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Fora da grande massa construída por toda população da cidade, os 
judeus unem-se e permitem a visibilidade de suas fronteiras étnicas, num 
processo de certa maneira de auto-conservação e de desafio ao outro.20 

Portanto, podemos afirmar que o judaísmo em Rolândia, enquanto 
etnia, se manifesta, ou seja, permite a visualização de suas fronteiras na 
hora da morte, um momento de dor, fragilidade e de expressão dos mais 
íntimos desejos e reclusão. 

O que nos possibilita concluir – ainda que de modo preliminar – que 
o judaísmo como expressão de uma origem étnica não é uma expressão que 
ocorre apenas no momento da perda ou do sofrimento, mas é uma 
etnicidade que permite a visualização de suas fronteiras e características 
nessas ocasiões. Ainda existe muito a se pesquisar em Rolândia, mas 
acreditamos que os apontamentos feitos ao longo deste texto são válidos e 
colaboram para futuros estudos neste ou em outros campos em que o 
judaísmo seja objeto de estudo. 

 
Thiago Groh 

Pós-Graduando/ Universidade Estadual de Londrina

                                                 
20 CANNETTI, Elias & ADORNO, Theodor W. Diálogos sobre as massas, o medo e a 
morte. 
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1.4 EM BUSCA DA CONTINUIDADE: A ESCOLA COMUNITÁRIA 
JUDAICA 

Os desafios das escolas judaicas 

Rabino Samy Pinto 

1. Apresentação 

O objetivo desse trabalho é apresentar soluções alternativas para os 
principais desafios que as escolas judaicas enfrentam no Brasil. Nesse 
sentido, analisaremos alguns aspectos importantes que pertencem à escola, 
tais como: os objetivos educacionais, o currículo escolar, o perfil dos 
professores etc., como cada um deles está sendo trabalhado por essas 
escolas. 

Procuro, também, desenvolver uma proposta seguindo ensinamentos 
de Maimônides, o grande sábio judeu sefaradita, rabi Moisés filho de 
Maimônides.Talmudista, codificador das leis judaicas, filósofo, 
matemático, médico e dono de um talento ímpar para colocar suas ideias no 
papel. Maimônides escreveu várias obras e seu pensamento enriqueceu 
inúmeras outras, como compêndios sobre diversas áreas do conhecimento 
que ele explorou. No nosso caso, focaremos a pedagogia de Maimônides e 
de que maneira suas contribuições poderiam responder a esses desafios nas 
escolas judaico-brasileiras. 

“É justamente o termo judaico-brasileiro dessas escolas que devemos 
analisar inicialmente. Quais seriam as implicações desse termo? O termo 
judaico antecipa o brasileiro ou não? Afinal o que seria uma escola judaica? 
Qual é a razão de sua existência? Dados extraídos da American Jewish Year 
Book do ano 2000 enumeram entre outros desafios enfrentados pela 
comunidade judaica norte-americana: 

a) crise na família judaica. 

b) assimilação. 

c) crise nas escolas judaicas: resultados, métodos, objetivos, 
currículo... 
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d) qualidade dos professores. 

Colegas que atuam profissionalmente na educação judaica, seja em 
São Paulo ou no Rio de Janeiro, afirmam em congressos, simpósios e até 
mesmo informalmente, a pressão que sofrem para a redução da carga 
horária no ensino da cultura judaica. As famílias priorizam as disciplinas 
laicas, o vestibular, colocando todos os conteúdos judaicos em um plano 
bastante inferior em importância na grade curricular. Esse comportamento 
das famílias é possivelmente consequência dos aspectos citados no relatório 
da American Jewish e foram comentados por Joseph Safran. A crise nas 
famílias por exemplo é caracterizada quando encontramos um aumento 
acelerado de divórcios, redução da taxa de natalidade, atraso na efetuação 
do casamento em um relacionamento e, ainda, um crescimento espantoso de 
não judeus entre um dos cônjuges dessas famílias.1 

Joseph Safran explica que estudos oriundos da demografia judaica 
especialmente nas comunidades da diáspora podem ser melhor entendidos 
quando correlacionados com a educação. Demógrafos israelenses, Sérgio 
Della Pergola e Uziel Shmaletz, concluem que quanto melhores forem o 
desempenho e os resultados educacionais dessas comunidades melhores 
serão os dados obtidos nos estudos demográficos. Vejamos o gráfico a 
seguir2: 

Gráfico Escola / Alunos / Professores / Países 1981-1989 
Professores  
1981-1989 

Alunos 1981-1989 Escolas 1981-1989 Países 

7.100 – 15.203 104.752 – 181.988 449 – 608 EUA 
1.363 – 1.684 16.679 – 19.454 44 – 58 Canadá 
1.282 – 1.897 12.638 – 15.907 68 – 88 França 
1.046 – 1.486 15.346 – 15.120 82 – 106 Inglaterra 
2.395 – 3.004 17.997 – 20.756 65 – 152 Argentina 
594 – 337 10.449 – 10.037 20 – 16 Brasil 
904 – 775 12.036 – 9.826 92 – 95 África do Sul 
(PERGOLA, Sérgio Della e SHMALETZ, Uziel. 2º Censo da Educação Judaica na 
Diáspora. Universidade Hebraica de Jerusalém. Julho de 1990.) 

                                                 
1 SAFRAN, Joseph. Studies in the History of Jewish Education. Vol. III, Mossad Harav 
Kook, Jerusalém, p.55. 
2 Idem, p.276. 
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Apesar dos desafios levantados nas comunidades norte-americanas, 
podemos concluir: 

a) durante os anos de 1981 até 1989 o número de escolas judaicas 
aumentaram. 

b) durante o mesmo período, portanto, cresceram o número de alunos 
e de professores na rede judaica de ensino. 

Porém, analisando o mesmo período no Brasil, podemos concluir: 

c) diminuiu o número de escolas judaicas. 

d) consequentemente, diminuiu o número de alunos e de professores 
na rede judaica de ensino. 

Muito provavelmente, quando analisamos a crise trazida pelas 
famílias à escola judaica, poderemos concluir aspectos importantes para o 
nosso estudo. Entretanto, é necessário definir conceitos significativos que 
serão utilizados ao longo do trabalho e que nos ajudarão a concluir e 
responder às questões levantadas no início. 

2. A transmissão cultural 

Maria Lúcia de Arruda Aranha, historiadora, escreve (1996:108): 
“cada povo tem um processo de educação pela qual transmite a cultura, seja 
de maneira informal ou por meio da instituição como a escola”. 

Podemos já considerar que tanto a família como a escola judaica são 
responsáveis pela transmissão da cultura judaica. Aliás, segundo a Bíblia, a 
educação dos filhos é responsabilidade dos pais. O número expressivo de 
versículos que reforçam essa posição reflete a importância que as escrituras 
sagradas conferem ao ensino de judaísmo, especificamente ao ensino que 
deve ter lugar entre pais e filhos. Vejamos algumas dessas fontes: 

a) “E estarão estas palavras que Eu te ordeno hoje, no teu coração, e 
as inculcarás a teus filhos e delas falarás, sentado em tua casa e 
andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te”. (Deuteronômio, 
6:6-7) 

b) “Por que o conheci e sei que ordenará a seus filhos e a sua casa 
depois dele a fim de que guardem o caminho do Eterno, para fazer 
caridade e justiça”. (Gênesis, 18:19) 
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c) “Somente guarda-te a ti mesmo, e guarda tua alma muito, para que 
não esqueças as coisas que os teus olhos viram, e que não saiam do 
teu coração, todos os dias da tua vida, e as farás conhecer aos teus 
filhos e aos filhos de teus filhos”. (Deuteronômio, 4:9) 

d) “E ensiná-las-eis a vossos filhos falando deles, quando estiverdes 
sentado em vossa casa e quando andardes pelo caminho, e ao vos 
deitardes e ao vos levantardes”. (Deuteronômio, 11:19) 

Para Maimônides, desses versículos devemos aprender um dos 613 
mandamentos, do estudo da Torá. Ele afirma: “Por este preceito somos 
ordenados a ensinar e a estudar Torci, chamado de Talmud Torá, este 
preceito está expresso nas palavras – e as inculcarás a teus filhos”.3 

O surgimento da escola judaica segundo Samuel Glick, historiador 
israelense, ocorreu durante o período rabínico-talmúdico. As razões para 
este feito eram duas, segundo Glick4: 

a) proteger o povo judeu do helenismo e garantir a independência 
cultural e religiosa. 

b) atender as famílias carentes, aos órfãos, de modo que não 
sentissem nenhuma discriminação em razão da fatalidade. 

As pesquisas de Glick concluem que a primeira escola judaica foi 
criada em Jerusalém através do rabino Shimon Ben Shetach, 100 anos a.C. 
A disseminação nas escolas por todo o território de Israel foi obtida através 
das ações do rabino Ioshua Ben Gamla, no ano 67 d.C. Podemos afirmar 
que a preocupação dos rabinos era com a democratização do conhecimento 
judaico, através da ampliação da responsabilidade da educação judaica dos 
pais para toda a comunidade.5 

Outro conceito importante foi muito bem explanado pela educadora 
Nereide Saviani. Segundo ela, levando-se em conta desde as definições 
mais simples, nascidas do senso comum, até as mais elaboradas 
considerações de ordem técnica e filosóficas, escola é o lugar onde se 
aprende e se ensina algum tipo de saber e conhecimento. Portanto, dentro 
da escola produz-se um saber escolar que abrange um conjunto de 

                                                 
3 Maimônides, Sêfer Hamitsvot, preceito XI. 
4 GLICK, Samuel. Education in light of israeli law and halakhie titerature, p.39. 
5 Cf. Talmud Jerusalém, Ketubot, cap.VIII; Talmud da Babilônia Baba Batrá, p.21a. 

238 
 

conhecimentos, ideias, hábitos, valores, técnicas, processos... selecionados 
da cultura global da sociedade e traduzido para fins de estudo.6 

Assim, o currículo escolar é o instrumento por onde a escola irá 
organizar todo o saber escolar por ela selecionado e produzido. Estabelecerá 
as disciplinas prioritárias e as suas distribuições por níveis. Fará também a 
distribuição da carga horária e principalmente definirá os objetivos 
educacionais. 

3. Conclusão 

A responsabilidade com a educação judaica pertence à família 
judaica. Ela não foi transferida totalmente para as escolas. Foi ampliada. 
Faz-se necessária uma comunicação direta e harmônica para que as razões 
que levaram historicamente ao surgimento das escolas judaicas sejam 
sempre levadas em consideração na fixação dos objetivos. Nas escolas 
atuais, a comunidade judaica da diáspora necessita desenvolver a sua 
independência cultural e religiosa. Evidentemente a crise das famílias 
abalou a escola judaica. É preciso avaliar se as escolas judaicas no Brasil, 
hoje, apenas atendem à demanda da cultura global, colocando inglês e 
matemática como disciplinas prioritárias. Em caso afirmativo, ela deixaria 
de ser na essência uma escola judaica, que desde o seu nascedouro tem o 
objetivo de transformar o seu povo, aculturando-o na sabedoria judaica, 
apesar dos obstáculos circunstanciais da história. 

As escolas judaicas precisam definir os objetivos educacionais e 
apresentá-los à sua comunidade. É preciso definir que aluno se quer formar 
nessas escolas. Quais são os saberes prioritários? Quais são os 
conhecimentos judaicos que os alunos levam depois de 13 ou 14 anos de 
escola? 

Maimônides, sábio nas ciências e no judaísmo, não hesitou em 
afirmar que a disciplina mais importante numa proposta curricular é o 
estudo da Torá. Para esse sábio, o primeiro mandamento é crer em Deus7, e 
essa crença é alcançada pela razão. Só depois é possível amá-lo. Nas 

                                                 
6 SAVIANI, Nereide. Saber escolar, currículo e didática. São Paulo: autores associados, p.1. 
7 Maimônides, Sêfer Hamitsvot, cap.I. 
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palavras do Maimônides: “o amor é proporcional à sabedoria. Se esta for 
pouca ou muita, também aquele será pouco ou muito”.8 

Aplicando as ideias de Maimônides, para reverter a crise na família e 
na escola judaica é preciso ensinar e certificar o que os alunos estão 
aprendendo. A indiferença ao judaísmo e a evasão nas escolas judaicas são 
consequência da ignorância judaica. O amor ao judaísmo e às suas 
instituições depende desse conhecimento específico. 

Por último, a crise dos professores é sentida na medida em que a 
qualidade deles é questionada ou quando os docentes não suportam a crise 
das famílias entornadas na escola. Vimos, anteriormente, que o número vem 
diminuindo e a qualidade também. Reportando ainda a Maimônides, 
sintetizo o perfil de docente da área judaica que devemos formar para 
reverter a situação atual: 

a) Comprometimento ideológico. 

b) Qualidade na rotina. 

c) Personalidade compatível. 

d) Bem versado na gramática hebraica. 

e) Competência técnica. 

f) Sentimento de honra e privilégio. 

Faz-se necessária uma política comunitária priorizando a formação 
de novos professores versados no hebraico, nos estudos bíblicos, 
talmúdicos, na filosofia e história judaica. Como difundir conhecimento 
judaico nos alunos se os professores não dominam essas disciplinas? Talvez 
esse seja o motivo por que os alunos não demonstram interesse no 
judaísmo. A competência técnica e a qualidade na rotina é condição tanto 
para docentes da área laica como da área judaica. O mesmo vale para a 
personalidade compatível. Quando esses itens não são encontrados no 
docente da área judaica, os prejuízos ultrapassam a esfera profissional e 
atingem sensivelmente o ideológico do colégio. Mas sem dúvida nenhuma 
precisamos, através dos estudos e pesquisas acadêmicas, sensibilizar as 
lideranças para o fortalecimento de uma equipe de educadores e pensadores 

                                                 
8 Mishne Torá, final das leis do arrependimento. 
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comprometidos ideologicamente com o futuro do povo judeu. Através 
desses encontros, poderíamos devolver o sentimento de honra e privilégio 
para todos os agentes do processo educativo judaico: famílias, professores, 
alunos e empresários estariam honrados de estar envolvidos com a escola 
judaica. Para isso, é preciso investir no currículo judaico e nos professores 
que levarão a mensagem histórica e milenar do judaísmo. As escolas que 
foram abertas nos EUA na década de 80 possuíam a filosofia educacional 
de trabalhar fortemente o núcleo judaico. Hoje, assistimos o fenômeno 
ocorrer em São Paulo com a abertura de novas escolas, crescimento de 
alunos e renovação de professores em novas instituições onde a área judaica 
possui importância no currículo escolar. 

Durante a década de 90, três escolas religiosas e duas yeshivot com 
estudos laicos surgiram na comunidade de São Paulo. Com isso, segundo 
dados levantados pelo Vaad Chinuch da FISESP em 2005, 50% dos alunos 
da rede judaica, hoje, pertencem às propostas religiosas de ensino. Isso se 
deve ao estudo autêntico do judaísmo fortalecendo a identidade da 
comunidade. 

Na organização curricular das disciplinas judaicas, Maimônides é fiel 
às fontes talmúdicas. Ele dirigiu uma escola no Egito aplicando as 
orientações do sábio Yehudá Ben Tema: “Aos cinco anos de idade é tempo 
de estudar a Bíblia, aos dez anos é a idade para o estudo da Mishnd, aos 
treze anos para o cumprimento das mitsvot, aos quinze para o estudo do 
Talmud”.9 

Temos aqui a proposta de um planejamento praticamente completo 
dos estudos de toda criança judia até a adolescência. É importante notar que 
cada etapa é um pré-requisito para a etapa seguinte, uma vez que o 
estudante não poderá compreender uma Mishná sem antes ter estudado a 
Bíblia. E o Bar Mitsvá terá maior significado se os meninos possuírem 
conhecimentos da Bíblia e da Mishná. Aliás, Maimônides ratifica essa 
proposta e afirma que assim se garantirá o ingresso de uma criança na 
maioridade judaica. O conhecimento judaico leva à prática do amor a D’us. 

Podemos dizer que a proposta curricular do talmudista Ben Gamlá, 
defendida por Maimônides, respeita inteiramente o desenvolvimento 

                                                 
9 Ética dos pais, cap.V: 21. 
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cognitivo. O conhecimento é resultado da interação do sujeito (aluno) com 
o objeto (matérias judaicas), portanto o desenvolvimento psicológico 
infantil está envolvido na estruturação desse currículo. 

A língua hebraica é uma disciplina muito defendida por Maimônides. 
Preocupado com a pouca importância dada a essa língua em relação às 
demais disciplinas judaicas, Maimônides adverte: “Procura ser tão 
escrupuloso no cumprimento de uma obrigação pouco importante, na 
aparência, como na realização de um preceito importante e o estudo da 
língua hebraica tão bem como... o mandamento da circuncisão”.10 

A fluência e o domínio do hebraico é portanto um conhecimento 
indispensável para um professor. Segundo Maimônides é inadmissível um 
professor não possuir a fluência do hebraico. Citemos o que o sábio 
escreveu a respeito: “Portanto não é adequado nomear qualquer um como 
professor, a menos que seja temeroso a D’us e bem versado em leitura e 
gramática hebraica...”.11 

Para reverter a situação atual das escolas judaicas é preciso definir o 
perfil de professores que poderão transformar a comunidade. Precisamos 
entregar depois de anos de escola alunos conhecedores da Bíblia, do 
Talmud, do hebraico etc, praticando e amando o judaísmo. A crise nas 
famílias judaicas é espelhada nas escolas, na medida em que os professores 
não dominam essas disciplinas, consequentemente os conteúdos são fracos 
para produzirem a independência cultural de seu público. Procurar formar 
novos professores, recolocar a literatura clássica do judaísmo e o hebraico 
como prioridades curriculares das escolas, com carga horária compatível, 
são os principais desafios das escolas judaico-brasileiras para, acima de 
tudo, afirmarem o termo judaico que utilizam. 

Por fim, em uma de suas missivas ao seu aluno, Ionatan Hacohen, 
Maimônides escreve uma analogia que escolhi para terminar essa 
apresentação: 

(...) a Torá é o meu amor e a esposa da minha mocidade, na qual 
encontrei deleite constante. Mesmo assim, muitas “mulheres” 
estranhas tornaram-se suas rivais: moabitas, amonitas, edomitas, 

                                                 
10 Maimônides comentários Mishná Abot, cap.II: 1. 
11 Maimônides. Mishne Torá, Leis sobre o estudo da Torá, cap.II: 3-6. 
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sidonistas e hititas. Mas D’us sabe que, desde o início, elas foram 
trazidas para a minha casa com o único propósito de servir a ela, ou 
seja, a Torá, como perfumeiras, cozinheiras e padeiras. Agi, assim, 
para mostrar às nações e a seus governantes a sua formosura, visto 
ser ela muito bela. No entanto, não pude dedicar-lhe todo o meu 
tempo, pois o meu coração ficou dividido, por muitas disciplinas e 
ciências.12 

Essa carta é um documento precioso que resume o pensamento 
pedagógico de Maimônides. Cada aluno da rede judaica precisa casar-se 
com a Torá. Para isso é preciso conhecê-la, amá-la e ainda agregar outras 
ciências para dar forma e sabor ao judaísmo. Não se pode amar o 
desconhecido. A consciência disso seria fundamental, essencial durante os 
anos escolares por parte dos dirigentes, professores, pais e alunos. 

 
Samy Pinto  

Rabino 
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