
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
BONDER, N., and SORJ, B. Introdução. In: Judaísmo para o século XXI: o rabino e o sociólogo 
[online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2010, pp. VIII-XI. ISBN: 978-85-
7982-040-3. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 
 

 

All the contents of this chapter, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste capítulo, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de este capítulo, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

 

 

 
 
 
 

Introdução 
 

 

Nilton Bonder 
Bernardo Sorj 



 

VII 
 

DEZ MANDAMENTOS PARA SER JUDEU NO SÉCULO XXI 110 

Nilton Bonder 

BIBLIOGRAFIA 113 

 

  

 

VIII 
 

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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Este livro reúne textos de um rabino e de um sociólogo. Além da 
amizade e da convergência de visões do mundo, pelo menos sobre “este 
mundo”, existem boas razões para aproximar a visão sociológica e a 
visão rabínica. 

O fundamento da grande tradição rabínica de interpretação dos textos 
tradicionais repousava no pragmatismo e na sensibilidade frente às 
transformações históricas e sociais do povo judeu. A arte de interpretar – 
até a chegada dos tempos modernos, quando ela se enrijece e de certa forma 
implode – consistia em colocar as Escrituras e a tradição a serviço da vida e 
da renovação, permitindo que o passado dialogasse com o presente e se 
projetasse no futuro. A prática rabínica era basicamente a de um juiz 
comunitário (e não a de um sacerdote/pastor com a qual hoje em dia muitas 
vezes é confundida), dedicada à aplicação da lei consuetudinária, em que a 
capacidade de adaptação às novas realidades sociais era fundamental. A boa 
prática rabínica sempre pressupôs uma boa dose de sensibilidade sociológica. 

As relações entre sociologia e judaísmo são extremamente complexas, 
e enumerar seus problemas mais relevantes nos colocaria fora das fronteiras 
deste trabalho. Aqui é importante salientar que a enorme contribuição dos 
judeus à sociologia não se traduziu, em geral, num esforço sociológico de 
interpretação do judaísmo. No melhor dos casos, como em Weber, o judaísmo 
aparece como um dos mananciais que desemboca na e contribui para a 
formação dos tempos modernos. Majoritariamente seculares, universalistas 
e muitas vezes simpatizantes do socialismo, Marx, Simmel, Durkheim, 
Mauss, Boas, Elias, Marcuse, Horkheimer, Lazarfeld, Merton, Bendix, 
Mannheim, Etzioni, Gouldner, Lévi-Strauss, Glulunann, Lipset, Shills, Bell 
e Goffman para mencionar alguns dos mais conhecidos, não elegeram a 
história judaica como objeto específico de sua reflexão. Quando ela é 
assumida como objeto de análise, como em Hannah Arendt ou Zygmunt 
Bauman, a referência é o drama da integração dos judeus na sociedade 
moderna e não as estruturas sociais peculiares da comunidade judaica. 
Ontem, como hoje, os intelectuais judeus desejosos de reconhecimento 
social e de participação no grande mundo da ciência e dos movimentos 
ideológicos de sua época não enxergavam nas estruturas sociais da própria 
comunidade (em parte porque geralmente conservadoras e paroquiais) uma 
experiência relevante para a teoria e para os projetos de reforma social. 
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O estudo da estrutura social da vida em diáspora e de seus mecanismos 
de reprodução poderia ter sido uma contribuição fundamental da experiência 
histórica do judaísmo à critica da modernidade, presa às categorias do 
Estado nacional. Mas a importância da vida em diáspora foi praticamente 
negligenciada pela sociologia durante um século, sendo reconhecida 
somente no limiar deste milênio graças aos processos de globalização. 
Paradoxalmente, porém, num momento em que o mundo passa a aceitar e 
valorizar a condição diaspórica, o judaísmo corre o risco de se retrair em 
visões nacionalistas e/ou provincianas da sociedade e da história. 

O diálogo do sociólogo com o rabino encobre um outro diálogo, 
igualmente necessário e complexo: aquele entre o judaísmo religioso e o 
judaísmo laico. Como veremos, estes dois judaísmos conviveram durante 
um século de costas um para o outro. O judaísmo secular, embora 
dominante e decisivo durante todo o século XX, chegou ao fim do milênio – 
em parte por seu sucesso, em parte porque os ventos mudaram de direção – 
com sua vitalidade extremamente enfraquecida. O judaísmo religioso, por 
sua vez, embora aparentemente vivendo um retorno triunfal, entrou num 
processo de esgarçamento interno cujo futuro é difícil de prever. 

Ambos os processos levaram a novos alinhamentos no seio da 
comunidade judaica, onde a linha divisória deixou de ser entre religiosos e 
ateus, sionistas e antissionistas, para se colocar entre aqueles que aceitam 
conviver com o pluralismo de correntes e definições de judaísmo e os que 
buscam impor uma visão única; entre aqueles para quem o judaísmo é um 
caminho para enriquecer sua própria humanidade e aqueles para quem o 
judaísmo afasta, isola e desumaniza o outro; entre os que acreditam na 
construção de um mundo solidário e os que pensam que a solidariedade do 
grupo implica despreocupar-se com o resto do mundo. 

A história recente do povo judeu fez com que nem sempre essas 
opções ficassem claras e óbvias no mundo real, em particular quando um 
certo ultranacionalismo insiste em se opor a valores humanistas em nome 
do realismo político. Esta posição supõe que os humanistas são ingênuos e 
que os ultranacionalistas são pragmáticos. Ora, isso contraria toda a 
experiência histórica do povo judeu, segundo a qual, a longo prazo, é 
ilusório confiar na força. A autoconfiança é um belo ponto de partida, mas, 
para constituir um ponto de chegada, tal confiança deve ser distribuída e 
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compartilhada, pois, caso contrário, leva à soberba, que é o caminho direto 
para o isolamento e a autodestruição. 

Tanto a defesa do direito de existência do Estado de Israel com uma 
identidade nacional própria como o direito à existência de um Estado palestino 
são causas justas. Mas, como em todas as causas humanas, suas lideranças 
não necessariamente apresentam propostas viáveis e adequadas. Reconhecer 
a justiça de uma causa não significa portanto o alinhamento automático com 
seu programa político, e muito menos justifica deturpar a história e 
apresentar uma visão antissemita do suposto responsável pela injustiça. 

Os conflitos nacionais não apresentam soluções simples, e uma 
atitude humanista e democrática não se conjuga com leituras maniqueístas. 
Quem assim o fizer estará destruindo a única base que pode conduzir à paz: 
o reconhecimento de que dois povos, com tradições diferentes, cada um 
com seu Estado soberano, devem aprender a conviver e respeitar-se 
mutuamente. O humanismo real não é produto da retórica de intelectuais 
iluminados, mas tem como base a capacidade de estender o sentimento de 
solidariedade que temos para com nosso grupo mais imediato a toda a 
humanidade. Quando se apresentam, em nome de uma justiça abstrata, 
argumentos racistas para desumanizar o outro, o resultado é o fechamento 
de cada um em suas lealdades de grupo, o fortalecimento da desconfiança e 
a confrontação destrutiva. 
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SENTADOS À MESA NO SÉCULO XXI 

Nilton Bonder 

Sentados à mesa no século XXI 

ara pensar o judaísmo no século XXI não podemos passar ao largo da 
noção de família. Isso porque a melhor maneira de definir o judaísmo é 

uma família. A complexidade do judaísmo está em ser um pouco de tudo 
que não é: não é religião, não é filosofia, não é cultura, não é etnia, não é 
estado e não é terra. É tudo ao mesmo tempo. Mordechai Kaplan tentou 
expressar isso dizendo que somos uma civilização. A definição, no entanto, 
seja nos estatutos, seja na memória popular, é que somos uma família. 

Os estatutos são claros. Somos uma família porque nascemos do 
rompimento de uma família na busca de criação de uma outra. Para a 
psicanálise esta é a própria definição de identidade. Rompemos para gerar 
independência, individualização e personalidade. O Gênesis é claro: pitadas 
de física, biologia, evolução e aspectos de nossa espécie que não ocupam 
mais do que 5% do texto. Os 95% restantes são sobre família. Como sair de 
casa? Como achar a mulher certa? Se vai ter filhos, como educá-los? Como 
não sacrificá-los? Como tratá-los de forma igual? Como lidar com ciúmes? 
Como pensar em continuidade? Como, acima de tudo, fazê-los iguais a nós 
e, ao mesmo tempo, diferentes e individualizados? 

No coração da família está seu drama, sua tragédia, seu suspense e 
sua comédia – dependendo do gosto do freguês. Família é sobre como ser 
igual e como ser diferente. Como honrar pai e mãe e como honrar a si 
mesmo. O primeiro é mandamento; o segundo, a lei fundamental da 
sobrevivência. O final feliz acontece quando os pais atingem a maturidade 
que os faz entender que são melhor honrados quando os filhos honram a si 
mesmos; ou os filhos de que honrar a si mesmos inclui honrar pai e mãe. 
Mas este é o final feliz, a utopia, o modelo, ou o fim (que, diga-se de 
passagem, é sempre menos importante que o processo). 

A descrição bíblica de ser judeu é estar em família, lidar com suas 
tensões, promover a continuidade e gerar um filho(a)-projeto perfeito: igual 
a nós e diferente. É invejado nesta sociedade aquele que produz o filho 
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