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Ortodoxia, sincretismo e filosemitismo:  

algumas reflexões sobre o(s) judaísmo(s) brasileiro(s)  

e os estudos judaicos no Brasil 

Marta F. Topel 

Modernidade e pós-modernidade: novas formas de judaísmo no 
Brasil 

Em sua história milenar o judaísmo nunca constituiu um bloco 
monolítico e já na Antiguidade se observa uma diversidade de grupos, a 
exemplo dos saduceus e fariseus, cada um reivindicando para si a tradição 
herdada dos Profetas. Na Idade Média, o processo de diversificação dentro 
do já consolidado judaísmo rabínico se exacerbou com o surgimento de 
diferentes correntes e movimentos, como o pietismo, o racionalismo e o 
Chassidismo.1 

Mas é na Modernidade que observamos a multiplicação de 
expressões judaicas com o surgimento de uma nova figura: o judeu laico, 
que redefiniu sua identidade em termos étnicos, nacionais e culturais, 
originando e difundindo uma identidade judaica basicamente secular 
(Eisenstadt 1997, Sacks 1991). Entretanto, este processo de redefinição 
identitária que vigorou durante duzentos anos – e que seguiu o padrão de 
secularização da sociedade maior – sofre uma mudança radical a partir da 
década de 1970, momento em que, tanto em Israel como na Diáspora, 
cresce significativamente o número de judeus laicos que abraçaram a 
ortodoxia. Poder-se-ia afirmar que a volta à religião por parte de segmentos 
importantes das comunidades judaicas foi consequência do processo global 
de “re-encantamento” do mundo e da legitimidade reivindicada pelos 
diferentes particularismos – étnicos, religiosos, de gênero, etc. (Danzger 
1989, Pace 1997, Bauman 2003). 

No Brasil de hoje se observam numerosas formas de recriação do 
judaísmo, algumas delas diretamente influenciadas pela visão de mundo 

                                                 
1 Movimento místico-religioso influenciado por ideias cabalistas, fundado na Polônia no 
século XVIII pelo Baal Shem Tov, que defendia uma aproximação mais imediata com Deus. 
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judaica originada nos Estados Unidos e Israel, e irradiada a partir desses 
centros às diversas comunidades diaspóricas. Todavia, é possível afirmar 
que na sua cristalização, as correntes judaicas brasileiras absorveram traços 
da cultura local, fazendo uma domesticação daquilo que chegou de fora 
(Topei 2005). Assim, temos no Rio de Janeiro um rabino conhecido como o 
rabino surfista, uma falta de fronteiras claras entre o Reformismo e o 
Conservadorismo na cidade de São Paulo – facilmente observável na falta 
de clareza ideológica da CIP e da Comunidade Shalom – só para trazer dois 
exemplos. Há, também, formas de identidade judaica que pareceriam ser 
exclusivamente brasileiras, sendo um dos traços distintivos a porosidade 
das fronteiras do grupo e o sincretismo religioso. Finalmente, presenciamos 
a difusão de grupos religiosos filosemitas que se autodefinem, 
curiosamente, de forma similar à ortodoxa, isto é, como os verdadeiros e 
autênticos judeus. 

As páginas que seguem formulam algumas reflexões sobre dois 
grupos que representam os extremos opostos do judaísmo, se o pensarmos 
como um continuam que se estende das pessoas e grupos cuja identidade 
particularista abrange todas as facetas da vida àquelas que se desvincularam 
das comunidades judaicas esvaecendo-se no seio da sociedade maior. Estou 
me referindo aos judeus ortodoxos paulistanos e aos descendentes de judeus 
em cidades interioranas do Pará.2 Paralelamente, a análise da reivindicação 
de grupos filosemitas para serem admitidos nas comunidades judaicas, abre 
o leque de hipóteses sobre o judaísmo e sobre as disciplinas que o 
transformaram em objeto de estudo. 

No que diz respeito à comunidade ortodoxa paulistana, não há 
dúvidas que seu número, visibilidade e força foram substancialmente 
incrementados nos últimos anos como consequência do grande poder de 
convocatória de rabinos ortodoxos proselitistas, a maioria deles vindos do 
exterior. O aumento de novos adeptos – provenientes do judaísmo secular e 
liberal – e seu grande apelo entre judeus laicos que não almejam tornar-se 
observantes, redundou numa reestruturação da comunidade como um todo, 

                                                 
2 Os dados analisados pertencem a duas pesquisas antropológicas diferentes. A primeira foi 
desenvolvida por mim entre 1999 e 2003, e resultou no livro Jerusalém & São Paulo: a nova 
ortodoxia judaica em cena. A segunda pesquisa é de autoria de Wagner Lins, apresentada 
como dissertação de mestrado no Programa de Pós-graduação em Língua hebraica, 
Literatura e Cultura Judaicas/USP. 
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que rapidamente mudou seus referentes identitários seculares para adotar 
aqueles que caracterizam as comunidades ortodoxas e ultraortodoxas (Topei 
2001, 2005). 

O renascimento deste judaísmo paroquial na Pós-modernidade, 
fenômeno observado nas comunidades judaicas do mundo inteiro, está 
intrinsecamente relacionado a dois processos: mudanças dentro do judaísmo 
em Israel e nos Estados Unidos (principalmente, a radicalização da 
ortodoxia israelense a partir da década de 1950), o que conhecemos como a 
globalização do religioso, e a fragmentação da vida social com a 
concomitante deslegitimação de valores universalistas, fenômeno cujo 
desfecho mais sobressalente é a formação de comunidades que fazem 
questão de salientar seus traços singulares (Castells 1999, Bauman 2003). 

De fato, a ortodoxia judaica paulistana articulou comunidades que 
encapsulam a vida social dos membros e limitam seu repertório cultural ao 
judaísmo ortodoxo. É essa a razão do estabelecimento de uma importante 
rede educacional própria, sendo proscritos ou desestimulados pelos rabinos 
ortodoxos os estudos universitários. Em relação às influências recebidas de 
Israel e dos Estados Unidos, é possível destacar a vinda ao Brasil de rabinos 
proselitistas desses dois países. 

Como assinalei alhures (Topel 2005), essa aproximação da ortodoxia 
é resultado do vazio ideológico em que se encontram o judaísmo secular e o 
judaísmo liberal brasileiros, do amplo poder de convocatória dos rabinos 
proselitistas e suas esposas, e da necessidade de um grande número de 
judeus seculares de compartilhar valores e símbolos judaicos em espaços 
essencialmente judaicos. Todavia, há um outro tópico que merece atenção: 
o fato de esses judeus laicos e liberais terem incorporado, em maior ou 
menor medida, a visão (o axioma?) de que a ortodoxia constitui o único, 
autêntico e verdadeiro judaísmo, como afirmam categoricamente os rabinos 
doutrinários. 

O segundo grupo que servirá de base para a reflexão proposta está 
representado pelos descendentes de judeus das cidades interioranas do 
estado do Pará, grupo que perdeu grande parte do repertório cultural judaico 
no processo de adaptação à sociedade e cultura locais. A sua distância das 
comunidades judaicas estabelecidas em todo o território brasileiro não é 
exclusivamente geográfica e cultural, e se manifesta, antes de mais nada, na 
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falta de legitimação da qual são alvo seus membros, não considerados 
judeus pelas instâncias que legitimam a pertinência ao grupo. 

Essas comunidades estão formadas basicamente por indivíduos que 
descendem dos judeus que chegaram do Marrocos há mais de um século, e 
que desde o início da imigração às cidades de Óbidos, Cametá e Santarém, 
seja pelas dificuldades implícitas em manter uma identidade judaica em 
regiões praticamente isoladas de comunidades organizadas, seja pelo seu 
número ínfimo e pelo incremento dos casamentos exogâmicos, acabaram 
desvinculando-se do grupo. No entanto, o que surpreende é que após mais 
de cem anos essas pessoas continuem a se identificar com o judaísmo, ainda 
que recriem um judaísmo sui generis. Não menos importante é o fato de 
serem definidos como judeus pela população local, o que revela o 
componente contrastivo da identidade judaica em questão. 

Na pesquisa desenvolvida por Lins (2004) são trazidos dados 
preciosos que permitem identificar os traços mais importantes da identidade 
étnico-religiosa dessas pessoas, caracterizada pelo sincretismo religioso e 
pela permeabilidade das fronteiras do grupo. Basicamente, nos encontramos 
com filhos de matrimônios formados por um pai judeu e uma mãe católica. 
Esse padrão de casamento, contudo, não levou à imposição e/ou 
exclusividade de uma das opções religiosas citadas, através da conversão de 
um dos cônjuges à religião do companheiro, e sim, ao convívio de ambas as 
religiões de forma harmônica. Os dados revelam genealogias que remontam 
a duas gerações, nas quais os filhos homens receberam nomes tipicamente 
judaicos (como Abraham, Menassé, Bernardo e Isaac) e as mulheres, nomes 
cristãos. Esta estratégia pareceria ter como objetivo a transmissão da 
identidade étnico-religiosa segundo uma divisão intrafamiliar de gênero. 
Porém, uma vez que a Halachá3 segue o princípio da matrilinearidade, a 
aceitação dos judeus da Amazônia no seio de outras comunidades judaicas 
é, no mínimo, problemática. Retomarei esta questão a seguir. 

                                                 
3 Do hebraico: compêndio de Leis e preceitos que observam os judeus ortodoxos. A Halachá 
foi compilada na Alta Idade Média, porém como resultado do surgimento de novas formas 
de arranjos sociais por um lado e de avanços tecnológicos por outro, constantemente são 
acrescentadas novas regras aos 613 preceitos originais. 
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No que diz respeito aos rituais e preceitos religiosos mantidos entre 
os judeus do Pará, há recorrências em relação ao jejum de Yom Kipur,4 à 
manutenção de alguns costumes relativos à kashrut,5 ao enterro dos pais 
judeus seguindo, ainda que sem qualquer rigidez, as leis judaicas 
concernentes ao funeral e ao luto, bem como ao uso do solidéu para a 
celebração da ceia que inaugura o descanso sabático semanal. Essas práticas 
judaicas, entretanto, não admiram por serem seguidas aleatória e 
indiscriminadamente – o que é comum entre judeus laicos e liberais do 
mundo inteiro que, sem qualquer intimidade com a Halachá, improvisam 
cerimônias nas datas festivas do calendário judaico –, senão por conviverem 
ao lado de práticas católicas. 

Encontramos um exemplo emblemático deste sincretismo religioso 
nos rituais celebrados diante da morte de um homem da família, descritos 
por vários informantes de Ôbidos e Cametá (cf. Lins 2004), que relataram 
ter velado o morto com caixão fechado (costume judaico), tê-lo enterrado 
no cemitério judaico da cidade, mas, ao mesmo tempo, celebrado a Missa 
de Sétimo Dia. O que não fica claro, no entanto, é até que ponto esses 
indivíduos são conscientes de estarem miscigenando duas tradições 
religiosas e, mais importante do que isso, se conhecem a exigência 
exclusivista do judaísmo, que não aceita sob nenhum pretexto empréstimos 
de outras religiões. Em função do conhecimento superficial e parcial da 
tradição judaica, é plausível imaginar que essa amálgama de rituais não seja 
percebida pelos sujeitos, uma vez que mostram-se convencidos de estar 
respeitando a vontade do parente morto de ser velado e enterrado como 
judeu. 

Uma outra dimensão que permite identificar traços identitários 
judaicos são as diversas formas em que a memória judaica do grupo se 
atualiza. Trechos de rezas em hebraico e a preparação de alimentos típicos 
dos judeus norte-africanos constituem uma forma de salientar essa faceta de 
uma identidade prestes a desaparecer. 

                                                 
4 Do hebraico: Dia da Expiação, uma das datas mais importantes do calendário judaico, na 
qual um dos preceitos mais importantes é o jejum de vinte e cinco horas. 
5 Do hebraico: substantivação de kasher: princípio que prescreve os alimentos permitidos 
para o consumo dos judeus observantes. 
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Por último, o fato de alguns netos e bisnetos desses primeiros 
imigrantes terem emigrado para Israel (sendo filhos de casamentos 
exogâmicos) aponta para a vontade de vários indivíduos de “voltar” à 
comunidade judaica institucionalizada, ainda que tal readmissão exija dos 
interessados a conversão ao judaísmo, ritual de passagem que sela a entrada 
de novos membros ao grupo. 

Os dados trazidos parecem-me suficientes para revelar a dualidade na 
qual vivem os descendentes de judeus amazonenses, cuja identidade étnica 
sofreu uma reformulação dramática como resultado das condições típicas da 
região. Como bem assinala Lins (2004), a dualidade que recriam esses 
homens e mulheres assemelha-se, em grande medida, àquela que 
caracterizou os cristãos-novos chegados ao Brasil na época da Colônia. 

Comunidades judaicas, religião judaica e antropologia: algumas 
reflexões 

No intuito de traçar as características mais importantes dos dois tipos 
de judaísmo escolhidos para a discussão, foi necessário levar em 
consideração as características das comunidades judaicas e seus modos de 
inserção na sociedade maior. Entre as várias razões que explicam esta 
abordagem, sobressai o fato de, no judaísmo, etnia e religião estarem 
inextricavelmente relacionadas. Assim, o hebraico bíblico e o hebraico 
medieval não distinguem etnia de religião, ao partir do pressuposto de que a 
prática religiosa judaica era a priori observada exclusivamente pelo povo 
judeu. Historicamente e até a Emancipação dos judeus no século XVIII, não 
havia a possibilidade de existirem judeus sem judaísmo ou judaísmo sem 
judeus. Esse traço singular do judaísmo faz impossível refletir sobre a 
religião judaica sem fazer referência a como as fronteiras do grupo se 
estreitam ou expandem em contato com as sociedades hospedeiras.6 Com 
efeito, se pensarmos o judaísmo exclusivamente como uma religião seria 
impossível cogitar a ideia de um judaísmo secular, assim como não existem 
um cristianismo e um Islã seculares. O componente nacional do judaísmo se 
expressa no fato de ter se originado como a religião exclusiva de um grupo 
                                                 
6 Em relação às diferenças nos modos de organização entre as três religiões monoteístas, 
Elam (2000:21) afirma que o fato de o judaísmo se estruturar ao redor da nação, o 
cristianismo ao redor da Igreja e o Islã ao redor do Estado trouxe desdobramentos históricos, 
sociais e ideológicos que singularizaram as três civilizações. 
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nacional; assim, aquele que se definia como judeu do ponto de vista 
religioso formava parte do povo judeu, sendo o caminho inverso igualmente 
válido: aquele que nascia no seio do grupo judeu submetia-se à Lei judaica 
(Sacks 1993; Elam 2000). 

Mas, como definir o judaísmo? E como deve se posicionar o 
pesquisador diante de grupos – ou indivíduos – que se autodefinem como 
judeus, mas não são aceitos no seio da(s) comunidade(s) 
institucionalizada(s)? Finalmente, quais são os critérios das comunidades 
judaicas brasileiras para responder à complexa pergunta: “quem é judeu?” 

Responder a estes interrogantes implica indagar no corpus normativo 
judaico e nas readaptações que sofreu ao longo dos últimos duzentos anos 
por parte de diversos segmentos judeus. Assim, se bem que a Halachá 
estipule que é judeu o filho de ventre judeu ou aquela pessoa que se 
converteu ao judaísmo, legislando claramente sobre quem é membro do 
grupo, as comunidades judaicas não ortodoxas flexibilizaram esse critério 
diante das mudanças acontecidas na Modernidade entre os judeus e as 
sociedades de acolhimento, com o concomitante incremento de casamentos 
exogâmicos. O dilema enfrentado pelas instituições judaicas não ortodoxas 
foi – e continua sendo – que atitude tomar com os filhos dos casamentos de 
uma mulher não judia com um judeu (como o caso dos descendentes de 
judeus do Pará) quando existe interesse por parte dessas famílias de manter-
se dentro das fronteiras do grupo. O critério de autodefinição é, na maioria 
dos casos, insuficiente e, por isso, rejeitado. De fato, há um consenso entre 
as diversas correntes judaicas de que ser judeu não equivale a uma visão de 
mundo nem se restringe a uma escolha individual: ser judeu exige 
compromisso religioso e participação comunitária. 

Nessa ordem e diante do aumento maciço de judeus que não 
poderiam ser considerados judeus segundo as leis ortodoxas, correntes 
laicas e liberais do judaísmo redefiniram as normas de pertinência, 
acolhendo em seu seio pessoas cuja ascendência violaria o princípio 
haláchico. Um indicador desse movimento de flexibilização das fronteiras 
do grupo é o estabelecimento do princípio da patrilinearidade nas 
congregações reformistas. No que diz respeito às instituições laicas, 
observa-se uma ambiguidade em relação a este tópico, procurando-se 
soluções ad hoc. 
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As problemáticas consideradas constituem um claro indicador de 
como os reagrupamentos sociais modernos derrubaram o monopólio da 
ortodoxia em relação à questão “quem é judeu?”. Consequentemente, nas 
comunidades judaicas diaspóricas existem diversas instâncias que 
legitimam a pertinência ao grupo, ainda que a ortodoxia não aceite soluções 
alternativas.7 

A grande maioria dos judeus brasileiros, no entanto, por viverem 
numa sociedade que privatizou, pluralizou e subjetivou a fé, recria um 
judaísmo que se distancia da autoridade haláchica e cujo componente 
voluntarista e de escolha deu origem ao que Sacks (1993) denomina “judeu 
adjetivado”. Diante desse panorama, a proliferação de identidades 
hifenizadas permite esboçar a hipótese da existência de um judeu-
amazônico, assim como existem o judeu-reformista, o judeu-secular, o 
judeu-cultural e o judeu-sionista, só para dar alguns exemplos. Em suma, 
numa época de individualismo exacerbado, na qual a história transformou-
se em biografia, não haveria razões suficientes (e sólidas) para deslegitimar 
a condição de judeus das famílias do interior da Amazônia. 

Mas, e os (judeus) messiânicos e outros grupos filosemitas brasileiros 
que reivindicam para si o status de judeus? Quais as possibilidades de 
serem reconhecidos como judeus pelas instâncias que legitimam a 
pertinência ao grupo? A presença e difusão cada vez maior de grupos 
filosemitas na sociedade brasileira coloca na “agenda” judaica a questão 
não resolvida de como funcionam as vias de transmissão de conteúdos 
culturais e expressões rituais judaicas. 

Na história do judaísmo temos muitos exemplos de indivíduos e 
grupos que atravessaram em uma ou outra direção os limites do grupo judeu 
com as sociedades de acolhimento. Paralelamente, através da conversão 
religiosa, diversos indivíduos e grupos têm engrossado as fileiras do 
judaísmo. Um rápido olhar aos grupos religiosos filosemitas brasileiros, 
entre os quais, provavelmente, possamos incluir os judeus messiânicos, 
revela que ao interpretar literalmente o Antigo Testamento esses grupos se 

                                                 
7 Em Israel, pelo contrário, a acirrada polêmica para definir “quem é judeu” encontra no 
Estado, através do Ministério do Interior, a única instância possível para essa definição, 
sendo que a última emenda à Lei do Retorno estabelece que é judeu o filho de mãe judia ou 
aquele que se converteu ao judaísmo através da ortodoxia. 
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consideram os autênticos e verdadeiros judeus. Todavia, duas questões 
colidem com a visão judaica: o fato de essas comunidades, na maioria dos 
casos, se denominarem Igrejas, e a contradição inerente a suas doutrinas, 
que lhes permite a autodefinição como judeus em virtude de sua fé cristã.8 
Entretanto, o fato de vários de esses grupos terem mostrado interesse em 
emigrar para Israel e se converterem ao judaísmo nos leva a refletir desde 
um outro ângulo sobre a porosidade das fronteiras étnicas. Devemos 
lembrar que recentemente a comunidade etíope tem sido legitimada pelas 
instâncias rabínicas ortodoxas israelenses, após só cem anos de contato com 
o judaísmo ocidental. 

Diante desses fenômenos e outros muitos que é impossível 
mencionar neste espaço, um interrogante assume lugar destacado: os 
cientistas sociais devemos depender da legitimação rabínica – ortodoxa ou 
liberal – ou das instituições judaicas seculares, para incluir no universo de 
pesquisa judaico grupos periféricos do judaísmo? Acredito que a resposta 
seja negativa. Todavia, para justificar e legitimar nossa posição, é 
necessário percorrer um longo caminho de discussões teóricas e 
metodologias de pesquisa que demonstrem o embasamento científico das 
novas propostas, seus benefícios e vantagens. 

 
Marta F. Topel 
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Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Língua hebraica, Literatura e 

Cultura Judaicas/Universidade de São Paulo. 
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Jules Isaac. A transformação do desprezo em estima 

Maria Consuelo Cunha Campos 

“Mas será que você quer escrever um livro sobre a minha vida”? Um 
espantadíssimo Jules Isaac fez esta pergunta a um ex-aluno seu, o abade 
Toulat, jornalista e escritor, além de religioso, quando este visitou o antigo 
mestre para entrevistá-lo para um livro, Juifs mes frères., que ele, Toulat, 
estava escrevendo. O antigo discípulo crivou o velho mestre de questões 
sobre seu pioneiro trabalho, ao qual este estava consagrando as últimas 
décadas de sua vida, como precursor do diálogo inter-religioso judaico-
cristão. 

Sim, diria eu hoje, noutro século, noutro milênio, a Jules Isaac, se ele 
não houvesse falecido: realmente, eu gostaria muito de escrever-lhe, caro 
Jules, uma biografia à altura do que seu trabalho merece. Não o podendo 
fazer, fica, todavia, consignado o muito que aprendi com sua obra e, não 
menos, o quanto o admiro. 

Décadas após a promulgação da declaração conciliar Nostra Aetate, 
em 28 de outubro 1965, é especialmente oportuno relembrar, seja para os 
jovens de hoje, seja para os daquele tempo, uma outra data: 18 de setembro 
de 1960. Sem o que nela ocorreu – e poucos sabem disso – muito 
provavelmente não teríamos chegado a ter aquele texto do Vaticano II, 
considerado o fundador de uma nova atitude da Igreja Católica para com o 
povo judeu. 

Naquele longínquo mês de setembro, o Papa João XXIII confiou ao 
Cardeal Bea, um jesuíta, então titular do há pouco criado secretariado para a 
união dos cristãos, a preparação de um esquema conciliar relativo ao povo 
judeu. Passou-lhe às mãos um dossier, composto por 3 livros acerca das 
raízes cristãs do antissemitismo, bem como por um conjunto de 
proposições, visando à purificação da pedagogia cristã relativamente a seu 
antijudaísmo, fazendo-a passar deste desprezo ao apreço, à estima pelo 
povo judeu. 

O material fora entregue pessoalmente ao pontífice pelo próprio 
autor, Jules Isaac, historiador francês judeu. Após a perda da esposa e da 
filha durante a Segunda Guerra Mundial, ele encontrara força para 
transformar a dor pessoal por estas mortes e o luto coletivo, como israelita, 




