mesmo não ser amplamente dependente das contribuições dos 
grandes centros do judaísmo contemporâneos: o norte-americano e o 
israelense. Ainda assim, conscientes destas e de nossas próprias limitações 
individuais, acreditamos que a situação periférica cria um pequeno espaço 
de liberdade, a distância necessária para relativizar o que nos centros 
dominantes, Nova York e Jerusalém, aparece como óbvio e natural: o 
judaísmo “étnico” e o judaísmo estatal-nacional. 

O judaísmo sempre teve comunidades hegemônicas. Inclusive, 
baseado nessa constatação, o grande historiador Simon Dubnow construiu 
sua periodização da história judaica em torno da ascensão e queda desses 
centros, mas em nenhuma outra época o horizonte dessas comunidades foi 
tão autocentrado e paroquialista como no caso do judaísmo americano, ou 
tão ativamente colonizador e parcial como no caso do judaísmo israelense. 
Em ambas as situações, o resultado é a falta de diálogo com as comunidades 
periféricas. A hegemonia norte-americana e israelense é particularmente 
desafiadora, pois Estados Unidos e Israel, além de concentrarem quase 80% 
do total da população judia mundial, simbolizam visões de mundo que se 
consideram pontos de chegada, representantes do fim da história errante do 
povo judeu – terras prometidas e modelos aos quais o restante do judaísmo 
no mundo deve aspirar e imitar. 
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