
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
SORJ, B. Meditações político-existenciais 1. In: BONDER, N., and SORJ, B. Judaísmo para o século 
XXI: o rabino e o sociólogo [online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2010, pp. 
16-22. 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.  

 

 

 
 
 
 

Meditações político-existenciais 1 
 

 

Bernardo Sorj 



 

16 

MEDITAÇÕES POLÍTICO-EXISTENCIAIS 1 

Bernardo Sorj 

Judaísmo e religião 

Judaísmo secular 

omo é possível ser agnóstico ou ateu e judeu ao mesmo tempo? Esta 
pergunta, que ouço repetidamente, supõe que o judaísmo se reduz a 

uma religião. Explico então que o judaísmo inclui uma tradição religiosa com 
uma diversidade de correntes, mas que a partir do início dos tempos 
modernos ele se diversificou, criando versões seculares ou mesmo 
militantemente ateias que o transformaram em algo que certos autores 
designaram como uma tradição cultural nacional e, outros, como uma 
civilização. 

Esta resposta, sem dúvida correta, me permitia encobrir um problema 
de fundo que só hoje, no ocaso das ideologias que sustentaram meu 
judaísmo secular, começa a me parecer óbvio: o ateísmo é sempre parte de 
uma tradição. Para minha geração o ateísmo parecia representar o 
universalismo frente ao particularismo e provincianismo da visão religiosa. 
Continuo acreditando que o ateísmo – tanto do judeu como do cristão ou do 
muçulmano – significou, pelo menos para várias gerações, uma busca de 
horizontes mais vastos de solidariedade e identidade com o conjunto da 
humanidade, mas também passei a enxergar que era também parte de um 
diálogo com e dentro de uma tradição. 

O ateísmo só pode surgir em culturas nas quais exista uma visão de 
mundo teísta. Ele não tem sentido em tradições religiosas não teístas (como 
em parte das tradições orientais), pois procura confrontar um certo tipo de 
construção de mundo em que uma figura divina ocupa um lugar central. O 
ateísmo portanto surge, enfrenta, discute e se coloca como alternativa a um 
sistema determinado de crenças e valores referidos a um deus e, ainda que 
procure romper com elas, se constrói graças à preexistência de uma tradição 
religiosa e aos problemas por ela colocados. 

Sendo o ateísmo o denominador comum para indivíduos que 
compartilhavam discursos, valores e crenças comuns, ele deixava na 

C 

 

17 

penumbra suas origens diversas: o fato de que o deus e as tradições 
religiosas com os quais se estava brigando e dos quais procurava-se 
distanciar não eram por vezes os mesmos. 

Não se trata de cometer a injustiça de, com o insight do retrospecto e 
sob novas influências, desvalorizar o que numa época representou o 
sentimento dominante, ou seja, compartilhar valores que geraram uma 
comunidade que pretendia transcender os particularismos das crenças 
religiosas associadas a instituições que excluíam e desumanizavam os que 
não partilhavam da mesma fé. 

Mas hoje os tempos são outros. A história mostrou que o ateísmo 
pode ser tão inquisitorial e intolerante como a religião, e que portanto o que 
está em jogo não são as crenças de cada um sobre as dimensões 
transcendentais da vida, mas a capacidade de aceitar o diferente e de 
respeitar a diversidade dentro de instituições democráticas que assegurem 
um espaço comum de convivência e comunicação. 

Reconstruir o judaísmo secular hoje implica retornar sobre os passos 
e caminhos obscurecidos e reprimidos pelo velho ateísmo, entender com 
que deus estávamos discutindo, com que expectativas (frustradas) de 
redenção estávamos lidando, que passado desejávamos enterrar e que 
riquezas de nossa tradição, em nossa precipitação, deixamos de lado. Um 
retorno que permita repisar velhas pegadas sem abdicar de manter a cabeça 
aberta aos ares do mundo. 

Ateísmo e transcendência 

A crise de ateísmo desencarnado, isto é, do ateísmo que enfatizava 
suas dimensões universais, é a crise das crenças dentro das quais o ateísmo 
surgiu e se desenvolveu na modernidade. Tais crenças, seja em suas versões 
liberais ou socialistas, repousavam na confiança no homem e em sua 
capacidade de dominar a natureza e organizar a sociedade, no sentido 
progressista da história e no potencial da ciência de dar cada vez mais 
respostas a todos os problemas e dúvidas colocados pela curiosidade humana. 

Com o desmoronamento desse conjunto de crenças descobrimos que 
o ateísmo, pelo menos tal qual foi vivido e construído pelas gerações 
passadas, tinha aspectos comuns com a religião, na medida em que também 
era constituído por um sistema de suposições que permitiam um sentimento 
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de transcendência e de onipotência (ou, usando um conceito que já entrou 
para o vocabulário e ainda carece de uma boa tradução, de empowerment). 
Hoje podemos seguir sendo ateus, mas trata-se de uma crença pessoal, um 
sentimento não associado a nenhuma ideologia que ofereça orientações 
sobre o mundo social nem ao sentimento de estarmos ligados a outra forma 
de controlar nosso destino individual e coletivo. 

Como resgatar o sentimento de transcendência perdido? Como 
reproduzir a sensação de poder que nos dava a crença de ser parte da História? 
O velho ateísmo tinha ocupado o lugar de deus, mas hoje, em lugar de pensar 
que se deus está morto tudo é permitido, resta o sentimento de que se deus está 
morto, tudo pode ser pensado mas nada é (coletivamente) possível. 

O sentimento de transcendência produzido pelo judaísmo secular 
estava associado a uma imersão em grandes causas sociais e não 
confrontava diretamente os temas do lugar do indivíduo no universo, do 
sentido da vida, de como enfrentar o sofrimento pessoal ou como ritualizar 
os grandes momentos de passagem (nascimento, casamento, morte, para 
mencionar os principais). Para o sentimento de estar no mundo da 
sociedade atual, orientado para o interior, para a subjetividade, a religião 
possui uma linguagem e metáforas que permitem preencher vazios e 
comunicar sentimentos para os quais o discurso da ciência está mal 
apetrechado, apesar dos benefícios que o Prozac ou a psicanálise (produtos 
do mundo secular) possam oferecer. 

Judaísmo democrático 

O judaísmo do século XX foi um judaísmo reformulado pelo 
socialismo e o nacionalismo – especialmente na Europa –, e pelo liberalismo 
– em particular na Alemanha e posteriormente nos Estados Unidos. Todas 
essas ideologias permitiram renovar e reconstituir as comunidades em suas 
orientações diante do mundo exterior e do próprio judaísmo. Essas soluções 
hoje mostram-se insuficientes e, no vazio do judaísmo secular, avançam o 
nacionalismo xenófobo e o fundamentalismo religioso. 

O judaísmo secular reciclou inicialmente a mensagem messiânica, mas 
o aburguesamento das comunidades judaicas na segunda metade do século 
XX – inclusive em Israel – retraiu a força da esperança utópica ou a 
metamorfoseou num misticismo sem sentido social. A capacidade do 
judaísmo secular de reconstruir o espírito de utopia depende tanto do contexto 

 

19 

interno das comunidades como de movimentos sociais renovadores na 
sociedade mais ampla, que, no momento, não estão claramente delineados. 

Enquanto a humanidade não encaminhar novas utopias, o desafio 
para o judaísmo secular consiste em reconstruir o diálogo com a tradição 
judaica – inclusive e em particular com a tradição religiosa que aceita os 
valores da modernidade – para criar um judaísmo em que a comunidade 
seja uma ponte para o mundo, em que a identidade não seja uma forma de 
excluir, em que a tradição seja uma fonte de sabedoria e não de dogmas, em 
que o sionismo se mantenha fiel às suas origens e continue sendo uma 
ideologia política e não uma teologia. Nesse sentido, o judaísmo secular 
tem tudo a compartilhar com as tradições religiosas como a reformista e a 
conservadora. Menos deus. 

O judaísmo secular talvez se diferencie também das tradições 
religiosas em seu reconhecimento explícito de que o judaísmo não detém o 
monopólio e tampouco constitui necessariamente a melhor fonte de 
respostas para muitos dos problemas e desafios deste novo milênio. As 
tendências renovadoras da religião judaica desde o século XIX fizeram um 
tour de force para traduzir a tradição nos valores da modernidade, para 
mostrar como o judaísmo pode ser moderno e a modernidade vivenciada em 
forma judaica. Esse esforço teve sentido no contexto das lutas culturais no 
seio da coletividade judaica, mas muitas vezes estenderam demais o 
judaísmo e pouco agregaram à sabedoria moderna. Quem sabe, pelo menos 
hoje em dia, ajudaria mais reconhecer que o judaísmo não possui respostas 
para todos os problemas e que, ao contrário, como uma tradição que se 
desenvolveu em outras épocas, contém muitos elementos que não se 
conjugam com uma perspectiva democrática e radicalmente humanista. 

O renascimento do judaísmo secular exigirá um esforço enorme para 
superar o impacto cultural do Holocausto, não permitindo sua transformação 
num instrumento de empobrecimento do judaísmo, numa barreira que 
separe mundos, em que os interlocutores terminem sendo os carrascos e não 
os que tiveram a vida ceifada. A melhor forma de honrar os mortos, pelo 
menos para aqueles que não desejem construir um judaísmo fundado no 
medo e na perseguição, não é tanto procurar as razões do Holocausto, por 
maiores que sejam os méritos que esse esforço intelectual signifique, mas 
resgatar e atualizar o mundo que foi destruído, com sua enorme riqueza de 
correntes e expressões intelectuais e artísticas. 
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Embora na defensiva, o judaísmo secular tem para mobilizar, além de 
um enorme capital histórico e cultural, uma tradição de participação nos 
grandes desafios políticos da humanidade, pelo ativismo e participação nas 
lutas pela justiça social e por um mundo mais solidário. Portanto, o diálogo 
entre o judaísmo religioso humanista e o secular se impõe para ambos: para 
o primeiro, no sentido de expandir seus horizontes e não ter seu olhar 
reduzido ao umbigo da vida comunitária ou a um misticismo individualista 
e narcisista; para o segundo, no sentido de restaurar o tecido que o liga às 
fontes da tradição judaica. Esse diálogo já existiu, de forma explícita ou 
implícita, tendo sido destruído pelo Holocausto e reprimido pelo comunismo. 
Quem ler hoje os grandes vultos do judaísmo secular – como, por exemplo, 
Chaim Zhidowsky ou Ahad Aam – ficará impressionado pelo conhecimento 
que possuíam da tradição religiosa, assim como hoje ficamos impressionados 
diante de jovens cuja religiosidade ortodoxa se constrói na ignorância de 
toda a tradição de solidariedade e luta por um mundo melhor que 
caracterizou o judaísmo moderno. 

O fantasma da assimilação, ou por um judaísmo sem medos 

O conhecimento e a prática do judaísmo de Theodor Hertzl eram, 
como sabemos, quase inexistentes. Porém, sem ele, provavelmente não 
haveria o Estado de Israel. Na mesma situação encontravam-se Albert 
Einstein, Sigmund Freud e praticamente todos os judeus do século XX dos 
quais, hoje, tanto nos orgulhamos. Do ponto de vista do judaísmo ortodoxo, 
a quase totalidade dos líderes sionistas (assim como o autor deste texto e a 
maioria de seus leitores) seriam definidos como judeus assimilados. 

O judaísmo sobreviveu, desde os tempos bíblicos até hoje, por sua 
capacidade de assimilar as mais diversas culturas. Como mostra Martin 
Buber, em Moisés, o judeu é um povo nômade, isto é, um povo que viaja 
entre as culturas e que não tem medo de interagir e que descobriu há 
milhares de anos o que hoje, graças aos processos de globalização, está 
sendo reconhecido como a condição de convivência da humanidade: que 
todas as identidades são híbridas, que nenhuma cultura é pura, que as raízes 
entrelaçadas de todos os povos se nutrem da mesma herança comum. 

Então, por que falar de assimilação? Quem pode definir quem é um 
judeu assimilado? O judaísmo é, na verdade, diverso e pluralista. Pode-se 
ser judeu religioso ou ateu; se religioso, conservador, reformista ou 

 

21 

ortodoxo; se ortodoxo, chassídico ou não chassídico; se chassídico, escolher 
entre as diversas seitas – que mal se falam entre si – ou ainda, ser sionista 
ou não sionista; se sionista, religioso ou não religioso, de direita ou de 
esquerda, e assim por diante. 

Mas então por que falar de assimilação? O único momento da 
história judaica em que o conceito de assimilação pode ser aplicado, no 
sentido estrito de uma atitude consciente de negar e abandonar o judaísmo, 
ocorreu na Europa Central, particularmente na Alemanha, no século XIX e 
nas primeiras décadas do século XX, quando a conversão ao cristianismo era 
uma estratégia de ascensão social num contexto em que as posições na 
esfera pública estavam vedadas – legalmente ou de fato – aos judeus. Mas 
hoje tal situação não existe em praticamente nenhum lugar do mundo e, 
portanto, o problema não se coloca. 

Os judeus do século XX usaram e abusaram do conceito de 
assimilação, basicamente como uma estratégia para desqualificar e demonizar 
outras tendências das quais discordavam. Assim, eram definidos como 
assimilados os judeus não religiosos pelos religiosos, os conservadores e 
reformistas pelos ortodoxos, ou os não sionistas pelos sionistas, para dar 
alguns exemplos. Hoje a perspectiva histórica nos ensina que todos estavam 
errados, no sentido de que nenhuma forma de judaísmo esgota todas as suas 
possibilidades, e que cada inovação – como por exemplo o sionismo em sua 
época – representa uma contribuição que fortalece o judaísmo. 

Nos tempos atuais, o fantasma da assimilação ainda é utilizado pelas 
lideranças comunitárias para assustar a si mesmas e aos membros da 
coletividade, funcionando como mecanismo de mobilização de medos e 
recursos. É uma estratégia, mas uma estratégia pobre, uma vez que distante 
da experiência das novas gerações e de tudo o que a história judaica ensina. 
A sobrevivência do judaísmo no Brasil depende de sua capacidade de ser 
cada vez mais “assimilado”, de integrar a escola de samba no Purim, de 
mostrar as inter-relações entre a história do Brasil e a dos judeus, de fazer 
tzedaka (“fazer justiça”/ caridade) junto às populações carentes, de absorver 
os casamentos mistos reconhecendo neles um caminho de enriquecimento 
da comunidade e do judaísmo. 

Para entender a realidade social, precisamos de conceitos que nos 
permitam localizar onde estamos e para onde vamos, que nos permitam 
medir o mundo. A assimilação é um desses conceitos. Mas é um falso 
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conceito e uma má medida. Dá-nos a ilusão de que nos distanciamos de um 
mundo ideal ao qual devemos retornar, retirando o principal instrumento 
capaz de assegurar a reprodução de uma comunidade: sua renovação 
através da participação e absorção criativa da cultura local. A questão, 
portanto, não é quão assimilados são os judeus do Brasil, já que ninguém 
está em posição de ser juiz de seu próximo, mas qual é a riqueza do 
judaísmo brasileiro, quanto conseguiu produzir e inovar para se transformar 
em referência criativa para cada um de nós. 
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TOLERÂNCIA E O OUTRO 

Nilton Bonder 

O outro é o mesmo 

Distinções para o diálogo 

Este artigo foi inspirado num pequeno incidente. Fui procurado por 
uma pessoa que viajara aos Estados Unidos e me trazia um folheto de uma 
sinagoga que visitara. A pessoa em questão achara o folheto interessante e 
um bom modelo para a divulgação de uma sinagoga. Quando tive 
oportunidade de ler com mais atenção o tal folheto, vi que não se tratava de 
um informativo de uma sinagoga, mas de um templo do grupo que se 
autodenomina “judaísmo messiânico”: Tal grupo, que já conta com 
instituições no Rio e em São Paulo, se apresenta como uma corrente judaica 
que vê em Jesus o Messias e no Novo Testamento uma fonte canonizada. 

Motivado pelo crescimento de grupos desse tipo e pela dificuldade 
da pessoa que me entregara o folheto de identificar que tipo de “sinagoga” 
havia visitado, escrevo o que se segue... 

 intolerável é sempre uma medida muito interessante. Representa a 
transgressão de uma fronteira que na verdade só se define claramente ao 

ser cruzada. Infeliz do tolerante que não conhece a experiência de limites. 

A modernidade nos trouxe uma insuportável capacidade de confundir 
tolerância com alienação. Mudar de tom no meio de uma melodia é algo 
desagradável aos ouvidos, embora não queira dizer que um tom seja melhor 
do que outro. O que é intolerável não é a diferença, mas a indiferença – a 
capacidade de se esquecer do compromisso com a melodia. A tolerância 
não é uma medida absoluta e exigir-lhe tal natureza é estar de fora, externo 
e indiferente. O que é intolerável deveria ser entendido à luz de uma ordem 
de tolerância inaceitável, e não por meio de uma discórdia ou um horror à 
diferença. O outro que é diferente pode chegar até mesmo a ser apreciado: 
um mesmo que é diferente estará sempre na dimensão do tolerável. 

Os movimentos religiosos que existem hoje dentro do judaísmo são 
exemplos de um mesmo que é diferente. Suas patologias podem se 
expressar pela alienação dos mais tolerantes frente àquilo que não deveria 
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