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APRESENTAÇÃO 

 

A definição do foco desta investigação transitou por várias etapas, por vias 

simultâneas. Seria falso e ingênuo relatar um caminho linear, em processos de 

pensamento caracterizados pela circularidade, pelo caráter ramificado e 

multidimensional, em base de alto grau de complexidade. Sofrem-se 

permanentemente influências do meio circundante, das nossas leituras, das 

vivencias religiosas, das pessoas com as que convivemos, e ainda existem as que 

poderíamos denominar ―proto-influências‖ 1, que nos marcam sem que tenhamos 

completa lucidez sobre seu efeito inspirador em nossas opiniões.  

Mergulhar em um judaísmo mais observante dos preceitos judaicos (o 

respeito estrito ao Shabat, às normas de alimentação Kascher, ao calendário judaico 

e outros), ou, como se denomina, viver o processo de Teschuvá2, caracteriza a 

escolha atual do autor desta tese – alguém que recebeu uma educação judaica 

básica, do ponto de vista cultural, mas que se compunha até de componentes anti-

rellgiosos. Essa vivência significa inserir-se em um pensamento eminentemente 

coletivo, de diálogo permanente, marcado por cunho religioso, filosófico e ético, ao 

mesmo tempo em que se traduz em tomar conhecimento do judaísmo através das 

práticas aprendidas naquele diálogo. A percepção do autor desta tese é que sua 

história pessoal está inserida no contexto de uma resposta judaica coletiva que 

demonstrou ser fraca para os problemas que os judeus defrontam desde a Haskalá. 

                                                 
1
 Uma dessas influências foi quando fomos convidados e participar minha esposa Drorit Sandberg (membro do 

programa Senior Educators do Melton Center for Jewish Education da Universidade Hebraica de Jerusalém) e 
eu, na Cidade de México para o Simpósio Internacional de Educação Judaica (1993), com o tema ―A formação 
judaica: entre secularismo e tradição‖, promovido pelo Colégio Tarbut daquela cidade, e coordenado pelos 
professores Shmuel Benalal, Seymour Fox e Daniel Marom. Além de ter a possibilidade de escutar e interagir 
com estes três especialistas dedicados ao pensamento filosófico na educação judaica, tivemos a oportunidade 
de assistir a apresentações dos professores Menahem Brinker, Moshe Greenberg e Michael Rosenak sobre a 
questão do ideal de educação judaica, desde a perspectiva secular e tradicionalista respectivamente. O 
congresso focou na importância dos ideais e visões que guiam a educação. Este Simpósio fez parte do projeto 
plasmado no livro Visions of Jewish Education, um dos pilares desta tese.  
2
 TESCHUVÁ do hebraico retorno. É a prática de voltar às origens do judaísmo ou a um judaísmo mais 

observante ou ortodoxo.. Também tem o sentido de se arrepender dos pecados de maneira profunda e sincera. 
Aquele que passa pelo processo de teschuvá com sucesso é chamado de baal teschuvá. Como mencionado, o 
autor desta tese atravessa há alguns anos um processo de retorno a um judaísmo mais observante das leis 
judaicas. Isso, como sabiamente foi  trabalhado pela orientação desta tese, provoca uma implicação da qual o 
autor tem consciência. Esta implicação exige que em todo momento seja explicitado que os conceitos que são 
premissas do judaísmo, HaSchem, Torá, Shabat  e Olam Habá, e dentro dos quais se constrói a pratica do 
mesmo, são apresentados aqui sempre entre parênteses. Poderiam, no caso de outras religiões, serem outras 
as premissas, e dentro delas se desenvolveriam outras práticas, outros valores e outra visão de educação. 
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O processo de pesquisa que levou à minha dissertação de Mestrado em 

Educação3 foi um estímulo e um degrau para a elevação na compreensão da 

educação, é o que motivou a dar sequencia e aprofundamento a uma preocupação 

que resultou no tema desta tese. A pesquisa desenvolvida para a mencionada 

dissertação estudou famílias que escolhem, de geração em geração, 

consistentemente, quatro escolas judaicas de S. Paulo4 e se aliam a elas para 

educar os seus filhos para uma proposta identitária especifica e definida em 

harmonia com a escolha familiar. Ao longo da realização da pesquisa surgiram 

indicações de que era possível que o fato de uma escola judaica possuir uma linha 

religiosa ou ideológica bem definida, como era o caso do colégio mais tradicional 

estudado na pesquisa, fosse muito importante para sua estabilidade ao longo do 

tempo e para a satisfação das suas famílias. Pouco tempo após a dissertação de 

Mestrado para descartar a possibilidade de que o fenômeno fosse exclusivo apenas 

do setor mais observante e ortodoxo da comunidade judaica, este autor fez um 

levantamento preliminar de escolas judaicas de uma linha diferente, que também 

possuíssem uma proposta própria bem definida desde o ponto de vista da 

preferência religiosa.  

Este interesse exigiu levantar informações sobre escolas judaicas na América 

do Sul (Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Peru), América do Norte (Estados Unidos, 

México), Europa (Inglaterra, França, Suécia), Ásia (Israel), partindo por aquelas que 

este autor conhece pessoalmente. Neste processo este autor tomou conhecimento 

mais detalhado sobre as características da educação judaica em vários países, o 

tamanho das suas comunidades judaicas, a sua história e da respectiva nação. 

Assim ficou evidenciado que nos Estados Unidos, a maior comunidade judaica 

contemporânea5, existe um desenvolvimento diferenciado, que inclui a maior rede 

escolar judaica fora de Israel, o mais alto numero de sinagogas no mundo, centros 

terciários e universitários de formação de professores, faculdades de judaísmo e de 

formação de rabinos das diferentes linhas judaicas contemporâneas, bem como 

formação de diretores de escola e profissionais da comunidade judaica. Mesmo que 

                                                 
3
 MILKEWITZ TRZONOWICZ, Alberto Samuel, Ledor vador: Construindo identidades judaicas de geração em 

geração (Estudo exploratório de casos de famílias e escolas judaicas em S. Paulo) São Paulo, FEUSP, 2006 
(Dissertação). 
4
 Colégios Bialik, Renascença, Peretz e Yavne de S.Paulo – Brasil  

5
 DELLA PERGOLA, Sergio; in American Jewish Year Book 2007 The Annual Record of Jewish Civilization; p. 

563. A demografia contemporânea mostra uma população judaica mundial de 12.950.000 pessoas. Alem do 
Estado de Israel,  nos Estados Unidos são 5.648.500 judeus. 
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durante a maior parte da sua longa história, perseguidos e proibidos de exercer o 

judaísmo, os judeus permaneceram em Israel, a maioria dos judeus tem vivido fora 

da terra de Israel. Assim têm construído uma cultura tão rica que, inclusive textos 

essenciais como o Talmud são fruto da vida dos judeus dispersos entre outros 

povos.  

Uma constatação pessoal muito forte foi que, quando se fala de educação 

judaica, frequentemente, por trás de boas intenções, quando se enxerga o 

panorama geral atual, há pouco judaísmo, ou em outras palavras, pouco ou 

insuficiente conhecimento das fontes básicas.  

Ao longo desta tese ficou evidente a importância de estudar ideias, visões e 

contribuições judaicas à filosofia da educação, e como elas se situam e 

fundamentam vários aspectos da educação judaica. Isso acontece da mesma forma 

como por trás de outras visões de educação em geral, têm perspectivas de mundo, 

do ser humano e do destino. Visões da educação judaica incluem reflexões 

históricas, filosóficas, pedagógicas, religiosas, éticas, contextuais, etárias, políticas, 

cognitivas, afetivas, ativas, etc., entre outras, todas ou várias delas ao mesmo 

tempo. 

Neste trabalho a Filosofia da Educação é entendida como um ―esforço para o 

desvendamento/construção do sentido da educação no contexto do sentido da 

existência humana‖, ―um refletir filosoficamente sobre a educação‖ (Severino), na 

sua tríplice abordagem epistemológica, axiológica e ontológica. Trata-se do 

desvendamento de um domínio dentro de um campo de ação, a Educação, 

semelhante ao que seria uma Filosofia da Política, ou seja, não é uma Filosofia da 

Ciência. Como o citado autor afirma é uma meta - ciência da educação. E a 

educação é assim uma mediadora de outras praticas. 

Ainda na etapa inicial da pesquisa, foi feito o esclarecimento dos caminhos 

históricos que a educação segue em uma nação como os Estados Unidos, que 

evidencia ser significativa para os judeus contemporâneos e é uma democracia 

bastante amadurecida, com uma comunidade judaica de dimensões enormes, fato 

que demandou bibliografia especializada. Para tal o texto escolhido foi de 

Wertheimer, Jewish Education in the United States: Recent trends and issues.6  Nele 

                                                 
6
 WERTHEIMER, Jack; Jewish Education in the United States: Recent trends and issues in American Jewish 

Year Book; USA: 1999 
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Wertheimer, fazendo referência ao forte apoio da comunidade judaica à educação 

publica norte-americana, fala do ―caso de amor entre os judeus e a educação 

publica (que) começou já no século XIX...‖. Na imagem do ―caso de amor‖ 

Wertheimer capturou a existência de algum componente muito forte que transmite a 

educação judaica. O caso de amor dos judeus com a educação que mostrará esta 

tese vem desde o nascimento do judaísmo.  

Às vezes em forma forçada, outras vezes na busca por proteção contra as 

perseguições, os judeus têm se dirigido a países que assegurem os seus direitos 

como minoria, que respeitem suas preferências como cidadãos, o qual não tem sido 

garantido na maioria dos países no século XX e anteriores. Assim muitos deles 

foram para os Estados Unidos, onde puderam viver e desenvolver, junto a outras 

minorias, sua religião, sua educação e seus valores.  Amâncio faz uma comparação 

histórica: ―... os EUA talvez representem hoje o que a Babilônia7 [atual Iraque8] um 

dia representou para o judaísmo, pois devido à concentração de judeus e à relação 

com o mundo não judaico, mais o fato de esse país ser a metrópole ocidental, ali 

ocorre o grande diálogo com a contemporaneidade‖.9  

Em paralelo se buscaram as fontes judaicas mais significativas e mais antigas 

em relação à educação judaica. Assim estudou um trecho do tratado Baba Batra, 

(que significa ―Último Pórtico‖), terceiro tratado da ordem Nezikim (que significa ―O 

que produz danos e prejuízos‖) do Talmud que concentra uma série de leis sobre 

educação. Atendendo consulta deste autor, foi lhe explicado10 que a forma de estudo 

do Talmud requer que seja abordado em duplas, em havruta11.  Durante um período 

de vários meses as leituras semanais foram feitas em hebraico e aramaico e 

traduzidas ao português na Sinagoga Mekor Chaim12. Um tempo depois este autor 

                                                 
7
 Na Babilônia foi escrito o Talmud Babli ou Babilônico.  

8
 Nota deste pesquisador. 

9
 AMÂNCIO, Moacir; O Talmud; p 15. 

10
 Rabino Joseph Shouek da Sinagoga Mekor Chaim S. Paulo e do Programa Kiruv. 

11
 HAVRUTA é uma abordagem judaica tradicional da aprendizagem no qual pares estudam um texto 

compartilhado, o discutem e debatem. E o método utilizado em Yeschivot, onde os estudantes adquirem 

parceiros permanentes de estudo, com um nível de habilidade semelhante. A expressão usada em português é 
estudar em havruta, ou seja, em parceria. A mesma palavra utiliza-se para se referir ao parceiro como um 
indivíduo. Afirma-se que esta metodologia se originou no fato dos Tanaim e Amoraim (veja Glossário), 
mantinham disputas regularmente com outros rabinos em assuntos relacionados a Halakhá. Em Pirkei Avot diz 
―Encontra para você um Mestre e consiga para você um amigo (haver)‖ fazendo referência ao havruta, ou seja, 
―tenha um havruta”. 
12

 O rabino antes citado orientou para que o estudasse com a ajuda de Leonardo Uriel Milkewitz Sandberg, 
fazendo jus à tradição judaica de passagem de geração a geração, Ledor Vador. Leonardo Uriel, meu filho, além 

de possuir seu Bacharelado em Relações Internacionais pela USP, é um judeu observante e fez o ciclo completo 
de quatro anos de estudos na Yeschivá Gevoá, Centro de Altos Estudos Religiosos de S. Paulo, onde se estuda 
diariamente o Talmud e depois fez o ciclo (2009-2011) na Yeschivá Kol Torá de Jerusalém – Israel. Desde 
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conheceu o trabalho de Guinsburg no livro Do Estudo e da Oração onde apresenta 

em português o mesmo tratado.13 Esta leitura evidenciou a relevância de conhecer 

de forma ainda mais exaustiva as fontes judaicas mais aceitas sobre educação. 

Nesse perfil se encaixam especialmente o Shulkhan Arukh do Rabino Yosef Caro, e 

bem anterior ainda o Mischnê Torá de Maimônides (1135-1204) , Rabi Mosche ben 

Maimon, em árabe: Mussa bin Maimun ibn Abdallah al-Kurtubi al-Israili, mais 

conhecido pelo acrônimo Rambam14, que é considerado fonte fundamental desta 

tese. 

Nesta etapa do processo ficou evidente que no judaísmo as fontes se ocupam 

expressamente do pensamento educacional judaico. O autor desta tese ocupa o 

cargo de responsável pelo Conselho de Educação das Escolas Judaicas do Estado 

de S. Paulo15, em hebraico Vaad HaKhinukh.  Isso significa estar permanentemente 

em contato com os diretores pedagógicos das escolas, com seus coordenadores, 

com professores, com os voluntários que presidem as mesmas e com membros das 

suas diretorias. Isso promove encontros pessoais e reuniões de trabalho frequentes 

que oferecem informação atualizada sobre as inquietudes, demandas, problemas e 

realizações das escolas judaicas que são muito diversas, mas que têm o judaísmo 

em comum. Nestes encontros16 vários dos diversos protagonistas centrais da 

educação (diretores de escolas judaicas, professores, famílias com crianças nas 

escolas) fizeram referência em seus pontos de vista judaicos a alguma leitura das 

fontes tradicionais. Na mesma linha, os educadores profissionais procuram que suas 

decisões pedagógicas estejam embasadas em argumentos judaicos para apoiar 

suas escolhas. Sendo as escolas instituições particulares selecionadas por livre 

escolha, essa preferência também fala sobre a forma de pensar o judaísmo por 

                                                                                                                                                         
Janeiro de 2011 estuda no Kolel da mesma Yeschivá.  Só após ter estudado as Halakhot Talmud Torá descobri 
que está previsto nas leis judaicas que um filho que conhece Torá ensine a seu pai que possui menos 

conhecimento ou não tem esse conhecimento. 
13

 GUINSBURG, Jacó (org.); Do Estudo e da Oração; Capítulo: Baba Batra: sobre educação; p. 223.  
14

 Moshé ben Maimón ou Musa ibn Maymun também chamado Maimónides ("filho de Maimon") ou RaMBaM 
(acrônimo de suas iniciais em hebraico), conhecido também como Rabí Moisés o Egípcio (1135, Córdoba - 1204, 
Fustat, Egito), foi médico, rabino, filósofo e teólogo célebre na Idade Media. Neste trabalho serão utilizados 
indistintamente para se referir a este filosofo o nome de Maimônides, por ser este o mais conhecido pelo leitor 
universitário, ocidental de fala portuguesa, ou o de Rambam. 
15

 No Estado de S. Paulo - Brasil, funcionam os Colégios Bialik (hoje Antonieta e Leon Feffer), Gani-Talmud Torá 
Lubavitch, Peretz, Renascença, Yavne, Beit Yaacov, Maternal de A Hebraica, Maguen Avraham, além de várias 
Yeschivot e vários centros de educação complementar. Mais de 4350 crianças e adolescentes judeus recebem 
de segundas a sextas feiras educação judaica de diferentes orientações, desde as mais religiosas às menos 
(Dados Vaad HaKhinukh S.P. 2011)  
16

 Não foram feitas entrevistas nem questionários formais sobre o tema desta tese. É obrigação formal do cargo 
que o autor desta tese ocupa conhecer pessoalmente, e de forma aberta, as características e as demandas de 
cada escola. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1135
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_%28Espa%C3%B1a%29
http://es.wikipedia.org/wiki/1204
http://es.wikipedia.org/wiki/Fustat
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
http://es.wikipedia.org/wiki/Rabino
http://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
http://es.wikipedia.org/wiki/Te%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
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parte das famílias e das próprias entidades escolhidas. Surgiu desta forma a 

necessidade de este autor conhecer diversas fontes do pensamento educacional 

judaico, sendo a questão da sua antiguidade cada vez mais relevante por remeter às 

origens do povo judeu como tal. Assim, ficou claro que conhecer as leis judaicas tem 

importância para entender as propostas práticas neste campo de atuação.  

Este processo levou a buscar estudos que mostrassem a visão e as 

contribuições de diferentes filósofos na educação judaica. Nesta procura por 

entender a sustentação ideológica das diversas propostas educativas encontradas e 

as grandes linhas de discussão do pensamento educacional judaico, o autor desta 

tese retornou a uma experiência de magnitude no tema, consolidada no livro Visions 

of Jewish Education17, publicado pela Fundação Mandel para a Educação Judaica, 

junto com o Centro Melton para Educação Judaica na Diáspora pertencente à 

Universidade Hebraica de Jerusalém, onde se registra a discussão e reflexão de 

importantes especialistas, com educadores judeus do mundo todo, que participaram 

de vários encontros ao longo do tempo, em países tais como Israel, México18 e 

Estados Unidos. Naquele livro são apresentadas diversas linhas de pensamento 

judaico em educação que sustentam várias propostas na educação judaica. Assim 

este autor conheceu, estudou e retomou as reflexões sobre educação judaica de 

filósofos como Menachem Brinker, Moshe Greenberg, Michael A. Meyer, Michael 

Rosenak, Isadore Twersky, Israel Scheffler, Seymour Fox e Daniel Marom.  Com o 

objetivo de aprofundamento foram escolhidos, dentre todos eles, alguns livros 

representativos das posturas definidas em si próprias com mais clareza como nos 

textos de Scheffler19, Greenberg20 e Twersky21, os dois últimos em inglês, ainda não 

publicados em português. 

A leitura de Visions of Jewish Education fortaleceu neste autor a 

compreensão sobre a importância que a filosofia da educação entendida como 

visões de educação judaica tem para a prática, suas profundas ligações, mesmo que 

não visíveis, a interação entre diversas perspectivas em educação, e a urgência que 

                                                 
17

 FOX, Seymour; SCHEFFLER, Israel DAROM, Daniel; Visions of Jewish Education; Ed. Cambridge University 
Press; USA: 2003 
18

 Na nota 01 foi mencionado um dos Seminários que fez parte dos trabalhos que se plasmaram no livro citado e 
influenciaram o pensamento deste pesquisador. 
19

 SCHEFFLER, Israel;  A linguagem da educação; Ed. Saraiva; S. Paulo: 1971. 
20

 GREENBERG, Moshe; Studies in the Bible and Jewish Thought; Ed. The Jewish Publication Society; 

Philadelphia – Jerusalem: 1995.  
21

 TWERSKY, Isadore; Introduction to the Code of Maimonides (Mishneh Torah); Ed. Yale University Press; New 
Haven – London: 1980. 
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tem que os educadores, aqueles que estão diretamente no terreno, na sala de aula 

ou em outros espaços educativos não formais, tenham clareza na sustentação 

ideológica das suas propostas. Ali Twersky sinaliza o Rambam como um dos 

maiores pensadores da humanidade e recomenda que as suas ideias sejam 

estudadas com o mesmo nível de exigência que as de Platão, Aristóteles, Kant, 

Moore, Whitehead ou Dewey. Neste sentido Twersky afirma que Maimônides é bem 

mais que um legislador ou um compilador. 

Em nossa opinião, Maimônides, como um halakhista22 clássico e de 
autoridade, exige mais profunda atenção por causa da sua estatura, seu 
gênio e sua profunda e continua influência na história judaica. Maimônides 
é ao mesmo tempo um codificador daquilo que o precedeu e um pioneiro 
daquilo que o seguiu, ambos um transmissor e um arquiteto visionário 
olhando para o presente desde uma perspectiva diferenciada e planejando 
e dando forma ao futuro23.  

 

A melhor compreensão de um dos livros de Twersky, sua extensa Introduction 

to the Code of Maimonides (Mishneh Tora), requereu ler também partes da própria 

fonte o Mischnê Torá, que em português significa a ―repetição da Torá‖, que Twersky 

analisa a partir de várias perspectivas. Especialmente permitiu nessa etapa 

identificar as Halakhot Talmud Torá (Leis do estudo da Torá), um capítulo dedicado 

exclusivamente ao registro das leis de transmissão relacionadas diretamente à 

educação, da forma mais próxima a como ela é entendida tradicionalmente. Neste 

capítulo do Mischnê Torá encontram-se minuciosamente apresentadas as leis 

judaicas relativas à educação, que Maimônides compila e organiza, utilizando as 

fontes originadas no Monte Sinai e reunidas na Torá escrita e na Torá oral. Esta 

última aparece em parte no Talmud e também nas discussões dos Sábios que foram 

registradas por escrito. Este autor fez a leitura em português e também em sua 

versão original em hebraico, que contem trechos em aramaico. Isso levou a estudar 

semanalmente sob a orientação do Rabino Mauricio Majtlis24, no Kolel25 da Sinagoga 

                                                 
22

 HALAKHISTA, especialista em Halakhá, a lei ou caminho mandatório judaico (Veja Glossário). 
23

 TWERSKY, Isadore; Introduction to the Code of Maimonides (Mishneh Torah); p. 49. Tradução do inglês ao 
português do autor desta tese. 
24

 O Rabino Mauricio Majtlis, que atua na Sinagoga Mekor Chaim, nascido em Porto Alegre, cursou 
administração e obteve sua smikhá (graduação rabínica) na Yeschivá Or Sameakh de Nova York. Estudou em S. 

Paulo nos colégios judaicos Bialik e Yavne. Estudou também no Tabenbaum Collegue, nos Estados Unidos. 
Registro aqui meu profundo agradecimento às horas de dedicação e ao exemplo vivo que ele é na transmissão 
da Torá. Qualquer erro ou distorção é de exclusiva responsabilidade do autor desta tese. O Rabino Mauricio 
Majtlis orientou na analise de cada uma das Halakhot Talmud Torá e alertou para uma questão central que é que 
no judaísmo a obediência à HaSchem e a sua Torá passa primeiro pelo fazer o que é ordenado e só depois virá 
o esforço por entender, sempre sujeito as limitações da compreensão humana. 
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Mekor Chaim,  a versão na língua original hebraica (com trechos ou palavras em 

aramaico), das Halakhot Talmud Torá.  

Em decorrência do percurso exposto antes, o autor desta tese decidiu 

aprofundar especificamente no trabalho de Isadore Twersky sobre o pensamento do 

Rambam, particularmente no capítulo dedicado à educação. Um produto deste 

percurso na Universidade de São Paulo foi a publicação do artigo ―Introdução aos 

pensamentos de Twersky e Maimônides sobre educação judaica‖. 26 

O processo de estudo da obra de Twersky requereu a leitura de parte da 

extensa obra de Maimônides, o Mischnê Torá, que é também conhecido como ―O 

Código do Rambam‖, ou ―Yad Khazaka‖, que significa ―mão forte‖, mas que 

numericamente27 representa o número ―14‖, indicando que a obra esta composta por 

quatorze tomos. Este pesquisador a tem consultado28 em hebraico, com trechos em 

aramaico, seguindo a assessoria de conhecedores de uma ou de ambas as 

línguas29, em relação às leis de Talmud Torá escolhidas para análise. Existe 

também uma versão em português de um dos livros que faz parte do Mischnê Torá, 

com o qual este pesquisador se auxilia em varias citações30.   

Outro momento pessoal de importância foi entender que estava abordando a 

educação judaica com os parâmetros do pensamento adquiridos através da 

formação cientifica geral e só então pude entender que a sequencia judaica é 

diferente, o primeiro é conhecer, então aplicar na prática e refletir sobre a lei. 

Da extensa obra de Maimônides, há vários títulos em português que foram 

lidos para esta tese31, sendo um deles o ―Guia dos Perplexos‖ que é considerado 

geralmente a obra magna do Rambam em relação à filosofia. Sendo esta tese 

voltada à educação prioritariamente, mais especificamente a filosofia da educação, 

                                                                                                                                                         
25

 Kolel: Centro de estudos para adultos e homens casados.  
26

 Este texto fez parte de pesquisa para o Doutorado na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, 
sob orientação da Profa. Dra Roseli Fischmann, e foi desenvolvido como parte das atividades do curso 
―Educação para as virtudes na tradição ocidental‖ dos professores Luiz Jean Lauand, Gilda N.M.Barros e Maria 
Amalia L. Tsuruda, que tem contribuído para as reflexões sobre o tema. 
27

 Os números em hebraico são representados com as letras do alfabeto.  
28

 No Kolel da Sinagoga Mekor Chaim de S. Paulo.  
29

 As pessoas que me auxiliaram nas traduções foram o Rabino Mauricio Majtlis, Drorit Milkewitz e Leonardo 
Milkewitz. Qualquer responsabilidade por erros ou distorções é do autor desta tese.  
30

BLUMENFELD, Yaacov Israel rabino, Trad.: Mishne Torá O livro da sabedoria de Maimônides Moshe ben 
Maimon Rambam, Ed. Imago, Rio de Janeiro: 2000. Quando necessário o autor desta tese se reserva o direito 

de fazer sua própria tradução. 
31

 Em português merece destaque a obra do Rabino Samy Pinto, Maimônides, o Mestre – uma pedagogia para o 
século XXI; Ed. Perspectiva; S. Paulo: 2003.  
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este pesquisador preferiu aprofundar no ―Código do Rambam‖, o capitulo dedicado à 

educação.  

A leitura das Leis do Estudo da Torá no Mischnê Torá levou a refletir sobre as 

formas modernas de formulação e compilação de códigos e leis em geral. Nelas 

pode se observar que o pensamento legal tem por metodologia recortar, resumir à 

sua mínima expressão, definir clara e sucintamente as ideias. O legislador em geral 

não tem objetivos didáticos nem explicativos, mas ao fazer tais separações pode 

estar dividindo artificialmente realidades indivisíveis. Assim fala-se de diversas 

questões, como se os conceitos descrevessem separadamente unidades ―puras‖, 

independentes e bem delimitadas. Mas há fenômenos complexos que não são 

contemplados por estas divisões e precisam de noções mais abrangentes. Quanto 

ao Mischnê Torá ser denominado ―Código‖, é importante lembrar que semelhante 

denominação advém do fato de tratar-se de uma compilação de leis, mas pouco 

relacionada a obras de igual denominação no campo jurídico laico  32.    

 

 

                                                 
32

 A história do direito romano influenciou todo o corpo legal europeu e conseqüentemente uma variedade de 
códigos que foram elaborados. A influência romana abarca mais de mil anos, desde a Lei das Doze Tabuas (Lex 
Duodecim Tabularum, 449 a.e.c.) até o Corpus Iuris Civilis por Justiniano (530 d.e.c.). Um dos mais conhecidos é 
o Código Napoleônico (originalmente chamado de Code Civil des Français, ou Código Civil dos Franceses) 
outorgado por Napoleão I (1804). Na Europa ele foi precedido pelo Codex Maximilianeus Bavaricus Civilis 
(Baviera 1756), pelo Allgemeines Landrecht (Prússia, 1792) e pelo Código Galiciano Ocidental (Galícia, na época 
parte da Áustria, 1797). 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O estudo histórico de uma época não é objeto desta tese, porém o problema 

que ela aborda não é apenas contemporâneo, pois provém do século XVIII. Naquela 

época, na Europa Ocidental acontece um movimento de esclarecimento geral, 

consequência da revolução industrial, e da busca pelo seu lugar por parte de grupos 

que queriam acabar ou diminuir o feudalismo, o despotismo dos reis, o domínio do 

clero e os privilégios feudais da nobreza. Entre os judeus sua manifestação colateral 

foi chamada de Haskalá, ilustração ou iluminismo judaico. Nesse contexto e das 

ideias de pensadores ingleses, franceses, alemães e norte-americanos, começou a 

se cristalizar uma perspectiva que colocou os direitos do homem em lugar de 

destaque. Até então, e por pelo menos mil anos os judeus europeus viviam 

confinados em guetos, isolados dos cristãos33, sem direitos, como parias fora do 

sistema feudal, considerados como servos sujeitos ao uso arbitrário dos reis 

cristãos, dos senhores feudais e da Igreja, que dominava. Frente às mudanças, que 

pareciam ser tão promissoras, vários pensadores judeus, que já de uma forma ou 

outra tinham conseguido sair do isolamento, ficaram entusiasmados e pensaram que 

se assimilando à cultura geral venceriam os obstáculos, se integrariam na sociedade 

europeia e cristã. Assim eles promoveram uma série de adaptações que 

significariam o forte abandono do tradicional modelo educativo judaico baseado nas 

leis da Torá e do Talmud. 

Desta forma ao longo da história, desde o seu nascimento34 na Antiguidade, o 

povo judeu e o judaísmo depararam-se com a dificuldade de outros povos para 

aceitar que existam os princípios e tradições judaicas, ainda que apenas para os 

judeus, bem como características decorrentes desses princípios e tradições, que 

muitas vezes serviram como fonte de discriminação. Os judeus, e especificamente 

os educadores judeus atuais, defrontam-se com o desafio de pensar e decidir se é 

possível realizar uma proposta educativa que mantenha o judaísmo, suas raízes e 

fontes mais originais, em contextos que continuam, ainda, a ser, em diversos graus 

e de diversas formas, inóspitos.  

                                                 
33

 AUSUBEL, Nathan, Biblioteca Enciclopédica Judaica; Volume 5; Conhecimento Judaico I; p. 367 
34

 Golda Meir, que foi Primeiro Ministro de Israel dizia: ―Nunca aceitei a idéia de que o povo judeu é o povo eleito 
por D'us. Parece-me mais razoável acreditar que os judeus foram os primeiros na história a eleger D'us - e isso 
foi uma idéia realmente revolucionária.‖ 
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Como se sabe, a Antiguidade, como também a Época Moderna afetaram a 

história judaica. Houve intensas tensões e conflitos nas comunidades judaicas frente 

às pressões relativas à possível abertura das sociedades europeias para os judeus. 

Até então os judeus tinham suas vidas restritas a guetos e aldeias onde as 

autoridades lhes autorizavam viver, e suas atividades estavam limitadas pela 

imposição que as citadas autoridades católicas, protestantes e muçulmanas de cada 

local permitiam. Neste contexto de isolamento imposto, a maioria dos judeus seguia 

os preceitos judaicos, conhecidos como halakhot, e não conheciam outras 

perspectivas. Com a chegada da modernidade35 em países como Alemanha, França 

e Inglaterra, houve alterações nas atitudes em relação aos judeus e ao judaísmo, 

que foram ideológicas, políticas, econômicas e sociais. Mas essa situação não 

significou necessariamente diminuição do antissemitismo, inclusive o mais violento. 

O Iluminismo (Haskalá em hebraico) que surgiu na Alemanha 

a meados do século XVIII e cuja ideologia foi plasmada por Moisés 

Mendelsohn, teve especial influência nas regiões de Europa 

Ocidental e Central.  Porém não entre os judeus da Europa Oriental, 

que recém foram influenciados por um movimento intelectual desta 

natureza só um século mais tarde.  36 

Estas mudanças, diferentes em diversas partes da Europa, continente em que 

naquela época morava boa parte dos judeus da época, não foram fáceis. 

Posteriormente o Holocausto foi um sinal do que realmente estava por trás de uma 

falada aceitação dos judeus como cidadãos com direitos iguais. Rubel resume, 

dizendo que a meta-mensagem da sociedade maior era clara; ―igualdade, 

interpretada como igual a mim, ou seja, a expectativa de que o judeu estivesse 

disposto a trocar igualdade por perda de identidade”.  É a isto que se refere a 

expressão, mencionada acima, ―em diversos graus e de diversas formas, inóspitos‖, 

                                                 
35 O período entre o Iluminismo e a modernidade é denso em eventos importantes. Sem a pretensão de abordar 

eles, por não ser este o objeto desta tese, panoramicamente são listados alguns relevantes para os judeus e 
para a educação judaica em diferentes locais. Em 1791 a Primeira Emenda da Constituição dos Estados Unidos 
proclama a separação entre religião e Estado e a liberdade religiosa. No inicio em 1798, Napoleão na Itália 
encerrou a era dos guetos judaicos e anunciou a emancipação dos judeus italianos. Este processo culmina na 
Suíça em 1874. Entre 1804 e 1807 na Alemanha, a Reforma judaica introduz no culto da sinagoga a inovação do 
órgão e do cântico profissional em coro. Entre 1811 e 1815 começa a ser abolida a Inquisição na America do Sul. 
Em 1840 há repercussões violentas do libelo de sangue em Damasco. Em 1874 o judeu Disraeli foi Primeiro 
Ministro da Inglaterra. Em 1894 na França, Alfred Dreyfus é preso. Lá, em 1897 é publicado ―O Estado Judeu‖ de 
Theodor Herzl. Agradeço à professora Dra. Carlota Boto por ter sugerido a menção da riqueza de fenômenos 
históricos acontecidos neste prolongado período.  
36

 RUBEL, Iaacov; Las escuelas judías argentinas (1985-1995) Procesos de evolución y de involución; p. 5 
Tradução do espanhol para o português do autor desta tese. 
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pois parece que permanece essa mesma meta-mensagem para os judeus e para 

outras minorias. Por isso não foi casual – sobretudo na primeira parte do processo 

de emancipação – que houvesse casos de judeus que adotaram a religião da 

maioria, ou de pais que decidiram fazer a conversão religiosa de seus filhos, 

pensando que esse ato seria a forma mais efetiva para assegurar a integração 

social, e também a ascensão econômica de sua prole.37  

Todo esse processo tem levado, historicamente, os judeus a se debater sobre 

as dificuldades que esta integração traz em questões básicas relativas à 

observância judaica, tais como o respeito estrito ao Shabat e as festas judaicas, à 

alimentação kascher e à forma da vestimenta que são assuntos que até hoje não 

estão bem resolvidos. O processo manifesta-se como problema não solucionado, e 

se faz evidente com a discussão que está acontecendo na Europa atual sobre o uso 

de xales e burkas, ou mesmo da kipá, vestes transformadas em símbolos religiosos 

quando em lugares públicos, debate que tem se estendido à construção dos 

minaretes de mesquitas, entre outros temas semelhantes. Ou seja, o assunto não é 

um problema apenas judaico, mas envolve milhões de imigrantes em diferentes 

partes do mundo.  

Portanto, a discriminação ainda é um fenômeno importante no mundo 

contemporâneo e um fator chave para toda a humanidade, de forma geral incluída 

na tríade ―racismo, discriminação, xenofobia‖. Nesse contexto o judeu, e mais 

particularmente o educador judeu se pergunta sobre qual é a visão possível e 

adequada para manter a identidade judaica e ao mesmo tempo dialogar com a 

sociedade maior. 

O Rabino Jonathan Sacks cita em um dos seus livros38 a reflexão do Prêmio 

Nobel da Paz Shimon Peres:  

Há poucos anos, disse ele, os judeus do mundo inteiro 

dividiam-se sobre a pergunta ―Quem é judeu? Judeu é aquele que 

tem uma mãe judia, como afirma a Halakhá? Ou judeu também é 

aquele que tem um pai judeu, como sustentam os Reformistas 

Americanos? No futuro, disse ele, teremos de adotar uma terceira 

                                                 
37

 Ibid.  
38

 SACKS, Jonathan; Teremos netos judeus?; Ed. Maayanot; S. Paulo: 2002.  
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definição. Um judeu não será aquele que tiver mãe ou pai judeu. 

Judeu será aquele que tiver netos judeus. 

Peres reflete a preocupação judaica com a continuidade. Nem a própria 

sociedade brasileira, democrática e contemporânea, que procura dar espaço às 

diversas minorias étnicas que compõem a nação, tem conseguido equacionar 

questões importantes neste sentido. Assim no Brasil, atualmente, o Exame Nacional 

do Ensino Médio (ENEM) 39 é realizado durante o Shabat 40, impedindo a 

participação de estudantes judeus observantes e de adventistas 41 que também 

respeitam a santidade do sábado. Se explicações logísticas parecem plausíveis, é 

também certo que se trata de um desafio, para o Brasil, construir uma sociedade 

que seja inclusiva e integre verdadeiramente à cidadania as minorias étnicas e 

religiosas. Sorj42 resume a integração dos judeus ao Brasil.  

O Brasil, para o imigrante judeu vindo de regiões onde foi 

permanentemente discriminado e perseguido, teve muitas 

características de terra prometida. Ele se integrou na cultura 

nacional, passando a compor, na sua maioria, as classes médias, 

que se orgulham do fato de serem brasileiras. A sua rápida absorção 

na sociedade teve, como contrapartida, a constante erosão das 

fronteiras diferenciadoras e das tradições próprias. Uma sociedade 

que valoriza a sociabilidade gregária em torno de valores de 

convivência, que valoriza o lúdico no lugar de discursivo, ou o 

artístico no lugar da reflexão conceitual, é particularmente não 

condutiva para a constituição, na modernidade, de identidades 

étnicas diferenciadas. 

Topel43, em um dos seus críticos estudos sobre as respostas da nova 

ortodoxia judaica em S. Paulo ao problema da integração assim as resume: 

                                                 
39

 Em 2009 os advogados Rogério Luiz dos Santos Terra, Vicente Bagnoli e Ari Marcelo Sólon entraram com 
uma ação para garantir que os alunos judeus participassem do ENEM, ganhando em primeira instancia (Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região) e perdendo em segunda instancia.  
40

 Sábado. 
41

 Em 2010 os participantes cujas religiões guardam o sábado, membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, 
deveram comparecer aos locais de prova junto com os demais, tendo que aguardar em local próprio e só 
começaram a responder aos cadernos de questões após o pôr do sol. Esta solução, bem intencionada, não 
atendeu as necessidades dos alunos judeus que não podem utilizar nenhum veiculo para se locomover durante o 
Shabat, nem carregar lápis, canetas, borrachas e outros que se utilizam para fazer a prova.   
42

 SORJ, Bernardo; Sociabilidade brasileira e identidade judaica:as origens de uma cultura não anti-semita in 
BONDER,  N., SORJ, B., Judaismo para o século XXI, Ed. Jorge Zahar, Rio de Janeiro: 2001, (P.9). 
43

 TOPEL, Marta F.; Brooklyn y Jerusalén en los Trópicos: el Movimiento de Teshuvah en la Comunidad Judía 
Paulista in Pertenencia y alteridad: Judios em/de América Latina: cuarenta años de cambios, AVNI, Haim, 
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Em síntese, a partir de diversas estratégias, os rabinos 

ortodoxos tentam atingir seu principal objetivo: difundir os conceitos 

fundamentais da religião judaica numa comunidade que, como 

resultado do processo de assimilação, acabou por esquecê-los ou, 

simplesmente, ignorá-los, desencadeando o que no mundo ortodoxo 

se conhece como o ―holocausto espiritual do povo judeu‖.  

A riqueza do judaísmo e a herança judaica são em boa parte desconhecidos 

por muitos judeus que não conhecem a Torá, que não sabem qual é o nome da 

―porção‖ (Parashá) lida a cada semana, que pouco entendem do significado das 

datas no calendário judaico, que se sentem estrangeiros na hora de ler um livro de 

rezas judaico.  

Todas essas mudanças e problemas para a continuidade são desafios para 

as comunidades judaicas e que também provocaram adaptações para a educação. 

Segundo Rubel, ―essas novas formas de pensar influíram também sobre as opiniões 

e os critérios em relação aos conteúdos educativos que deviam ser transmitidos às 

novas gerações‖ 44. Na prática, os judeus desenvolveram, em resposta ao desafio de 

se integrar à sociedade maior, novas e diversas formas de educação com menor ou 

pouca ênfase no conhecimento direto das fontes originais e, por tanto, diferentes das 

tradicionais que eram o heder 45 e a yeschivá 46, que são voltadas quase de modo 

exclusivo para o ensino das fontes tradicionais já mencionadas anteriormente. 

 Nesse sentido, Rubel exemplifica que, já em 1781, Naftali Herz Weisel no 

seu ―Divrei Schalom VeEmet‖ (Palavras de Paz e Verdade) colocou a necessidade 

de uma reforma, propondo mudanças ―nos conteúdos da educação judaica 

tradicional e a necessidade da aprendizagem de aspectos básicos da cultura geral 

como parte da educação judaica‖. Um ponto central na educação judaica refere-se à 

continuidade da identidade judaica. Um exemplo interessante no Brasil, mais 

precisamente em S. Paulo, foi o Ginásio Israelita Brasileiro Scholem Aleichem47. Na 

                                                                                                                                                         
LIWERANT, Judit, DELLAPERGOLA, Sergio, BEJARANO, Margalit, SENKMAN, Leonardo, (coord.); Ed. 
Iberoamericana – Vervuert – Bonilla Artigas Editores; 2011 
44

 RUBEL, Iaacov; Las escuelas judías argentinas (1985-1995) Procesos de evolución y de involución;; p.6 
Tradução do espanhol para o português do autor desta tese. 
45

 HEDER, pl.HEDARIM: Do hebraico. Escola Elemental tradicional onde se ensinavam os elementos básicos de 
judaísmo e de hebraico. O heder era muito difundido na Europa até final do século XVIII e até metade do século 
XX na Europa Oriental, até milhões de judeus terem sido assassinados pelo nazismo. As aulas costumavam ser 
dadas na casa do professor, e eram pagas pela comunidade judaica ou por um grupo de pais. 
46

 YESCHIVÁ/Pl. YESCHIVOT. Do hebraico. Centro de estudos religiosos. Escola rabínica.  
47

 SCHUBSKY, Cássio; Vanguarda pedagógica: o legado do Ginásio Israelita Brasileiro Scholem Aleichem; Ed. 
Lettera.doc; S. Paulo: 2008 
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auto-definição dada pelos ex-alunos e ex-professores do mesmo chama a atenção o 

que é chamado de judaísmo quando se fala da missão desta instituição, considerada 

na época como de vanguarda: 

Fundado em 1949, o GIBSA buscava a disseminação dos 

ideais antifascistas e progressistas no cenário social brasileiro, por 

meio de uma educação pluralista e inovadora, perfil que manteve até 

encerrar suas atividades, há 25 anos (1983).  

O professor José Sendacz, definido por Schubsky como ―personagem chave 

na orientação do perfil judaico da escola‖, é citado dizendo que: 

―(O desafio era) encontrar a síntese, entrelaçar judaísmo e 

brasilidade na formação da alma juvenil. (...) Essas são as tarefas da 

escola progressista israelita brasileira neste País.‖. 

Ainda como parte dos resultados da pesquisa de Schubsky, afirma Marcos 

Ajzenberg48, ex-aluno do Scholem: ―A Casa do Povo (sede do Ginásio) e a escola 

surgiram para reunir a população judaica que não se identificava com uma 

existência religiosa‖. Explica ainda o ex-aluno que o conteúdo judaico do currículo 

escola era: ―a ênfase era dada à historia do povo judeu, à literatura iídiche e ao 

domínio do idioma‖.  

Assim, frente ao embate com um mundo tendencialmente hostil, os judeus 

procuraram alternativas educativas que lhes permitiram manter autenticamente sua 

própria identidade. Uma questão que esta tese procura tratar refere-se a propostas 

educativas que permitam a transmissão do judaísmo para as novas gerações de 

crianças e jovens judeus num mundo que frequentemente é tendencialmente hostil a 

esta cosmovisão, que lhes permita manter a sua identidade como os judeus a 

estabelecem, e não como lhes é atribuída, muitas vezes de modo preconceituoso, e 

ao mesmo tempo dialogar com a sociedade, sendo igualmente parte dela, para isso 

apoiando-se na reflexão filosófica. 

 Para isso esta tese apresenta e analisa a resposta da educação judaica 

tradicional, baseada na compilação das Leis do Estudo da Torá, realizada por 

Maimônides e, segundo a perspectiva de Twersky que se propõe a encarar este 

problema que enfrentam os judeus no processo de integração à sociedade como um 

                                                 
48

 Ibid Vanguarda Pedagógica; Página 11 
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todo, mantendo em um lugar central o ensino das fontes judaicas e outorgando um 

papel diferenciado para a indagação filosófica.  

As sugestões de mudança promovidas pela Haskalá levaram no século XIX 

ao movimento judaico conhecido como a Reforma49, considerado por muitos como 

extremo por abandonar os parâmetros judaicos tradicionais. Isso provocou outra 

reação interna contraria que foi a criação do movimento chamado de Conservador 

ou em hebraico Massorti 50. Cada um destes movimentos religiosos no judaísmo tem 

sua influência, criaram suas instituições, especialmente sinagogas, escolas e 

organizações juvenis, e a partir dali diferentes representantes destas linhas no 

judaísmo, em diferentes países, construiram uma variedade de novas propostas 

dentro da educação judaica. Não pode se deixar de mencionar o desenvolvimento 

de organizações educativas hebraístas ao redor do Movimento Sionista51 e 

iídischistas do Movimento Progressista judaico, como o caso citado do GIBSA. 

Enquanto isso os setores que continuaram ligados às fontes mais tradicionais, 

também sentiram a necessidade de se relacionar com a modernidade sem renunciar 

à cosmovisão judaica clássica e assim surgiu a ortodoxia moderna ou neo-ortodoxia 

liderada pelo rabino Shimshon Rafael Hirsch (1808-1888). A perspectiva desta visão 

do judaísmo se resume na frase ―Torá im derekh eretz”. Esta expressão pode ser 

traduzida como Torá com cultura secular.  

A Reforma, o Movimento Conservador e a Ortodoxia são nomes que 

começam a ser utilizados na mesma época. Até a irrupção das idéias e movimentos 

da modernidade, os judeus eram um grupo muito mais uniforme não apenas nos 

seus costumes e religiosidade, mas também e especialmente na sua educação. 

                                                 
49

 A Reforma Judaica ou Reformismo no judaísmo é um movimento iniciado no começo do sec. XIX na 
Alemanha, que promoveu a introdução de mudanças no culto judaico, com o objetivo de ―modernizar‖ a religião 
para deter a onda de conversões ao cristianismo entre os judeus assimilados. Mas para isso renunciou à 
algumas mitzvot com o repouso no Shabat e as normas de alimentação kasher. Procurou que os ritos judaicos 
fossem parecidos aos do culto protestante, adicionando o órgão para dar acompanhamento musical às rezas. Os 
reformistas, hoje conhecidos como ―progressive Judaism‖, queriam que o único que os diferenciasse do resto 

dos cidadãos fosse a religião, ―alemães ou brasileiros de fé mosaica‖.  Na sua etapa inicial renunciaram à ideia 
da redenção nacional do povo judeu e a da reunião das diásporas na Terra de Israel. Mas após o Holocausto 
voltaram atrás e se incorporaram à Organização Sionista Mundial e possuem centros de formação rabínica em 
Israel. Na Grão Bretanha são conhecidos como movimento ―liberal‖.   
50

 O judaísmo conservador ou MASSORTI (do hebraico Massoret, tradição) defende que o desenvolvimento da 
cultura do povo judeu pode ter influências de outras civilizações, mas sem perder suas características próprias. 
Assim não admite modificações profundas em suas liturgias e crenças, mas permite a adaptação de alguns 
hábitos de acordo com a necessidade de seus fieis. Os judeus conservadores reconhecem a obrigação de 
obedecer todos os ensinamentos do judaísmo como, por exemplo, as leis relativas ao Shabat e a alimentação 
kascher. Em uma boa parte das congregações judaicas conservadoras o serviço é igualitário e inclusivo: homens 
e mulheres sentam-se juntos nos serviços religiosos, compõem o minián e sobem ao púlpito para ler a Torá. 
51

 Ver por exemplo a história do movimento juvenil Habonim Dror, BASSANEZI PINSKY, Carla.  Pássaros da 

liberdade – jovens, judeus e revolucionários no Brasil. Ed. Contexto: São Paulo, 2000 
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Com a modernidade a diversidade se implanta na educação judaica, sendo que 

alguns dos fundamentos anteriormente presentes em alguns casos são 

abandonados.  

Rubel na obra citada faz um relato sobre a educação judaica argentina que é 

numericamente a maior na América Latina, e serve para exemplificar a variedade 

das propostas. Lá alguns judeus tentaram manter os modelos de educação 

tradicionais tais como o heder e a yeschivá. Outros no início do século XX tentaram 

integrar visões socialistas e comunistas, sionistas e não sionistas - entre elas o 

Bundismo52 centrado na língua e na cultura iídiche. Uma opção foi que a educação 

judaica fosse complementar à escola pública, em que então estudariam as crianças 

judias. Outra foi a criação de escolas judaicas, inclusive em período integral, 

chegando até o ensino médio, de forma tal que a saída se produzia com o ingresso 

à universidade53. Estas novas propostas educativas variavam por ensinar menos, ou 

quase nada sobre as fontes que consideravam ―religiosas‖. Também como um efeito 

de viver em sociedades nas quais a língua não era o hebraico e as famílias 

provenientes da Europa Oriental falavam o iídiche, as escolas judaicas o trocavam 

pelo iídiche54 ou pelo vernáculo. Ou seja, as origens educativas ficavam perdidas ou 

pelo menos esmaecidas. 

Esta tese, através da apresentação e analise de algumas das Leis do Estudo 

da Torá, apresenta uma visão halakhiká da educação judaica que se constitui numa 

abordagem válida e realizável para o problema da continuidade judaica inclusive em 

contextos do mundo contemporâneo ocidental e democrático, com famílias e 

comunidades conhecedoras e em harmonia com os princípios halakhicos. 

Esta tese não afirma que a proposta de Twersky de aplicar o que as Leis do 

Estudo da Torá indicam seja uma solução universal, porém afirmamos ser uma 

alternativa educativa válida e efetiva na atualidade, sem excluir outras possíveis 

visões judaicas, mas que merece ser conhecida por todos os que afirmam exercer 
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 BUND: Liga ou união. Era o nome dado à União Geral de Trabalhadores Judeus de Lituânia, Polônia e Rússia 
(em iídiche Algemeyner Yidisher Arbeter Bund in Lite, Poyln un Rusland). Foi um movimento político judaico 
socialista de finais do século XIX no Império Russo. O Bundismo se opôs ao sionismo e aos bolcheviques 
russos. 
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 MILKEWITZ, Alberto; Ingresso na universidade: traumatismo no judaísmo; Coluna Raio-X; Jornal Tribuna 
Judaica: 2006. 
54

 O IÍDICHE é uma língua dos judeus da diáspora que reúne elementos do idioma germânico, escrito com 

caracteres hebraicos e em sentido oposto (escrita sinistra, ou seja, da direita para a esquerda) ao da escrita 
ocidental. Mistura então o hebraico com o alemão e dialetos e línguas modernas, como o eslavo, o polonês, 
ucraniano, bielorrusso e russo. 
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ou produzir educação judaica. O desafio de toda educação judaica contemporânea é 

se adaptar à época, garantindo a continuidade judaica e o conhecimento de uma 

fonte tradicional. Reinterpretada por um filósofo contemporâneo pode ser um 

poderoso apoio . 

Esta tese é desenvolvida dentro da proposta de que o judaísmo pode ser visto 

como um marco de referências que possui conceitos próprios como HaSchem, Torá, 

Shabat e Olam Habá,  que são crenças profundas do povo judeu, as quais os judeus 

outorgam caráter sagrado e conceitos diferenciados, e que, ao mesmo tempo, há, no 

interior dessas referências, uma proposta educativa que é central, à qual os judeus 

outorgam um caráter sagrado e mandatório, que articula conhecimento, ação e 

indagação filosófica sobre os próprios princípios que a sustentam. Ou seja, uma 

proposta referencial com um eixo central educativo, que tem a indagação filosófica 

como sua culminação. 

Outro aspecto que deve ser destacado do esquema referencial judaico é que 

o judaísmo como religião frisa o relacionamento entre os seres humanos como 

essencial. Exemplo desta afirmação é que no Yom Kipur, Dia do Perdão, que se 

considera a data mais importante do calendário judaico, são prioritários os esforços 

que cada pessoa faz para resolver seus problemas com o outro, para pedir 

desculpas pelos erros nos quais se incorre. Assim está escrito na Mischná: 

 "... As faltas do homem em relação a D´us são perdoadas 

pelo Dia do Perdão; mas as faltas do homem em relação a outro 

homem não lhe são perdoadas pelo Dia do Perdão, a menos que, 

antes de mais nada, ele tenha apaziguado o outro..."  

De forma coincidente, Kushner, num capitulo esclarecedor dedicado à crença 

judaica em relação a D´us, diz que o judaísmo ―coloca o acento nos valores éticos e 

comunitários, no esforço por se transformar em plenamente humano na relação com 

os que nos rodeiam, muito mais que na natureza de D´us‖.55  

A proposta referencial judaica, mencionada aqui, não é seu objeto de estudo, 

porém seus componentes são fundamentais para a inserção da proposta educativa 

mais tradicional, baseada nas Leis do Estudo da Torá, compiladas por Maimônides. 

O aspecto religioso de termos utilizados aqui não é objeto desta tese, pois seria 
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 KUSHNER, Harold, Por la vida! Celebración del ser judio., p. 123. Tradução do espanhol para o português do 
autor desta tese. 
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impossível trata-los adequadamente, em particular para defender uma 

especificidade própria ao judaísmo. Apenas para auxiliar a compreensão do debate 

que se seguirá, alguns desses termos são propostos a seguir, de modo sintético.  

HaSchem (literalmente O Nome) não pode ser traduzido apenas como D´us, a 

divindade, o Todo Poderoso. Este conceito é altamente especifico a cada religião, 

seja o judaísmo, o cristianismo, o Islã, o budismo e outras. O conceito de D´us dos 

judeus é eterno, ou seja, existe desde sempre, não tem um ―antes‖ ou um ―depois‖. 

É onipresente, desde sempre e até o final dos tempos. Não pode ser representado. 

É o Criador, porém não foi criado. Guinsburg, citando o Rambam dirá que:  

(...) para elevar-se à verdadeira idéia de D´us, é necessário 

expurgá-la de qualquer noção atributista, pois a crença na existência 

de  atributos essenciais afeta na realidade, não obstante qualquer 

afirmação verbal em contrário, a unidade e a incorporeidade divinas. 

Assim sendo, e como ninguém nega que se deva conceber D´us 

como causa primeira, único, incorpóreo, sem emoção nem carência e 

incomparável, cumpre excluir tudo o que direta ou indiretamente 

possa contradizer semelhante crença geral.56 

 

Torá é, para o judeu observante, a palavra divina transmitida a Moisés por 

Ele, de geração em geração, até os dias atuais e sempre. Portanto possui uma 

carga de fé enorme. Há quem o chama de Bíblia judaica ou hebraica, para distingui-

la do que se chama de Bíblia cristã ou Novo Testamento. Como será analisado 

adiante e seguindo a reflexão de Buber, é impróprio chamar a Torá de Velho 

Testamento. Torá pode ser traduzido como instrução, ou seja, é a instrução dada 

por HaSchem ao povo judeu, e é o nome dado aos cinco primeiros livros do Tanakh 

(também chamados de Hamischa Humschei Torá- as Cinco Partes da Torá). Contém 

os relatos sobre a criação do mundo, da origem da humanidade, do pacto de 

HaSchem com Abrahão e seus filhos, e a libertação do povo judeu do Egito e sua 

peregrinação de quarenta anos até a terra prometida. Inclui os mandamentos e leis 

que foram dadas a Moisés para que entregasse e ensinasse ao povo judeu. Para o 

judeu observante a Torá é mandatória, absolutamente. Chamada também de Lei de 

Moisés (Torat Moshê). Por vezes o termo "Torá" é usado para designar todo o 
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conjunto da tradição judaica, incluindo a Torá escrita e oral e os ensinamentos 

rabínicos. Tão importante é a Torá que na noite de Pessakh, mencionada no inicio 

desta tese, canta-se uma música na qual uma das frases diz: ―Se Ele só nos tivesse 

dado a Torá, isso bastaria‖57. 

Shabat não é apenas o dia de sábado, como pode, até corretamente, ser 

traduzido. Na pratica, o Shabat se inicia na sexta-feira com o aparecimento da 

primeira estrela, e termina, fisicamente falando, no sábado, com o aparecimento da 

mesma estrela. Mas, mais importante que a questão física e material é o tema 

espiritual, que permeia a cultura, que faz com que de fato para a mulher judia o 

Shabat se inicie com o acendimento das velas em casa e ao pronunciar a oração 

correspondente, e para o homem judeu se inicie quando na sinagoga canta, junto ao 

resto dos presentes, a reza Lekha Dodi. Segundo a fé judaica, o Shabat é tempo 

vivido, não tempo cronológico. O Shabat não é determinado pelo relógio, mas pela 

fé, as vivências, os símbolos, os sentimentos, a família, a sinagoga. 

Olam Habá, que se traduz como o mundo que virá, o mundo vindouro, é uma 

forma de se referir judaicamente a vida após a morte. Normalmente este conceito 

está profundamente ligado ao do Messias, que, como é sabido, é motivo de 

confronto estrutural com a Igreja Católica e o cristianismo em geral, assim como ao 

da ressurreição dos mortos.  

 

Questão  

Para tratar a questão estudada, será necessário identificar, dentre as fontes 

judaicas mais tradicionais da educação no judaísmo, aquelas cujas características 

são mais especificamente próprias da cosmovisão judaica. 

Para enfrentar os problemas apresentados anteriormente há uma visão 

tradicional da educação judaica que tem seu foco na transmissão da Torá escrita e 

oral, através do Talmud. Esta é focada prioritariamente nas suas leis (halakhot) e 

articula o conhecimento das leis, a ação de acordo a suas diretrizes e dá especial 

ênfase na reflexão ou indagação filosófica sobre seus princípios e seus 

desdobramentos. Esta perspectiva que interroga as fontes e estimula a se perguntar 
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 Não cabe a esta tese discutir se há ou não algo ―atemporal‖ que serve para todo e sempre como é a Torá, 

mas buscar entender as consequências que tal fé tem na educação de um povo e na fortaleza que outorga às 
leis que segue e respeita.  
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sobre a realidade, possibilita o dialogo com as sociedades onde os judeus estão 

inseridos, com base no conhecimento aprofundado por parte dos judeus a partir do 

seu próprio referencial.  

Acadêmicos e pesquisadores, como Marshall Smith, Sara 

Lightfoot e David Cohen tem argumentado que a reforma 

educacional faz uma diferença significativa em instituições nas quais 

há uma visão educacional clara, na qual os educadores são 

inspirados por uma visão e tem traduzido essa visão em objetivos 

que guiam diretamente a prática em sala de aula. 
58 

Esta visão baseada na compilação das Leis do Estudo da Torá realizada por 

Rambam no seu Mischnê Torá pode ser aplicável ao sistema escolar, que é o mais 

freqüentado pelos jovens judeus, mais que as sinagogas, os movimentos juvenis e 

os centros comunitários judaicos no mundo contemporâneo 59. Porém a situação 

atual da educação judaica é pouco satisfatória para a própria comunidade judaica, 

como mostra Benarroch num capitulo que titula ―Ambigüidade da filosofia educativa 

judaica‖: 

Existe outro fator que tem que ter em consideração quando se 

analisa o estado da educação judaica que se pratica atualmente e é 

a existência de uma ambigüidade nas filosofias e nas políticas da 

educação judaica. Deve-se à mesma dificuldade que habitualmente 

existe para definir o que é o judaísmo e o que significa ser judeu. 60 

Em seguida Benarroch apresenta um pouco da diversidade do que há por trás 

das palavras ―educação judaica‖, na variedade das visões judaicas do mundo 

contemporâneo.  

Alguns opinam que a educação judaica deve ser 

eminentemente religiosa. Outros acreditam que há que dar ênfase a 

outros aspectos que os religiosos, como criar uma consciência da 

identidade judaica, baseada na historia e na filosofia judaicas. Para 

outros, os judeus formam um povo e possuem uma nação, Israel, e 

este sentimento nacionalista é o que define ao judeu; a educação 
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 FOX, Seymour; SCHEFFLER, Israel; Jewish Education & Jewish Continuity: Prospects & Limitations; p. 12. 
Tradução do inglês para o português do autor desta tese. 
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O Ministro de Educação de Israel  Sallai Meridor revelou em 2008 que ―Atualmente, apenas uma em cada 
quatro crianças judias na Diáspora freqüentam escola judaica‖. 
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 BENARROCH LASAY, Aquiba; Comunidades judías en la diáspora, problemática y porvenir, p. 41. 
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judaica deve se basear nestas premissas nacionalistas. Estas 

tendências não existem numa forma isolada, e o judeu mais liberal 

aceitará certas manifestações da tradição e da religião. O importante 

é que a filosofia educativa judaica oscila entre estes três pólos: o 

religioso, o cultural e o nacionalista ou sionista. (BENARROCH, 

1983) 

Reconhecendo que Benarroch faz uma descrição adequada do contexto 

judaico na maioria das comunidades judaicas no mundo, inclusive no Brasil e 

particularmente em S. Paulo, esta tese busca tratar uma proposta – a de Isadore 

Twersky –, que responde a estes desafios mostrando o caminho para a manutenção 

da continuidade judaica e ao mesmo tempo abrindo-se para o conhecimento 

proveniente de fora das fontes judaicas. 

Twersky se baseia nas fontes mais originarias que são a Torá escrita e oral 

com ênfase na indagação filosófica. 

Nossa hipótese de trabalho é que a articulação do conhecimento com a ação 

e a indagação filosófica funciona dentro de uma proposta referencial, qual seja, a 

judaica tradicional, que constrói um conjunto de suportes que amarram a educação, 

as responsabilidades da família e da sociedade judaica, com uma série de caminhos 

mandatórios (halakhot) que se constituem no contexto básico para a continuidade do 

judaísmo.  

Nesta tese se utiliza a expressão ―proposta referencial‖ para significar um 

conjunto relativamente articulado de conceitos, crenças, textos, leis, valores, 

histórias coletivas, tradições passadas de geração em geração, narrativas e 

discursos, que fazem com que a variedade de judeus que já existiram, vivem e 

viverão, se relacionar como judeus com as diversas sociedades e realidades com 

que se encontram. A visão de educação judaica baseada na Halakhá, compilada por 

Maimônides, se dá dentro dessa complexa proposta referencial.  

Esta tese parte, assim, de uma visão de educação judaica no mundo 

contemporâneo, que é baseada no pensamento originado nos escritos de 

Maimônides, portanto nas fontes judaicas mais tradicionais. A proposta tem, em seu 

eixo central, a articulação entre o conhecimento das leis judaicas, a ação decorrente 

desse conhecimento e nele apoiada, e a indagação filosófica sobre os princípios 

envolvidos no processo. Não se pretende supor que seja exclusivo da educação 
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judaica esse tipo de articulação entre conhecimento-ação-reflexão, mas é ao modo 

judaico de tratar o tema que a tese se dedica, especialmente por se tratar de 

conteúdo em geral esquecido no contexto da educação brasileira61.  

Para isso, a base conceitual é a obra de Twersky, o qual, seguindo o 

Rambam, propõe ensinar as leis judaicas a todos, para que cada um, após tê-las 

aprendido, continue a estudá-las por toda a vida. Há um pressuposto de que o mais 

fundamental da proposta referencial judaica deve ser objeto da educação judaica, de 

forma a evitar ―filtros‖, seja por parte de professores ou de rabinos, para que seja 

dado acesso a cada um à fonte direta. 

Isso coincide com as explicações que Drazin dá sobre educação judaica: 

Torá é portanto, utilizada freqüentemente como sinônimo de 

educação judaica. De fato, o termo hebraico utilizado na época 

antiga era Talmud Torá, o estudo da Torá. A ênfase da educação 

judaica está então não na posse de conhecimento e no atingir a 

cultura como nos sistemas modernos, mas muito mais na conduta. 62 

Essa tese procura, assim, analisar se é possível realizar uma proposta 

educativa baseada nas fontes judaicas mais tradicionais, a Torá escrita e oral, 

utilizando a compilação feita por Maimônides, e promovendo a articulação entre o 

conhecimento do conjunto das leis judaicas (halakha/halakhot)63. Essas leis, por sua 

etimologia, podem ser mais bem chamadas como ―caminhos‖. A indagação filosófica 

por parte dos alunos, como lei construi desta forma a identidade judaica.  

Esta educação, que requer o conhecimento e exige o indagar, proporciona 

oportunidade de humanização, ao lidar com a falibilidade e incompletude do ser 

humano. Assim, mesmo no interior da educação judaica, esta tese limita-se a 

explorar a linha educativa judaica que parte do pensamento e dos textos de 

Maimônides, que se apóiam fundamentalmente na halakhá e nas fontes judaicas 

originais.  
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 A possibilidade de comparação com autores ocidentais tradicionais é um exercício relevante, que ficará, 
contudo, para trabalhos futuros, e como sugestão a outros estudantes. 
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 DRAZIN, Nathan; History of Jewish Education from 515 B>C>E to 220 C.E.; p. 12. Tradução do inglês ao 
português do autor desta tese.  
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 HALAKHÁ: é o nome do conjunto de leis judaicas, incluindo as leis da Torá e os mandamentos rabínicos 
posteriores relacionados aos costumes e tradições, sendo o guia do modo de viver judaico. A raiz etimológica da 
palavra hebraica halakhá e o verbo hebraico lalekhet, que significa andar, ir. De ai que nesta tese se traduza 
como caminhos, adicionando o adjetivo mandatórios, ―caminhos mandatórios‖, para dar força equivalente à da 
palavra ―lei‖ na língua portuguesa.   
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A educação judaica, abordada nessa perspectiva, expressa-se pelo 

conhecimento e amor pela lei judaica (halakhá), pela articulação e harmonia com as 

boas ações e a reflexão sobre elas. O conhecimento é base do amor e isso é um 

ingrediente visível no judaísmo que se traduz na explicação dada anteriormente 

sobre os sentimentos que fazem parte de cada festividade judaica. A educação 

judaica, nessa proposta, entende-se como conhecimento que oferece a base para 

que os jovens amem a lei, amem o judaísmo, amem HaSchem. A obra de 

Maimônides oferece ricos exemplos de estratégias educativas próprias do judaísmo, 

e esta tese busca oferecer apenas alguns desses exemplos.  

Inspirado também por Maimônides, não apenas Twersky serve de apoio a 

esta tese, mas também Moshe Greenberg. Assim, de uma perspectiva tradicional 

(não secular) do judaísmo, para ganhar o adjetivo ―judaica‖ a educação precisa 

incluir de alguma forma o estudo da Torá e seus princípios. Partindo dessa 

premissa, majoritariamente aceita nos ambientes educativos judaicos, foram 

buscados filósofos da educação, reconhecidos no mundo acadêmico e não apenas 

no mundo religioso, e, junto a Twersky, que coloca um de seus focos na construção 

de uma pessoa ideal, foi escolhida a obra de Moshe Greenberg, com foco em um 

aluno ideal.  

Sendo esta tese sobre indagação filosófica é relevante, agora, precisar esse 

termo e buscar seus significados. Houaiss64 (2009, P.1601) diz que indagação é 1. 

Ato ou efeito de indagar (se), de perguntar (se), de procurar saber, tentar descobrir 

ou investigar (a respeito de algo ou alguém), 1.1. Devassa, busca, inquérito, 

sindicância; 1.2. Exame, pesquisa, investigação. Alta indagação JUR. Sindicância 

que visa colher provas substanciais, por meio do processo em que o exame 

profundo da questão requer inquirição, reinquirição e acareação de testemunhas, 

diligências meticulosas, etc. Simples indagação JUR. Aquela que pode ser 

processada por meio de diligencias rápidas e breves ou de provas exibidas no 

momento, como p. ex., a apresentação de um documento autêntico. ETIM. Lat. 

Indag. F.hist. 1713 indagaçam, 1777 indagação. Sin/VAR. ver sinonímia de Exame.  

Seguindo as palavras que Houaiss cita ao apresentar indagação aparece o 

vocábulo Inquirição (Houaiss, p.1621) como ato ou efeito de inquirir, 1. Averiguação 
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minuciosa, indagação, inquisição, devassa, sindicância, 2. JUR. Ato realizado por 

autoridade competente, de inquirir a testemunha sobre as circunstâncias de que ela 

tenha conhecimento a respeito de determinado fato. Ver. Também sinonímia Exame.  

Em ambas as explicações da palavra se encontra o aspecto reflexivo do 

significado deste verbo, indagar (se), perguntar (se), como um dos aspectos 

importantes na indagação filosófica. Outro é o caráter investigativo, de buscar 

descobrir, pesquisar, que promove uma atitude permanente, diária, de questionar-se 

e questionar. Isso pode estar relacionado com o fato de ambos os verbetes remeter 

à sinonímia da palavra Exame.  

Exame, na mesma fonte (p. 1279) é ―1. Ato de examinar, examinação; 

investigação, análise, inspeção ou pesquisa minuciosa (o exame de uma questão) (o 

exame de um local) (exame pré-nupcial) (exame bacteriológico) (exame médico) 

(exame de roupas, mercadorias).‖. 

Assim, indagação bem como inquirição, além de ter sinonímia entre si, tem 

também com a palavra exame e através do significado da mesma uma ênfase na 

investigação, a análise, a inspeção ou pesquisa minuciosa que fazem parte da 

indagação filosófica que é foco desta tese.  

É interessante constatar que o conceito de indagação filosófica não aparece 

em dicionários e vocabulários como o de Ferrater Mora (1951), Lalande (1966)65, 

Mario Bunge (1999)66 e Walter Brugger (1977)67. Enquanto que Abbagnano68 (1963) 

inclui a palavra indagación, remetendo imediatamente ao vocábulo investigación 

(p.702): 

Investigación (lat. Investigatio, inquisitio; ingl. Inquiry; franc. 

Recherche; alem. Untersuchung; ital. Ricerca). Aun cuando el 

concepto de investigación a menudo se relaciona estrechamente con 

el de filosofía (como sucede em Platón, cf. por ejemplo, Teet, 196d; 

Men, 81e), pocas veces ha sido la investigación misma objeto de 

investigación filosófica. En el mundo moderno Dewey ha considerado 

la lógica como teoría de la investigación. ―Todas las formas lógicas –

ha dicho- tal como se hallan representadas por lo que se ha llamado 
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objeto inmediato de la lógica, son ejemplos de una relación y 

consecuencias en la investigación adecuadamente controlada y 

están al servicio de la investigación pues se trata de formulaciones 

de condiciones descubiertas en el curso de la investigación misma… 

a las que tienen que dar satisfacción investigaciones ulteriores si 

pretenden aportar…aserciones garantizadas‖. En este sentido ―así 

como la investigación de la investigación es la causa cognoscendi de 

las formas lógicas, la investigación primaria es, a su vez, la causa 

essendi de las formas que nos descubre la investigación de la 

investigación.‖ (Logic, 1939, I: trad. esp. Lógica, México, 1950, 

F.C.E., pp 16-30). La investigación es definida por Dewey como ―la 

transformación controlada o dirigida de una situación indeterminada 

en otra que es tan determinada en sus distinciones y relaciones 

constitutivas que convierte los elementos de la situación original en 

un todo unificado‖ (Logic, VI; trad. esp. cit., p.123).                      

O caminho que Abbagnano segue traz uma questão forte no conceito de 

indagação filosófica que é o de se perguntar sobre a pergunta. Um exercício 

permanente de questionamento do que se aprende, do que se vê, mas também de 

auto-questionamento, investigar a investigação e o investigador.  

A indagação, segundo o dicionário Espasa69 da língua espanhola é o ―proceso 

que se sigue para investigar o averiguar algo: Las indagaciones del detective lo 

condujeron hasta un sospechoso. Sin. Averiguación, investigación Fam. Indagar.  

Em inglês, língua dos trabalhos de Twersky, a palavra que traduz indagação é 

enquire, inquiry, enquiry. Também em dicionários no idioma inglês70 não aparece a 

indagação filosófica. É de interesse conhecer o significado destas palavras.  

Em Allen, 71 enquiry é (p.389) 1. The act or an instance of asking or seeking 

information, 2. INQUIRY. Enquanto que inquiry (p.611) é 1. An investigation, esp. an 

official one, 2. = ENQUIRY. Inquiry agent. Brit. A private detective. 

Seja o vocábulo inglês inquiry como o espanhol indagación trazem uma 

referencia à atuação do detetive, de alguém que investiga o que não se sabe, 

alguém que descobre o que não é evidente, o que está escondido, aquilo sobre o 
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qual se suspeita ou se tem algum indício, mas não há provas ou conhecimento 

detalhado. Detetive para Houaiss (p.1023) é um agente de investigação (policial ou 

particular) ETIM ing. Detective (1850) pessoa que busca e descobre fatos que não 

estão facilmente acessíveis.  

Mesmo que por momentos pareça que há muita distância entre o conceito de 

indagação filosófica e estas relações que trazem os especialistas na língua, de fato 

cada uma das explicações traz algum dos aspectos ou componentes da noção 

central tratada nesta tese. É claro que não se faz necessário registrar o significado 

dado ao longo da história à palavra filosofia. A proposta é que o uso do adjetivo 

filosófico busca expressar ao mesmo tempo o aspecto reflexivo, investigativo, 

orientado ao interior do individuo e/ou aos fatos aos quais se debruça, ou dos que 

busca explicação.  

Passando agora ao filósofo da educação que inspirou o tema central desta 

tese e seu modo de tratar a indagação filosófica, Twersky (1980) escreveu um 

extenso trabalho no qual apresenta e analisa cuidadosamente toda a obra magna do 

Rambam, o Mishnê Torá oferecendo ao leitor o contexto e as motivações do grande 

sábio. Esta tese foca do Mishnê Torá, uma parte do seu Sefer HaMadá, e bem 

especificamente algumas das Halakhot Talmud Torá. Mas mesmo e justamente por 

que a proposta de Twersky abrange todo o Mishnê Torá é significativo que ele 

dedique várias páginas dentro do contexto para explicitar o papel central que tem a 

indagadação filosófica na obra do Rambam e em consequência em toda a proposta 

judaica de educação. Assim o aborda na parte que chama de Mê´ilah, viii, 8: a 

mandate for inquiry (1980, p.407). As atitudes de indagar e se indagar, 

permanentemente, são um desafio por que obrigam a conviver sempre com a 

dúvida, com a possibilidade de estarmos errados, com a fragilidade de nosso 

suposto saber. 

A mandate for inquiry, pode ser traduzido como um mandato, uma ordem, um 

preceito, um encargo, um mandamento para a indagação filosófica. A indagação é 

mandatória. Twersky diz (p.407) que examinando o Mishnê Torá bem como o Moré 

HaNebukhim (Guia dos Perplexos) se evidencia não apenas a permissibilidade, mas 

que é desejável, fazer uma indagação permanente dos motivos para as leis morais e 

cerimoniais. O Mishnê Torá não só emite um mandato geral para tal ―especulação‖ –

como diz Twersky- senão que declara as diretrizes e teoremas para tal. Assim 



43 

 

 

Twersky transmite que no judaísmo há um mandato ou mandamento para a 

indagação. 

Para basear essa visão, Twersky analisa dois enunciados ou afirmações que 

sumarizam as posições de Maimônides sobre este tema, resumindo concisamente 

porque se deve, contra qualquer dificuldade ou confronto, cumprir o mandamento da 

indagação.  

(1) Há motivos, (2) que podem ser conhecidos pelo ser humano através do 

estudo apropriado; (3) ele deve investigá-los, a despeito do antinomialismo , e (4) 

estar preparado a compartilhar o conhecimento com os outros. Respostas às duas 

últimas perguntas concernentes (5) ao caráter absoluto ou ao relativismo dos 

motivos e (6) ao papel de pressões contemporâneas e desafios polêmicos são 

oblíquas ou inferenciais, como veremos. (Twersky, 2009, p.407) 

Para fundamentar a ênfase no preceito da indagação Twersky (1980) cita no 

Mishnê Torá, o final das Hilkhot Me´ilah e do Sefer Avodá, do qual um trecho diz: 

É apropriado para o ser humano meditar sobre as leis da 

sagrada Torá e compreender seu significado completo dentro da 

extensão da sua habilidade. Todavia, uma lei para a qual ele não 

encontra nenhum motivo e da qual não entende nenhuma causa não 

deve ser trivial aos seus olhos.  

Ou seja, estudar, meditar cada uma das leis, mesmo aquelas que não sejam 

possíveis de compreender, ou que possam parecer banais ou talvez fora de época. 

Esta exigência indica que o ser humano não tem alçada para decidir o que da Torá é 

importante e o que não o é, e faz com que o judeu observante seja impelido a 

estudar toda a Torá, sempre, para continuar tentando entender o que ainda não 

entendeu.  

Twersky aponta no Mishnê Torá argumentos para defender o que ele 

denomina rationalization ou proper disciplined intellectualization (p.408) como parte 

ou descrição do que é inquiry. O que Twersky aponta nas leis judaicas é a obrigação 

de uma postura filosófica ativa, o que denomina ativismo filosófico, que proteja do 

perigo do relativismo, da passividade intelectual ou da resignação a não buscar 

compreender. A lei, diz Twersky, é autovalidada e não deve ser nunca contingente 
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ao motivo humano, e uma disciplinada e apropriada intelectualização é o seu 

suporte mais efetivo (p.408).  

A indagação filosófica proposta pelo judaísmo – e, nele, Maimônides como 

mestre estruturador e Twersky como contemporâneo – não tem relação com 

divagação solta e sem direção. Twersky registra a exigência do ser humano buscar 

entender o racional da halakhá, e alerta para duas armadilhas. Primeiro uma pessoa 

pode designar, de forma impetuosa, motivos para que os preceitos possam ser 

inadequados, triviais ou falsos, e Twersky cita uma correspondência do Rambam 

com Ibn Tibbon na qual alerta para não ser ―precipitado, descuidado e indisciplinado‖ 

(p.409).  

Depois de analisar a passagem final das Hilkhot Me´ilah, do Sefer Avodá, 

ainda é substanciado com uma peroração em relação àquelas que são conhecidas 

como as Leis da Lepra, tema que também é tratado na porção semanal Tazria-

Metzora, e que de fato não faz referencia àquela doença da pele, mas, como o 

próprio Rambam explica, ao tema do Lashon HaRá, ou seja, ao fazer mal a outro ser 

humano através do que se fala, a maledicência, a fofoca. Twersky sumariza (p.410) 

―a ausência de motivos (silêncio) é melhor que um mau motivo (fala frouxa, 

descuidada)‖.. Ou seja, é fundamental refletir, buscar compreender, mas também há 

que se ter muito cuidado, afirma Twersky, de não fazer afirmações incorretas, 

erradas, levianas. Uma honesta suspensão do julgamento – silêncio – que resulte na 

aceitação de certa visão tradicional é preferível a uma demonstração apenas 

plausível, orienta Twersky. E ainda Twersky cita o Mischnê Torá dizendo: É 

preferível que um ponto para o qual não há demonstração continue sendo um 

problema, a que essas uma ou duas proposições contraditórias sejam simplesmente 

aceitas. A indagação exige prudência e paciência dentro de um marco metodológico 

de rigor e integridade. Maimônides, diz Twersky, ―não quer camuflar complexidades 

ou exorcizar problemas utilizando fórmulas que soem impressionantes, porém que 

sejam imprecisas ou inadequadas.‖ Ou seja, o silêncio é preferível a atitudes 

levianas do ponto de vista filosófico.  

A seguir, Twersky aborda o que chama de segunda armadilha. ―Olhar para os 

mandamentos da forma na qual se enxerga os assuntos ordinários.‖ Ou seja, 

deixando de lado, dispensando como sem importância, as leis das quais a pessoa 

não entende nenhuma das suas causas. É de se observar na posição de Twersky, 
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do Rambam e, assim, do judaísmo, quanta cautela é recomendada frente à 

compreensão do que observamos ou tentamos analisar, e o quanto esta postura é 

comum com a que se espera do cientista, que pode passar anos estudando um 

fenômeno e duvidar das suas próprias conclusões, tomando consciência da 

pequenez da própria contribuição ao conhecimento. As explicações de Twersky são 

um alerta sobre o risco de construir fabulas e mitos. Enquanto ―leis de revelação 

divina são, por definição, enraizadas na razão e engrenadas para avançar a 

perfeição; elas são intrinsecamente verdade e valiosas.‖ (p.411) Portanto, continua 

Twersky no mesmo trecho, ―falhar para encontrar as verdades filosóficas 

subjacentes é um revés temporário e não uma censura irreversível.‖  

A seguir Twersky retoma a mesma passagem já citada, onde aborda o tema 

da indagação, e a desdobra numa possibilidade de tripla interpretação das 

armadilhas, que analisa porque este aspecto é um eixo ―essencial para o sistema de 

Maimônides.‖ (p.412). Twersky indica três armadilhas na frase ―uma lei para a qual 

não (se) encontra nenhum motivo e da qual não se entende nenhuma causa, não 

deve ser trivial aos seus olhos‖. De acordo com isso, Maimônides, diz Twersky 

(p.411) adverte ao interpretador para: 

 ―1) não adotar uma posição antinômica, flutuante e ignorando 

a lei porque parece trivial como resultado da sua falha para 

racionalizá-la;  

2) não abordar a lei de uma forma arrogante, indisciplinada 

intelectualmente, sugerindo de forma indiscriminada explicações que 

são inadequadas, errôneas ou blasfemas;  

3) não ter uma atitude altiva em relação à lei como a que é 

tida em assuntos profanos (ou seja, deixar ´seus pensamentos 

relativos a estas coisas ser como seus pensamentos em relação a 

assuntos profanos´), continuando a observar a lei rotineiramente 

mesmo que lhe falte convicção e compromisso ou realmente pense 

que os mandamentos não têm importância.‖ (p. 412)  

 

Assim, em toda citação que Twersky faz sobre o tema relativo à indagação 

filosófica, mostra que a halakhá é racional e propositada, mesmo que não seja de 

forma transparente ou racional (p.414). Em todo momento, cada dia depois de 
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estudar a Torá, deve se dedicar tempo a entendê-la, mesmo que, às vezes, algumas 

halakhot possam soar incompreensíveis para a visão da pessoa que as estuda.   

 

Se esta tese faz referência ao indagar, trata-se de um indagar continuado, de 

acordo com o que foi dito acima, é um indagar que se estende para toda a vida, 

resultado da educação e, em si, renovadamente educativo. O indagar filosófico é 

fonte de inquietudes e inquietações, é um aviso de que não haverá um fim. Assim, o 

estimulo ao indagar, onde uma pergunta leva a outra, faz parte essencial da 

proposta do judaísmo e da educação judaica, aquela que se faz de acordo com as 

fontes judaicas mais tradicionais.  

Para fundamentar essa afirmação, são aqui utilizados textos do Código 

compilado por Maimônides, ou Rambam, e que leva o nome de Mischnê Torá. Este 

Código, que reúne todas as leis judaicas que aparecem na Torá escrita e as que 

foram e são transmitidas como Torá oral, representa um enorme esforço educativo, 

que mostra que seu pesquisador cumpriu um destacado papel como educador do 

povo judeu, em sua época e ao longo dos séculos, até a atualidade.  

Na educação judaica entendida como estudo da Torá e suas leis vemos a 

relevância e o papel central que a filosofia tem – que às vezes é chamada de 

Pardés, termo a ser retomado posteriormente, relacionado à tradição oral e à 

transmissão a que se dedicam os rabinos no mundo judaico.  

A filosofia judaica tem tido um lugar ao longo da história do povo judeu. Nesse 

sentido, Twersky aponta, em um capítulo do Sefer HaMada de Maimônides, (do qual 

as Halakhot Talmud Torá fazem parte, e também de acordo com o livro Comentários 

da Mischná) que pode se identificar os ma´ase bereschit 72 com o lado físico e os 

ma´ase merkava 73 com a metafísica. Assim Twersky cita a passagem ―Quatro foram 

para dentro do Pardés‖ (B. Chaguigá 14b) como segue: 

(...) E mesmo que estes quatro fossem grandes homens de 

Israel e grandes Sábios, nem todos eles possuíam a capacidade 
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para conhecer e entender estes assuntos claramente. Para tanto, eu 

digo que não é apropriado desperdiçar o tempo no Pardés até que 

um tenha se enchido a si mesmo com pão e carne; por esse termo 

quero dizer conhecimento do que é permitido e do que é proibido, e 

distinções similares em outras classes de preceitos. Apesar de estes 

últimos assuntos serem chamados pelos Sábios ―uma coisa 

pequena‖ (quando eles dizem, ―uma grande coisa, maase merkava; 

uma coisa pequena, a discussão de Abaye e Raba‖), ainda assim 

eles devem ter a precedência. 74 

Desta forma Twersky, utilizando as fontes judaicas, justifica que a busca pela 

reflexão filosófica é tarefa de todo judeu, do mais sábio ao menos sábio, ainda que 

chegando a resultados distintos:  

Porque o conhecimento dessas coisas dá primariamente 
calma à mente. Eles são a preciosa dádiva concedida por D´us, para 
promover o bem-estar social na terra, e permitir ao homem obter 
bem-aventurança na vida vindoura (TWERSKY, 1980). 

 

Mas os resultados do seu estudo não serão iguais, porque cada ser humano é 

diferente do outro, cada pessoa é uma criação/criatura diferente de HaSchem e 

portanto os que entrem no pardés –que além de ser uma sigla, significa ―pomar‖- 

terão resultados diversos. Por isso ressalta ainda:  

Mais ainda, o conhecimento [dessas coisas] está entre as 

mais ricas de todos, jovens e velhos, homens e mulheres, aqueles 

presenteados com grande capacidade intelectual bem como aqueles 

cuja inteligência é limitada (TWERSKY, 1980). 

 

O conjunto de leis relativas à educação, ao estudo, ao educador e ao respeito 

a ele devido, às responsabilidades dos pais, da sociedade e outras que compõem o 

campo da educação, Maimônides reúne no capitulo das Halakhot Talmud Tora. As 

―Leis de Estudo da Torá‖ trazem uma visão da educação expressa por meio do 

estudo e das boas ações, cimentada na filosofia, que se articulam de uma forma 

específica. Este trabalho, seguindo as Halakhot Talmud Tora aborda as etapas 

diferentes e complementares que têm na educação judaica e na transmissão da 
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Torá, a seqüência: conhecimento da halakhá, ação ética, indagação e reflexão 

filosófica. 

O Mischnê Torá de Rambam reúne as leis da Torá escrita e da Torá oral, 

muitas das quais tomadas do Talmud. Sobre o Talmud que junto à Torá são as 

fontes essenciais do judaísmo e básicas para Maimônides, o filósofo Levinas diz que 

―se o Talmud não é a filosofia, seus tratados são uma fonte eminente dessas 

experiências das quais se nutrem os filósofos‖ 75, ou seja, contêm temas 

destacadamente filosóficos.     

Twersky demonstra compartilhar pensamento semelhante, entitulando um dos 

capítulos finais da sua Introduction to the Code of Maimonides como ―A filosofia 

como uma parte integral do Talmud” 76.  

Na análise que faz ali, Twersky reafirma: ―Finalmente, a filosofia é uma parte 

integral, inclusive um componente supremo desta Lei Oral, e como a própria 

halakhá, pode ser apresentado como um sumário apodítico 77 e catequético, ou 

como uma elaboração analítica e demonstrativa.‖ 78   

Twersky não e o único filósofo atual a pensar que e possível articular a lei 

judaica (halakhá), com a ação e a indagação filosófica. Esta perspectiva também é 

encontrada na produção de Emmanuel Levinas, em especial em algumas das suas 

obras, entre elas Quatro leituras talmúdicas 79, Mas allá del versículo 80, Difícil 

libertad 81 e Totalidade e Infinito 82 que convergem para essa perspectiva. Levinas 

mostra na sua obra que é possível ser um bom filósofo e um bom judeu observante 

ao mesmo tempo, sem ter que trair nenhuma destas concepções. Esta integração de 

dois mundos, sem discriminação nem preconceito é um desafio no qual esta tese 

busca avançar.   

Outro exemplo de um pensador judeu, que combinou a observância judaica 

ou ortodoxia, com seu papel como filósofo foi Yeshayahu Leibowitz. Leibowitz foi um 

filosofo israelense que nasceu em Riga (atual Letônia) em 1903. Em 1919, estudou 
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Química e Filosofia na Universidade de Berlim. Depois de completar o seu 

doutoramento em 1924, continuou a estudar Bioquímica e Medicina, recebendo o 

doutorado da Universidade de Basiléia em 1934. Imigrou para a Palestina do 

Mandato Britânico em 1935 e estabeleceu-se em Jerusalém. Leibowitz, junto à sua 

formação científica, era um judeu ortodoxo que tinha visões controversas em termos 

da halakhá. Escreveu que o propósito dos mandamentos é a obediência a D´us, mas 

não para receber qualquer tipo de recompensa neste mundo ou no vindouro. 

Defendia que as razões para os mandamentos estão para lá da compreensão 

humana. Sustentava fortemente a separação entre o Estado e a religião. Acreditava 

que a mistura dos dois corrompia a fé, e nunca se furtou de falar isso publicamente. 

Morreu em 1994. 

Leibowitz sinaliza, em sua obra, uma postura marcada pela humildade. 

Sustentou que as razões para o respeito aos mandamentos religiosos, a halakhá, 

estão além da compreensão humana, e que isso, no caso, não é relevante, mas que 

qualquer tentativa de atribuir significado emocional ao cumprimento das mitzvot seria 

equivocada e é semelhante à idolatria. A essência da visão religiosa, para Leibowitz, 

é que a fé de uma pessoa é o seu compromisso de obedecer a D´us, ou seja, aos 

mandamentos de D´us, e isso não tem nada a ver com a imagem que uma pessoa 

faz de D´us, na medida em que, no judaísmo, D´us não pode ser descrito e a 

compreensão de D´us não está ao alcance do entendimento do homem. ―As 

perguntas sobre D´us estão fora de lugar‖83. Assim Leibowitz alegou que a decisão 

de uma pessoa acreditar em D´us (em outras palavras: obedecê-lo) define ou 

descreve essa pessoa, não a D´us. 

Um resultado dessa abordagem é que a fé, que é um compromisso pessoal 

de obedecer a D´us, não pode ser desafiada pelo questão filosófica do mal ou por 

eventos históricos que aparentemente contradizem a presença divina. Quando 

questionado, Leibowitz respondeu que se tivesse parado de acreditar em D´us 

depois do Holocausto, "então nunca teria acreditado em D´us." 84 Se uma pessoa 

deixa de acreditar em D´us depois de um evento terrível, isso mostra que ele só 

obedeceu a D´us, porque pensou que tinha entendido o plano de D´us, ou porque 

ele esperava ver uma recompensa. Mas "para Leibowitz, crença religiosa não é uma 
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explicação da natureza da vida, ou da história, ou uma promessa de um futuro neste 

mundo ou outro, mas uma exigência.‖  85  

Amâncio86 diz que Levinas ―é uma expressão de Talmud Torá”, o que, para 

este pesquisador significa que ele exerce seu judaísmo articulando sua reflexão e 

sua atuação como filósofo e como judeu, ligando a filosofia, a lei judaica e a ação. 

Ambos, Levinas e Leibowitz, junto com Twersky, são casos de judeus, observantes 

estritos da halakhá, que fizeram contribuições relevantes à filosofia, mesmo que 

sustentando pontos de vista judaicos diferentes. Nesse sentido, Fagenblat afirma: 

―porque se Levinas é conhecido por uma completa combinação, inclusive uma 

identificação, da filosofia religiosa com a ética, Leibowitz, ao contrário, deve ser 

conhecido pela não menos completa antítese que coloca entre religião e ética.‖ 87  

Levinas, que sofreu na própria carne a violência do nazismo, e que combinou 

tão bem sua identidade judaica plena com sua contribuição à filosofia, ensinou o que 

pode ser considerado um dos focos desta investigação ―... a Torá comporta quatro 

obrigações gerais: tem que estudá-la (lilmod), tem que ensiná-la (lelamed), tem que 

cuidá-la (lischmor), tem que cumpri-la (laassot).‖ 88 Sua fonte é o quinto livro da Torá 

Deuteronômio V, 1 e a Deuteronômio XI, 19.  E sintetiza esse pensamento, 

afirmando que:  

―A verdadeira aprendizagem consiste em assimilar tão 

profundamente a lição, que esta recepção volta-se necessidade de 

retransmissão ao próximo. A verdadeira lição é a que não pode se 

manter encerrada na consciência de um só homem.‖89  

O judaísmo é uma das várias cosmovisões étnicas, religiosas e/ou culturais, 

uma espécie de macro sistema que abrange os aspectos mais variados da vida. Em 

cidades como Jerusalém, os domingos são dias normais de trabalho, enquanto que, 

aos sábados, tudo pára, nem mesmo funcionando o transporte coletivo, em respeito 

ao Shabat.  

Amâncio faz uma descrição bem significativa do que é a vida em semelhantes 

ambientes, baseado em sua vivência pessoal, em Jerusalém:  
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―No rádio, rabinos falam constantemente sobre parábolas, 

ditados e outras lições talmúdicas. Há inclusive consultas 

radiofônicas. Em vez de o ouvinte ligar para dizer o nome certo da 

música e ganhar um brinde, pergunta como deve agir numa 

determinada situação de acordo com a Halakhá, o procedimento 

estabelecido pelo Talmud, a lei‖. 90  

Voltando a Levinas, sua leitura de religiosidade traz, no centro, a ―relação 

ética com o outro ser humano‖. O Outrem, de Levinas, tem na visão judaica de ser 

humano um lugar essencial e não complementar. Assim, para Levinas, esse é o 

―único tipo de vínculo capaz de manter a separação entre os termos que entram na 

relação, ou seja, de não desembocar em uma fusão totalizante‖.91 Este é o único 

―resguardo do Mal Elementar‖ (Levinas). Vinte e cinco séculos de filosofia ocidental 

não foram suficientes, diz Levinas em Entre nós92, para evitar ―duas guerras 

mundiais, os totalitarismos de esquerda e de direita, o hitlerismo e o stalinismo, 

Hiroschima, o Gulag e os genocídios de Auschwitz e Camboja‖.93 O povo judeu que 

sofreu a Inquisição, os pogroms, o Holocausto, inúmeras tentativas de aniquilação, 

até as atuais ameaças do Presidente do Irã, continua vivo.  Judaicamente, Levinas 

enfatiza o ―Outro‖ e considera que a moralidade e o comportamento com o outro, 

cada outro, são a base para qualquer pensamento filosófico94, o que em hebraico se 

expressa como relação bein adam lehavero, ou seja, entre a pessoa e seu 

semelhante.  

Parafraseando Levinas, ―no mar do Talmud, preferimos navegar perto da 

costa‖. 95 A ―terra firme‖ é a sabedoria judaica compilada na antigüidade por sábios 

como Maimônides, e mais modernamente por filósofos como Twersky, que nos 

ajudam a transitar entre o mundo tradicional da observância religiosa e o da 

sabedoria do pensamento e da reflexão filosófica, a ciência e a cultura 

contemporâneas.  

Com essa mesma visão que privilegia a ação que esteja de acordo com a 

halakhá, Pinto cita o talmudista Rabi Chanina ben Dossa: ―Todo aquele cujas boas 
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obras excedem sua sabedoria, sua sabedoria persiste, mas todo aquele cuja 

sabedoria excede suas boas obras, sua sabedoria não subsiste‖.96 

Como antes mencionado, os trabalhos de outro pensador judeu 

contemporâneo, Greenberg, com sua procura por um aluno ideal, são aqui utilizados 

para desenvolver um diálogo reflexivo com Twersky. Ambos os autores, Greenberg e 

Twersky, são exemplares da diversidade judaica em termos de educação. Os dois 

fizeram parte do projeto Visions of Jewish Education, o que facilita analisar e 

comparar o pensamento de ambos e fazer que seus pensamentos ―dialoguem‖. 

Esse exercício reflexivo é ensaiado em diferentes momentos deste trabalho, a cada 

vez sendo apresentado de modo integrado a cada argumentação ou exploração de 

texto documental trabalhado. 

No que se refere ao tema dos valores, central na filosofia, para entender as 

peculiaridades do caso judaico, é preciso trazer o termo mitzvá, que poderia 

limitadamente ser traduzido como preceito, mas é um valor e uma fé expressados 

através de boas ações. Isso significa que uma mitzvá é tal, não apenas como 

conceito abstrato ou meras palavras e discurso, mas especialmente por se 

expressar em ações, especificamente em comportamento ético, integrando, assim, a 

tríade pensamento – ação – reflexão e reforçando a ligação entre o judaísmo e a 

filosofia.   

Guttmann97 comenta sobre o encontro dos judeus com a filosofia:  

O conhecimento preciso da profunda diferença entre o 

pensamento originalmente judaico, como expresso nos textos 

bíblicos, e o raciocínio filosófico e cientifico como nascido na Grécia 

antiga, leva-nos a compreender que os judeus ―receberam a filosofia 

de fontes externas e a historia da filosofia judaica é a historia de 

absorções consecutivas de ideias alheias que em seguida foram 

transformadas e adaptadas segundo o ponto de vista 

especificamente judaico” 

Mircea Elíade é mais abrangente que Guttman, mostrando que, além das 

influencias gregas, helenísticas, muçulmanas, cristãs e pagãs, há o que Eliade 

chama ―o gênio religioso judaico‖, o qual se caracteriza pela ―fidelidade à tradição 
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bíblica e pela capacidade de sofrer muitas influências externas, sem, contudo, 

deixar-se dominar por elas‖. 

 

Sobre o processo de investigação 

A obra de Maimônides, o Rambam, é imensa. A investigação que trouxe a 

esta tese propõe um foco modestíssimo, considerando, de sua produção, apenas 

alguns aspectos que tem relação com a educação e com o pensamento judaico 

amparado nas fontes mais tradicionais. As obras do Rambam são uma fonte básica 

desta tese, a começar pelo Mischnê Torá. Rambam é um autor que combina o 

judaísmo com a filosofia e a ciência de forma harmoniosa, característica esta que 

partilha com outros autores que amparam esta tese, como Twersky e Levinas.  

Seu pensamento perpassa todo o referencial judaico, e no desenvolvimento 

da tese são apenas esboçados aspectos relevantes ou temas especificamente 

importantes para a reflexão que se faz aqui, procurando indicar como as Leis de 

Estudo da Torá podem ser utilizadas como guia no desenvolvimento da indagação 

filosófica.  

Por exemplo, no Morê Nebukhim (O Guia dos Perplexos), Maimônides estuda 

o tema dos atributos divinos. Na ―Classificação dos atributos‖, na tradução de 

Guinsburg, o quinto atributo explicita que ―uma coisa é descrita por suas ações‖ e 

esta ―espécie de atributo é separada das essências da coisa descrita e, portanto, 

adequada ao uso na descrição do Criador‖, porque ―as ações de D´us emanam de 

Sua essência‖. Rambam é cuidadoso em mostrar que a questão dos atributos 

comparativos com o ser humano não procede, mas os negativos ajudam na 

compreensão que as pessoas têm da divindade. De fato, a compreensão do 

conceito de D´us, no judaísmo, exige esforço. Por esse motivo o judaísmo se 

expressa através do estudo, da oração e também, inseparavelmente, da ação e do 

comportamento. Não por acaso Rambam termina o citado capitulo resumindo a 

visão judaica do Criador: 

D´us é um sob todos os respeitos, não contém pluralidade ou 

qualquer elemento adicionado à Sua essência: e que os muitos 

atributos de diferentes significações aplicados a D´us nas Escrituras 

originam-se da multidão das Suas ações, não da pluralidade 
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existente em Sua essência, e são parcialmente empregados com o 

objetivo de nos transmitir alguma noção de Sua perfeição, de acordo 

com aquilo que consideramos perfeição, como foi explicado por nós.  

 

Guinsburg resume esta visão ao fazer referência ao Moré Nebukhim: 

Trata-se, portanto, não de uma especulação puramente 

teórica de filosofia, mas de um ensaio de harmonização teológica, 

destinado a dirimir dúvidas de um grupo específico, o do judeu 

erudito, iniciado nas matérias profanas e religiosas e a braços com a 

discordância entre as lições da ciência e da filosofia e os escritos 

bíblicos, talmúdicos e rabínicos.   

Esta tese, assim, limita-se a um grupo bem especifico das halakhot, parte do 

Mischnê Torá, por isso não é um estudo sobre toda a Halakhá, a lei judaica em 

geral. 

O Mischnê Torá é composto de catorze livros, subdivididos em seções, 

capítulos e parágrafos, sendo o único trabalho medieval que detalha todas as regras 

para a observância do judaísmo, incluindo aquelas leis que só serão aplicáveis 

quando o Terceiro Templo venha a ser reconstruído em Jerusalém com a vinda do 

Messias. Rambam compila e apresenta de forma organizada uma serie de leis, que 

existiam desde o nascimento do povo judeu, e que deram lhe unidade, bem antes de 

surgirem estados nacionais e chegando aos dias atuais, enquanto passava por 

ambientes até mesmo de ameaça de completa destruição.  

A tradição judaica, assim, considerada filosófica e antropologicamente, é uma 

cultura de estudos e atuação ética, com as boas ações ou preceitos – em hebraico, 

mitzvot – bem estabelecidas. A partir da compilação de Maimônides, acima referida, 

considerada-se que as mitzvot, a serem cumpridas, são em número de 613. 

Dividem-se em 365 mitzvot taase (o que se deve fazer) e 248 mitzvot lo taase (o que 

não se deve fazer), e que tem o Outro, como protagonista central.  

As fontes judaicas utilizadas para este trabalho são as aceitas e presentes na 

vida de diversos grupos no interior do judaísmo contemporâneo, ainda que sejam 

consideradas de formas distintas, por cada um desses grupos quanto a sua 

importância. São fontes judaicas desta tese: a Torá e o Talmud, o Mischnê Torá de 
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Maimônides e o Sidur, livro litúrgico e de rezas diárias, nas suas variadas versões. O 

Sidur da mesma forma que a Guemará foi escrito por Sábios judeus, os Anashei 

Knesset HaGuedolá (amoraim), os membros da Grande Assembléia98.  

Para entender o papel e a importância de todas estas rezas antes 

mencionadas tem que se entender o que é o Sidur. O Sidur é o livro que se utiliza 

diariamente na sinagoga e guia a todos os judeus sem distinção. Sidur (plural 

sidurim) significa ordem, fluxo, o fluxo ordenado das orações judaicas. É o nome 

dado ao livro de orações utilizado pelos judeus que contem o conjunto de orações e 

bençãos diárias. As principais orações do Sidur são: a oração da manhã conhecida 

como Shakharit; a da tarde chamada Minkhá e a da noite Arvit. No Shakharit e no 

Arvit se reza o Shemá. Há uma série de orações que fazem parte do contexto de 

cada uma das três principais. E outras destinadas ao Kabalat Shabat e a Havdalá. 

Assim o Sidur é diferente da Torá e do Talmud que requerem leitura e estudo. O 

Sidur é como um guia que iguala a todos seus leitores na hora de rezar.  

O rabino Abraham Blau99 diz: 

O Livro de Rezas (Sidur) é o livro mais usado, depois do 

Tanakh (Bíblia), pelo povo judeu, e estava entre os primeiros livros 

hebraicos impressos. Isto contribuiu à consolidação dos diversos 

ritos. O Sidur é uma coletânea de muitas orações, de varias fontes e 

épocas, fruto da criação de muitas gerações. Quando trechos do 

Tanakh, especialmente dos Salmos, e de outras fontes foram 

incorporados na estrutura das orações, eles passaram a fazer não 

apenas parte integrante das mesmas, mas assumiram significado 

todo especial, no seu novo nexo, em sintonia com seu lugar na 

estrutura e na ordem das orações. As ênfases e o espírito das 

palavras diferem dos da origem – tudo virou oração, no sentido pleno 

da palavra. 
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Assim Blau, através das fontes onde se origina o sidur explica a ―santidade‖ 

das rezas diárias que um judeu observante realiza. 

O Sidur apareceu no seu primeiro formato na época dos 

Gueonim. Foi atendendo a um pedido da comunidade judaica da 

Espanha, que o Rav Netorai Gaon da cidade de Sura, na Babilônia, 

lhe mandou a Ordem das Orações. Um Sidur mais elaborado foi 

escrito pelo Rav Amran Gaon (875 e.c.) e foi também enviado da 

Babilônia para a Espanha, onde começava a desenvolver-se um 

grande centro judaico, ao passo que começava a diminuir a 

importancia do centro judaico da Babilônia. É daquela época que 

data o Sidur do Rav Saadia Gaon (945 e.c.), que já não era apenas 

uma coletânea de orações, mas continha uma coleção de dinim 

(preceitos e normas) referentes às orações e as diversas bênçãos.  

O Sidur fixa os ritos entre o grande público, fazendo que participar da reza em 

uma sinagoga em S. Paulo, Jerusalém, Montevidéu, Miami, Zagreb ou qualquer 

outro lugar do mundo seja relativamente parecido. Omissões ou acréscimos 

indevidos prejudicam a santidade da oração, por isso mudanças antes de 

implantadas são longa e cuidadosamente discutidas pelos sábios e experts de cada 

linha religiosa judaica. Em geral há bastante uniformidade na estrutura das orações, 

e as diferenças de ritos são questão de redação, de versões ou até de acentos. 

Esses cuidados tornam o Sidur um documento fidedigno para uso acadêmico. 

Essas fontes sinalizam uma situação extensiva e intensiva de educação 

permanente ou continuada. Nesse sentido, uma das fontes do Rambam é o Talmud, 

que em si próprio exige e expõe uma pratica educacional100, de estudar, pensar, 

confrontar e dialogar, ao longo de toda a vida.  

 Como dito anteriormente, a hipótese desta tese é que a educação judaica tal 

como apresentada no capitulo Halakhot Talmud Torá (Leis do Estudo da Torá) 

contido na Mischnê Torá de Maimônides, é uma proposta que desde os tempos 

bíblicos exige para ser realizada que a pessoa/aluno articule a halakhá (lei judaica 
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ou caminho mandatório), a ação prática e ética concreta que ela exige e a reflexão e 

a indagação filosófica sobre as mesmas, estabelecendo obrigações para o pai, a 

mãe, os professores e a sociedade. Halakhá, pensamento judaico e ação ética no 

judaísmo e na educação judaica fazem parte de um único sistema articulado.  

O processo de pesquisa permitiu escolher dos 81 parágrafos 101 e sete sub-

capítulos das Leis do Estudo da Torá, do Mischnê Torá de Maimônides, alguns mais 

diretamente relacionados à hipótese de pesquisa, e aprofundar sua compreensão e 

que serão tratadas no terceiro capítulo. Diversas são as fontes judaicas que podem 

ser citadas para confirmar que a ―proposta judaica‖ é integradora. Um aforismo 

chassídico resume bem esta articulação: ―Uma única ação é melhor que mil 

suspiros‖ (Hayom Yom). 102 

O judaísmo exige que o aluno e o judeu em geral façam certas coisas e não 

façam outras, há o permitido e o proibido, por isso dirige o comportamento, mas 

sempre deixa claro que há a liberdade de escolha, o livre arbitrio. De toda a gama 

que abrange os aspectos mais variados da vida de uma pessoa envolvidos nas 

citadas 613 mitzvot, esta tese recorta apenas algumas ligadas diretamente ao 

campo da educação.  

Esta tese, sem dispensar ainda que a mera leitura do conjunto das Leis do 

Estudo da Torá, apresenta um excerto desse conjunto de leis (halakhot), procurando 

indicar o valor das mesmas no sistema total no sentido judaico, sem preocupar-se 

com uma abordagem jurídica ou legalista. 

Procura-se assim, indicar características do judaísmo, relevantes para 

entendê-las, em particular no que se refere a como se traduzem em diretivas ou 

estruturas da educação judaica que se liguem à indagação filosófica. Por exemplo, o 

final do versículo nono do capitulo IV do Mischnê Torá dá algumas luzes do que este 

pesquisador pretende demonstrar quando diz que ―A santidade de um recinto de 

estudo é maior que a de uma sinagoga‖. Na versão original em hebraico, 

Maimônides escreveu ―Keduscat beit hamidrash hamurá mikedushat batei knesiot”.  

Beit HaMidrash é a denominação para a casa de estudos, que às vezes e até 

freqüentemente funciona dentro das batei knesiot, as sinagogas. A santificação de 
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um local de estudos deve ser preservada mais ainda que a de uma sinagoga. Ou 

seja, como religião, ou para além da religião, o judaísmo é uma visão de mundo, do 

homem, do destino, que não se reduz a rezas e a rituais repetitivos;  através das leis 

de estudo da Torá, que esta tese aborda, percebe-se que o estudo não apenas faz 

parte, mas em ordem de importância precede a liturgia, as rezas e rituais, ainda que 

sem desmerecê-los.  

A escolha da compilação do Rambam, autor que já foi chamado do Aristóteles 

judeu, das Leis do Estudo da Torá como ponto de partida desta tese, se justifica 

então por constituir a mais antiga compilação das leis judaicas relativas a educação 

e pela importância que sua obra tem para o judaísmo. Do Rambam diz um aforismo 

judaico gravado no seu túmulo103, em Tiberíades, ―Mi Moshe le Moshe ein Ke 

Moshe‖,  em português "De Moisés (guia do povo judeu no Sinai) até Moisés 

(Maimônides) não houve outro como Moisés". Guinsburg diz sobre Maimônides que 

―tornou-se ele o grande luminar da escolástica judaica da Idade Média e, mais ainda, 

pela qualidade filosófica e rigor lógico de suas formulações que constituem 

respostas clássicas aos problemas intelectuais de seu tempo, um dos maiores 

pensadores em Israel de todos os tempos‖. 104 

Twersky mostra como o Mischnê Torá de Maimônides organiza essa 

compilação de forma centrada na Torá. Nessa articulação e harmonização, Twersky 

alerta: ―em nosso desejo de reduzir tudo a esquemas nítidos e fórmulas firmes, nós 

às vezes tendemos a compartimentar com rigidez demais e atomizar entidades 

complicadas, mas inter-relacionadas‖.105 E ainda adiciona: ―na verdade, a separação 

artificial e antisséptica de motivos interligados pode produzir maus entendidos‖.106  

Para um judeu religioso observante, a complexidade para entender esta 

abordagem deve-se a limites que se coloca a si mesmo, tendo em conta a 

perspectiva que tem, de forma exclusiva, do que acredita, em sua fé, ser a origem 

divina do texto estudado.  Mas nesta tese se trabalhou a partir das fontes escritas, 

tomando-as em seu caráter documental, deixando entre parênteses a consideração 

religiosa de seu caráter divino – e isso independente de sua própria fé. Este 
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pesquisador entende que a compreensão do pensamento judaico, articulando a 

cosmovisâo à tríade lei judaica - ação - indagação filosófica possui valor filosófico 

próprio, independentemente de considerar as fontes utilizadas como sagradas ou 

não. Rehfeld aborda a questão da hermenêutica para textos sagrados no seu livro 

Tempo e Religião107:  

Normalmente, textos são chamados ―sagrados‖ por dois 

motivos: por falarem de algo ―sagrado‖, de uma revelação divina, por 

exemplo, ou de um mito santificado ou de um milagre, etc. Mas há 

uma outra razão: um texto pode ser julgado sagrado por estar sujeito 

a algo que os teólogos chamam ―inspiração‖: seria o caso dos 

discursos proféticos no Antigo Testamento ou daquelas passagens 

em que D´us manifesta a Sua vontade diretamente ao Seu povo. 108 

Assim Rehfeld mostra, primeiro, o motivo para denominar a Torá como texto 

sagrado, para, a seguir, mostrar uma outra perspectiva, que não exclui a primeira. A 

análise, assim, pode ser realizada com uma independência relativa da posição 

pessoal de quem a faz, seja crente ou não, judeu observante ou não. Assim propõe, 

então, Rehfeld: 

 Um texto que conta de algo ―sagrado‖ não deixa de ser um 

texto comum, um meio de comunicação entre homens. Seu autor 

transmite as suas impressões num código destinado a ser decifrável 

a outros seres humanos, não podendo haver interferência extra-

humana nem do lado do emissor, nem daquele do receptor da 

mensagem, sem que o texto deixe de ser uma comunicação humana 

a respeito de algo que pode ser divino (REHFELD, 1998). 

Não há como comprovar ―cientificamente‖ que um texto é ―sagrado‖, não há 

critérios, no caso da obra de Rehfeld, linguísticos para tanto. Mas a dificuldade que 

Rehfeld evidencia, não é uma barreira intransponível para uma análise dos textos 

ditos ―sagrados‖: 

Bem mais complexo é o segundo caso em que se pressupõe 

uma inspiração sobre-humana, que atuaria diretamente sobre o 

processo de comunicação. Onde é, no entanto, que encontramos os 

critérios que permitem apreciar o alcance dessa ―inspiração‖? Não 
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podem ser critérios lingüísticos, pois estes não podem transcender o 

âmbito da língua, e a ―inspiração‖ é essencialmente transcendente. 

―Saber que um texto é sagrado é possível somente depois de ele ser 

compreendido‖ diz Schleiermacher; e, portanto, os critérios que o 

qualificam como sagrado não podem pertencer ao processo de 

compreensão propriamente dito. Não há, pois, para Schleiermacher, 

hermenêutica especifica para textos sagrados e esta tem sido a 

posição dominante na teologia protestante. Os católicos chegaram a 

uma conclusão semelhante. Não há critérios imanentes a um texto 

que possam estabelecer, em nível lingüístico, se um texto é sagrado 

ou não. ―O verdadeiro critério para reconhecer os livros inspirados‖, 

diz uma autoridade católica bem credenciada, ―e para distingui-los 

dos demais, é a sagrada tradição católica‖ (REHFELD, 1998). 

Assim, católicos, protestantes e judeus determinam quais são seus textos 

sagrados. O assunto não esta sujeito a discussões e não é o objeto desta tese, que 

parte do que mais tradicionalmente têm sido considerados textos sagrados no 

judaísmo, fontes da própria estruturação cultural desse grupo humano. 

Twersky afirma que ―em uma ampla generalização, nós podemos dizer que o 

Mischnê Torá se transformou no prisma através de cuja reflexão e análise todo 

estudo talmúdico subsequente devia, virtualmente, passar. Será difícil encontrar 

algum livro, no amplo campo da literatura rabínica, que não se relacione de alguma 

forma ao Mischnê Torá‖109. Twersky aponta ainda que ―a relação essencial entre 

filosofia e lei, sua reciprocidade em andamento e sua complementaridade, é a pedra 

de toque‖110.  

Outro texto, What must a Jew study – and why? 111, dirigido especialmente 

aos educadores, sinaliza que, enquanto alguém que estudou profundamente a obra 

do Rambam, Twersky desenvolveu um pensamento especifico sobre a educação, 

fazendo uma importante contribuição à filosofia educacional, não apenas à 

educação judaica. Twersky diz no inicio do ensaio citado que seu objetivo é ―propor 
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idéias, paradigmas e insights fundamentais desde uma filosofia educacional 

diferenciada que emerge dos escritos de Maimônides em vários contextos‖ 112. 

Na Introdução ao livro onde Twersky apresenta o Código de Maimônides113, 

há um capítulo dedicado aos motivos ideológicos e filosóficos desta obra mor do 

Rambam. Pela sua importância para esta tese, são aqui apresentados alguns 

trechos.  

No primeiro, Twersky cita as palavras de Maimônides através de um trecho 

das Iguerot haRambam 114. 

A justificação metodológica literária contém um motivo 

adicional, porém decisivo: ―Eu sou muito cuidadoso pelo Senhor D´us 

de Israel, quando eu vejo na minha frente que não tem um livro 

compreensivo {de leis} no verdadeiro sentido não apenas de opiniões 

{teológicas} verdadeiras e ajustadas‖.  

Continua ainda Twersky: ―Ele [Maimônides] sentiu a necessidade urgente não 

apenas de um livro de estatutos e regras, mas também da estandardização e 

sistematização das halakhot de crença‖ 115.  

Twersky deixa claro que, em sua interpretação, a intenção do próprio 

Rambam era filosófica: 

É claro que Maimônides tentava desde o ponto de partida não 

apenas compilar ―regras em relação ao que é proibido e permitido, 

honesto ou desonesto‖ 116, mas também elucidar os ―princípios da 

Torá‖ e os ―fundamentos teológicos‖, para promover ―opinião 

verdadeira e exata‖, e para indicar como cada pessoa pode entender 

―o objetivo distintivo dos preceitos, de acordo à sua capacidade‖.117 

Maimônides entendia plenamente a diferença entre o estatuto e sua 

explicação ou racionalização, entre o aspecto que dirige e ordena, 

demandando obediência não qualificada, e o aspecto que explica, 

educa e persuade. Sua intenção era integrar elas, fornecer 
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conhecimento, compreensão e inclusive inspiração, e não 

meramente sumarizar conclusões práticas e instruções 

obrigatórias118. 

 

Rambam, além de um grande legislador, foi um gigante da educação, 

conforme compreensão unânime nas diferentes correntes judaicas, historicamente. 

É preciso esclarecer que quando se fala de Talmud Torá, o ensino da Torá, a 

palavra Talmud faz duas referências, que são Limud, que significa aprendizagem, e 

hora´á que quer dizer instrução, ensino. Desta forma as leis abordam ambos os 

aspectos.  

Etshalom também aponta ambos componentes do Talmud Torá, da educação 

que esteja de acordo com a halakhá: 

Significativamente há algumas diferencias semânticas 

cruciais. Quando se estuda não há um nome que descreva a 

atividade que diferencie entre o professor e o estudante – o professor 

esta envolvido no limud tanto quanto o estudante. Apesar de que 

eles têm diferentes papeis – ―lomed‖ e ―melamed‖ – eles 

compartilham uma atividade comum e um empenho comum – a 

busca da sabedoria, do conhecimento e da palavra de D´us119.  

Continua, ainda, Etshalom: 

Do outro lado, ―hora´á‖ aponta diretamente para a diferença 

entre o ―moré‖ – instrutor, e qualquer um que receba a instrução. No 

modelo halakhico, limud esta confinado à pesquisa, enquanto hora´á 

é o domínio da instrução prática.  

Twersky usa a metáfora da ―injeção de sensibilidade filosófica‖, em referência 

ao Mischnê Torá: 

Esta caracterização, que é escorada por uma análise de perto 

do Mischnê Torá, é bem explicitamente salientada no Ma´amar 

Tehiyat ha-Metim, onde Maimônides declara: ―E nós tentamos... 

suavizar o caminho para, e explicar e elucidar [as halakhot] para que, 

alguém que não é capaz de entender... e nos parece que nos 
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facilitamos e simplificamos [kerabnu; literalmente ―trazido para perto‖ 

ou ―feito razoável‖} assuntos escuros [aparentemente não racional] e 

profundos, e nós coletamos e compilamos (kibasnu) material 

amplamente disseminado.‖ Esta não é uma instância de sinonímia ou 

paralelismo retórico. 120 

Twersky aponta neste trecho a importância do papel educativo central e 

prioritário que o trabalho do Rambam tem. Maimônides no Mischnê Torá fez bem 

mais que uma enorme compilação, como Twersky defende: 

Maimônides esta chamando a atenção para duas qualidades 

do seu trabalho, dois resultados separados. ―Coleta e compilação‖ 

refere-se ao arranjo das halakhot, sua tipificação e classificação –um 

resultado major e original que requer uma visão panorâmica e a 

revisão total do material legal por inteiro. ―Aproximação (kiruv) e 

simplificação refere-se ao método de exegese e exposição e ao 

motivo da racionalização, de trazer uma lei mais próxima da razão e 

fazendo-a compreensível e inteligível. Esta injeção de sensibilidade 

filosófica é um motivo primário do trabalho bem como sua 

característica básica.‖  (TWERSKY, 1980). 
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2. ABORDAGENS FILOSÓFICAS DA EDUCAÇÃO JUDAICA 

 

Na educação judaica existem diversas abordagens filosóficas, diversas 

perspectivas. A obra de Moshe Greenberg e, especialmente, de Isadore Twersky 

são centrais para esta tese, porém não se pode deixar de apresentar, ainda que de 

forma breve, visões de alguns pensadores judeus  contemporâneos, dedicados à 

educação. Foram escolhidos Menachem Brinker, Michael Meyer, Michael Rosenak e 

Israel Scheffler.  

São feitas algumas comparações procurando dar conta tanto de indicar a 

diversidade de alternativas que têm sido desenvolvidas, e que podem ser 

enquadradas sob o título de ―abordagens filosóficas da educação judaica‖, como 

procurando encontrar o que haveria em comum entre esses autores. 

Menachem Brinker é professor de literatura hebraica moderna, filosofia, 

literatura, linguagens e civilizações do Oriente Próximo. Ganhou o Prêmio Israel por 

pesquisa literária em hebraico e literatura geral. Brinker frisa que houve uma 

mudança radical na auto-definição dos judeus, passando de uma perspectiva 

religiosa para outra social.  Brinker, se comparado com Twersky, tem uma 

abordagem que focaliza a época moderna, muito mais que a medieval e possui mais 

uma leitura secular, que ortodoxa. Esse autor enfatiza os últimos duzentos anos de 

história moderna, que considera uma etapa mais significativa para dar forma às 

atuais condições judaicas, que todo o período anterior. Por isso na sua proposta, 

Brinker considera que a vida e pensamento judaico no período moderno deve 

ocupar pelo menos a metade do currículo escolar. Entende que as mudanças 

trazidas por pensadores da Haskalá como Achad HaAm, Peretz Smolenskin  e 

Micha Josef Berdyczewski  provocaram um desvio radical na auto-definição dos 

judeus.  

A forma de pensar daqueles que Brinker considerava referências importantes 

para sua proposta de educação judaica se distancia bastante da perspectiva 

religiosa, e de tudo o que pudesse naquele momento ser considerado antigo, como 

se a antiguidade de uma idéia, de uma crença ou de uma tradição lhe tirasse seu 

valor. Assim a prática educativa, como ele a vê, deve integrar os estudos judaicos a 
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um currículo maior que inclua os estudos gerais, bem como o tratamento das 

culturas e a historia do mundo. Assim Brinker faz uma escolha de períodos históricos 

e também de temas, deixando para um segundo plano uma boa parte da história 

judaica e da construção do judaísmo, que mesmo que ele não o considere prioritário, 

nasce como uma fé e um conjunto de crenças e valores. 

Na reflexão de Brinker aparece o interesse no diálogo interno do povo judeu, 

entre os que têm concepções religiosas, não religiosas ou anti-religiosas, bem como 

a interação com a sociedade maior da qual os judeus fazem parte. De acordo com 

Brinker a educação trabalha com o que ele assume ser a ―natural necessidade de 

pertencia do ser humano‖.  Preocupa a Brinker obter uma situação equilibrada e 

teme que um sentimento de pertencia ao judaísmo muito intenso possa levar a um 

provincianismo estreito e sufocante:  

Enfatizando a liberdade de pensamento e de decisão, 

Brinker concebe a educação judaica como uma parte da 

educação liberal-humanista em geral, dando poder aos 

indivíduos para desenvolver suas próprias capacidades, 

valores e conhecimento do mundo, ao mesmo tempo em que 

eles adquirem uma compreensão larga da sua própria herança. 

Desta forma, sinaliza Brinker, a educação tem que se conter de apresentar o 

mundo judaico como capaz de incluir tudo e abranger tudo, e no lugar promover o 

conhecimento de outros mundos e a necessidade de interação com eles.  

Brinker considera que a educação judaica deve priorizar a socialização do 

aluno para a vida judaica, maximizando sua autonomia como individuo capaz de 

pensar independente e criticamente sobre o seu próprio entorno judaico. E o 

programa para tal tem que ter três componentes: história judaica, pensamento 

judaico e língua e literatura hebraica. Neste ultimo componente, Brinker propõe que 

sejam utilizadas fontes judaicas como o Talmud, mas como um recurso para 

conhecimento da linguagem e da terminologia legal, seleções da Torá, dos profetas, 

o Midrasch, o Mischnê Torá e a Guia dos Perplexos do Rambam, a poesia secular e 

religiosa de Solomon Ibn Gabirol e peças dos hassidim. Ou seja, em todos os casos, 

o educador tem o poder de fazer previamente as escolhas dos trechos que 

considera relevantes para seu aluno. Para o autor desta tese há uma contradição 

em frisar, como Brinker o faz insistentemente, os valores democráticos, a autonômia 
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e a capacidade e a liberdade critica da pessoa, mas na hora de ter contato com as 

fontes judaicas, alguém, o educador, fará a seleção do que sim deve ou que não 

deve (ou pode) ser lido.  

Assim diferente de Twersky que toma como referência Maimônides, um autor 

medieval que se fundamenta nas fontes mais tradicionais do judaísmo, Brinker 

considera que as referências de uma educação judaica contemporânea devem ser 

modernas. 

Mais que considerar a fidelidade judaica baseada na aceitação do que ele 

entende como premissas teológicas ou prática halakhica, Brinker apóia tal fidelidade 

no reconhecimento por parte dos judeus do seu pertencimento ao povo judeu. Para 

ele, ―judeus são aqueles que se identificam a si próprios com o povo judeu, 

comprometendo suas energias, talentos e destino ao bem-estar deste povo, de 

acordo com suas crenças pessoais sobre o mundo‖.  

Enquanto que a perspectiva de Twersky pode ser chamada de religiosa, a de 

Brinker é secular. Enquanto para Twersky a autoridade esta nas fontes judaicas 

tradicionais, com particular ênfase na compilação de Maimônides, para Brinker a 

autoridade esta em autores modernos que contribuíram para desenvolver a ideologia 

sionista. Para Twersky o ideal é ensinar a halakhá e conseguir que as pessoas 

assumam viver de acordo com ela e as assunções filosóficas subjacentes, sendo 

portanto fiel a halakhá. Enquanto isso, Brinker busca conseguir que a pessoa 

assuma seu compromisso de participar na sociedade judaica, na base da sua 

compreensão das raízes e problemas históricos, mas escolhendo livremente, sem 

pressupostos doutrinários nem uniformidade na prática.  

Brinker faz uma distinção bem clara entre a educação judaica em Israel e fora 

de Israel, acreditando que Israel oferece uma cultura onde a maioria é judeu, coisa 

que não acontece na diáspora. Assim fora de Israel por não ter maioria judaica teria 

que ser enfatizado o lado religioso do judaísmo. O que Brinker, na opinião do autor 

desta tese, não considera é o fato de que viver em Israel, um Estado judeu, não 

necessária e automaticamente se traduz em viver como judeu; mais ainda, a vida 

naquele país permite que qualquer cidadão – sem importar se sua fé é judaica, cristã 

muçulmana ou outra –, possa viver de forma secular, distante da religião e mesmo 

da ética que caracteriza o judaísmo. 
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Outra abordagem filosófica é a de Michael A. Meyer, um historiador do 

judaísmo, que, assim como mostram os livros de sua autoria, dirige-se 

prioritariamente, embora não exclusivamente, à comunidade reformista judaica. 

Meyer ensina história judaica no Hebrew Union College, no Jewish Institute of 

Religion, em Cincinnati. Especializa-se na história intelectual judaica e na história do 

movimento reformista no judaísmo. Meyer reconhece as tensões históricas na 

história judaica, desde os tempos bíblicos entre os profetas e os kohanim 

(sacerdotes), até os conflitos entre os judeus mais observantes (ortodoxos) que 

frisam o respeito às fontes judaicas até os que buscam, com diferentes matizes, a 

busca de uma integração à modernidade e à sociedade em geral. 

Meyer, em seus escritos, rejeita explicitamente a idéia de que o judaísmo é 

apenas uma variante étnica de temas universais.  Reconhece que a ênfase liberal na 

autonomia conflita com a ênfase normativa dos que se apóiam na tradição. ―A 

autonomia dá à criança, quando muito, um leque de opções entre as quais pode 

escolher, fazendo dele ou dela um mestre da tradição, enquanto a tradição é em si 

própria obrigatória, fazendo da criança seu servo‖.  Meyer busca reconciliar livre 

escolha e obrigação, para que a criança não seja nem mestre nem servo. Propõe 

fazer essa reconciliação, reconhecendo que a tradição judaica não é apenas 

cultural, mas é religiosa, e o aspecto religioso, diferente do cultural, tem a pretensão 

de dirigir a vida, não apenas enriquecê-la e ampliá-la. Enquanto a educação judaica 

se mantém cultural, como é o caso de Brinker, está, em teoria, totalmente aberta à 

escolha, mas se é considerada religiosa não é neutra senão que busca de forma 

direta, instilar valores judaicos e não apenas informar em relação a eles. Cabe aqui 

reflexão relativa ao significado contraditório121 de supor ser possível realizar uma 

educação judaica neutra – ou qualquer outra educação. Quem educa está implicado 

na prática educativa a que se dedica e suas opiniões, crenças e, sobretudo, sua 

conduta são determinantes de como impacta os educandos com quem se relaciona 

no ato educativo. 

Meyer alerta que as fontes judaicas, os textos tradicionais, não devem ser 

interpretados livremente, apenas para harmonizá-los com as preferências liberais 

contemporâneas. Dessa forma pode se dizer que Meyer se preocupa por preservar 

o judaísmo na educação judaica, negando adaptações modernas para agradar ao 
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relacionamento com o mundo não judaico, mas que poderiam sacrificar o judaísmo 

no que tem de mais especifico e próprio. 

Para Meyer, suas perspectivas requerem em forma prioritária definir o lar 

judaico como foco da educação, pois o considera como a primeira comunidade de 

aprendizagem judaica. Somente quando compromissos comuns com o aprendizado 

judaico são assumidos no lar, a escola, que é a segunda comunidade de 

aprendizagem judaica, pode exercer em forma adequada seu papel.  

Com base nas afirmações anteriores, Meyer propõe que o currículo da escola 

judaica enfatize tanto a consciência étnica judaica, como o conhecimento religioso 

judaico. Em inglês, língua original de sua obra, Meyer vale-se de dois termos sem 

equivalência em português. Ao primeiro chama-se de Jewishness, ou seja, o 

aspecto étnico como o de qualquer outra cultura, e ao segundo Judaism, o conjunto 

de conhecimento judaico.   

Como todos os autores mencionados nesta tese, para Meyer, o hebraico é 

fundamental, mas com o acréscimo de que, para ele, a aprendizagem desta língua é 

critica não apenas por ser um atributo central, senão também por ser uma ponte 

entre HaSchem e o povo judeu, através da Torá e da linguagem utilizada nas rezas. 

Desta forma Meyer mostra que sua abordagem parte da aceitação de D´us. Para 

Meyer somente uma educação apoiada em crenças religiosas e na prática das 

mesmas pode sustentar a identidade judaica. O destaque dado à prática no 

judaísmo se relaciona com o que esta tese mostrará ao se referir ao papel da ação 

na proposta referencial judaica. ―O secularismo deve ser rejeitado porque o povo 

judeu é definido fundamentalmente pela sua religião‖ diz Meyer. 

Meyer, como Twersky, mesmo com duas abordagens filosóficas diferentes 

que partem de uma perspectiva religiosa do judaísmo, enfatizam o valor da 

educação infantil em um ambiente de lar judaico, e ambos afirmam que a criança 

aprenderá progressivamente, através da sua capacidade intelectual, sendo que 

aprende antes aquilo que adquiriu primeiro no lar por intermédio da vivência na 

família.  

Michael Rosenak é outro filosofo da educação judaica que é preciso 

mencionar. É professor emérito de educação judaica na Universidade Hebraica de 

Jerusalém, onde dirige o Departamento de Educação e o de Educação Judaica no 
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Programa de Fellows da Mandel Foundation. Tem publicado trabalhos sobre 

pensamento educacional judaico, particularmente seus aspectos teológicos. Seu 

livro Commandments and Concerns: Jewish Education in Secular Society ganhou o 

Prêmio do Livro Judaico, em 1989. Desenvolveu o currículo de valores judaicos do 

Centro Melton para Educação Judaica, o qual é utilizado por várias escolas judaicas 

do mundo. Sua visão oferece uma abordagem que ele considera aplicável a diversos 

tipos de judeus compromissados com o mundo contemporâneo e ao mesmo tempo 

capaz de mostrar os aspectos que possuem em comum. 

Rosenak retoma a clássica distinção entre ―língua‖ e ―literatura‖, para explorar 

o tema da educação judaica. A língua, que inclui gramática e léxico, constitui um 

veículo para a expressão das idéias. Já por meio da literatura, formada por contos, 

romances, novelas, tratados, ensaios, poemas, entre outros, escritos em uma língua, 

apresentam-se as idéias que a usam como meio. A partir desta distinção entre 

―língua‖ e ―literatura‖, Rosenak amplia e passa das linguagens orais, que são uma 

característica distintiva da identidade dos grupos, para o nível das culturas. E dentro 

desse quadro, aborda a questão-chave do que é ser um ―judeu educado‖.  

Quando Rosenak aborda a ―linguagem‖ de uma ―cultura‖, refere-se ―às suas 

assunções básicas e às suas formas de pensamento e expressão‖. Dessa forma, 

―judeus educados‖ são aqueles que foram iniciados na ―língua‖ do judaísmo e que 

são capazes de usar suas formas para expressar seus próprios pensamentos, 

podendo contribuir à sua ―literatura‖ e, com potencial para enriquecer a própria 

―língua‖. Para Rosenak, aprender a ―língua‖ do judaísmo é aprender a literatura 

sagrada, as fontes judaicas e adquirir familiaridade com o que tem sido produzido na 

sua linguagem ao longo de milhares de anos.  

Para Rosenak, o ―judeu educado‖ usa a língua judaica de uma forma que a 

torna intrínseca à sua identidade pessoal e essa língua é um veiculo para a afiliação 

comunitária, sinalizando sua ―lealdade‖ àquelas comunidades que falam essa língua. 

O ‖judeu educado‖, para Rosenak, ‖tem a necessidade e a habilidade de conectar o 

judaico com o universal, [por meio do uso d]a língua do Judaísmo em relação a 

todas as preocupações humanas e o faz traduzível, pelo menos em parte, às línguas 

de outras culturas‖.  Assim o ―judeu educado‖, seja religioso ou secular, não vê 

conflito entre individualidade e comunidade, enxergando a comunidade não como 

uma ameaça a ele, mas como uma ―arena onde deve se expressar‖.  
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Diferente de Brinker, Rosenak dá um lugar educacional prioritário às fontes 

judaicas, o locus básico para adquirir a ―língua judaica‖, e coloca em lugar 

secundário, mas muito importante, a literatura não sacra, que oferece modelos para 

o uso continuo da ―língua judaica‖, Também, diferindo de Brinker, Rosenak não 

considera que livre pensamento e engajamento na vida judaica sejam suficientes.  

Diferente de Twersky, Rosenak não coloca a fé na halakhá e sua prática 

como requerimentos essenciais para um ―judeu educado‖. Mas ―sua visão coloca a 

literatura sacra do judaísmo na dianteira de todo empreendimento ligado à educação 

judaica, permitindo também que os judeus possam definir tal literatura a partir de 

formas diferentes, assim como interpretá-la de formas variadas.‖ Para Rosenak, a 

ênfase no caráter da pessoa é fundamental para seu ideal de ―judeu educado‖, que 

é alguém movido pelo amor por sua ―língua‖, mas ao mesmo tempo aberto à dos 

outros; leal à sua comunidade, mas crítico das suas deficiências; envolvido com 

seus problemas, porém sensível a preocupações fundamentais, sendo capaz de 

responder às questões universais, orgulhoso da sua identidade, porém não tão 

garantido e inexpugnável como se dela pudesse se gabar de forma soberba.   

Finalmente outra perspectiva, diferente das anteriores, é a representada por 

Israel Scheffler professor de educação e filosofia em Harvard, que também fez parte 

da equipe que participou do projeto Visions of Jewish Education. Quem conhece os 

trabalhos de Scheffler, um deles publicado em português, nos anos 1970, época em 

que visitou o Brasil, não necessariamente identificará, à primeira vista, sua inserção 

como um pensador da filosofia da educação judaica. Scheffler nesta tese é um 

exemplo de alguém que contribui para a integração universal dos princípios judaicos 

na educação geral. 

Scheffler, com uma abordagem próxima a Rosenak, também tratará a 

questão do que é uma ―pessoa educada‖. 

Scheffler além do mestrado em Psicologia estudou também no Jewish 

Theological Seminary, dos Estados Unidos, que é uma universidade do movimento 

conservador judaico ou massorti e o seu doutorado é da Universidade de 

Pennsylvania. Leciona em Harvard como Professor Emérito de Educação e Filosofia 

desde 1964.  É membro da American Academy of Arts and Sciences, membro 

fundador da National Academy of Education e foi presidente da Philosophy of 
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Science Association e da Charles S. Peirce Society. Tem se dedicado á 

interpretação filosófica da linguagem, do simbolismo, da ciência e da educação. 

Em Visions of Jewish Education apresenta um ensaio sobre filosofia geral da 

educação e desenvolve suas relações como o pensamento educacional judaico. 

Scheffler aborda o conceito de ―pessoa educada‖ como tratado pelos filósofos anglo-

americanos. Desde essa perspectiva, a ―pessoa educada‖ é aquela na que sua 

aprendizagem é valiosa em si própria, e, além disso, representa uma significativa 

realização. Esta visão sobre a aprendizagem aponta à compreensão em contraste 

com a mera informação, a perspectiva cognitiva contra a reduzida capacidade de 

aprendizagem normalmente associada ao ―treinamento‖. Assim, a ―educação moral‖ 

é diferente do ―treinamento moral‖, promovendo em quem aprende a disposição para 

provar criticamente os princípios subjacentes ao código de conduta que esta sendo 

ensinado. A perspectiva cognitiva não apenas exige abrangência e amplidão, mas 

demanda que o conhecimento da pessoa educada seja ativo e não inerte. 

 A ―pessoa educada‖, para Scheffler, não apenas é bem informada, mas 

adquiriu formas disciplinadas de pensar em certas áreas e toma cuidado de que elas 

sejam bem aplicadas. A ―pessoa educada‖ é aquela que foi iniciada nas ―grandes 

tradições humanas de pensamento – ciência, literatura, filosofia, tecnologia‖, e que, 

pelo fato de ter sido iniciada, delas participa de forma crítica.  

O desenvolvimento da participação critica é um produto de intercâmbios que 

acontecem no processo de ensinar e, implícito a essa troca, é o reconhecimento de 

que o professor e o aluno são semelhantes nas suas posições como agentes 

intelectuais e morais. Esta visão de Scheffler tem valor universal e tem recebido 

também semelhante reconhecimento, mas é, de forma bastante evidente, um reflexo 

do pensamento educativo judaico, que coincide com as Halakhot Talmud Torá. O 

auto-respeito e o respeito são reforçados em uma pessoa educada, como parte de 

ser membro de uma comunidade, adquirindo assim um caráter moral e intelectual. 

Scheffler distingue entre educação e escolarização.  A educação, na visão de 

Scheffler, não é função apenas da escola. A família, a sinagoga e outras entidades 

religiosas e comunitárias, assim como a mídia, são parte fundamental da educação.  

Scheffler, desta forma, com sua abordagem, deixa transparecer seu referencial 

judaico. 
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A educação é para toda vida, afirma Scheffler, e não se refere apenas ao 

período escolar. À escola cabe dar um ímpeto básico e indispensável para que a 

pessoa continue sua educação permanentemente e em todos os aspectos da vida. 

No mesmo sentido, o estudo de textos além de inculcar fluência e agudeza, deve ser 

a entrada para questões de significado humano e moral.  

A abordagem filosófica de Scheffler também pode se comparar a relação com 

os pensadores mencionados nesta tese. Como Brinker, Scheffler concebe a 

educação judaica como parte de um marco geral na educação que dá especial 

ênfase na amplidão da perspectiva e nas aproximações racionais ao ensino. Como 

Meyer, ele enfatiza a necessidade de lidar com as culturas não judaicas ao longo da 

tradição judaica para desenvolver um senso do que diferencia essa tradição e para 

fortalecer a identidade judaica. Com Rosenak, ele concorda na importância de 

aprender um amplo leque de conceitos judaicos tradicionais, e com Greenberg, ele 

defende a necessidade de interpretar esses conceitos e sua apresentação de forma 

a cativar o coração do estudante bem como sua mente. Ao contrário de Brinker e 

Twersky, ele não apresenta uma proposta especifica de estudo, porém, como 

ambos, ele defende tratar com assuntos filosóficos que afetam conteúdos judaicos 

básicos. Porém, onde a reflexão filosófica para Twersky é tratada no marco da 

Halakhá e o pensamento de Maimônides, Scheffler propõe uma confrontação direta 

entre o pensamento tradicional e a compreensão filosófica contemporânea. 

 

Como todas estas perspectivas de diferentes filósofos mostram, há dentro das 

abordagens filosóficas e do pensamento sobre educação judaica uma grande 

diversidade. A seguir será apresentada uma breve abordagem da vida e obra dos 

três filósofos que esta tese toma como centrais para amparar a reflexão sobre o 

tema escolhido. 

 

2.1 Sobre Maimônides, Twersky e Greenberg. 

O esforço de compilação das leis feito pelo Rambam foi imenso, tendo em 

vista sua quantidade, e pelo fato de estarem espalhadas por diversas fontes, numa 

época previa à imprensa moderna. Semelhante esforço indica que o animava uma 

intenção educativa, que o transformou em um dos maiores sábios judeus de todos 
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os tempos. Como dele afirmou Pinto, ―o grande mestre perpetuou seu nome não 

somente nas idéias pedagógicas contidas em seus livros, mas também no preparo e 

na prática de cada professor.‖122  

Já entre os pensadores judeus contemporâneos, tem destaque muito 

especial, quando se pensa na época medieval e particularmente na produção de 

Maimônides, Isadore Twersky, cujos livros, em particular sua Introduction to the 

Code of Maimonides (Mishneh Tora), tem sido um manancial de reflexões sobre a 

educação judaica. Esta tese escolheu, dos vários diferenciais alguns que foram 

considerados fundamentais pela sua influência na formação judaica individual, 

familiar e da sociedade, e do relacionamento dos judeus com outros povos e grupos. 

Outro pensador inicialmente escolhido a partir do levantamento preliminar 

para esta tese, voltado para identificar contribuições à reflexão sobre a educação 

judaica, é Moshe Greenberg.  

A seguir, é apresentada uma brevíssima introdução a cada um desses três 

filósofos e são ensaiadas algumas comparações entre suas obras e estilos. 

  

2.1.1 Maimônides  

 Sobre o Rambam é relevante fazer uma contextualização da sua pessoa, seu 

papel e sua obra. Maimônides é conhecido como um grande filósofo e compilador 

das leis judaicas, mas este autor destaca o papel do Rambam como educador, não 

apenas com uma perspectiva de sala de aula ou de heder, com sua preocupação 

por garantir a transmissão do judaísmo de geração para geração, senão também 

com uma abordagem voltada para a sociedade como um todo. Para esta tese foram 

utilizadas preferencialmente a biografia feita por Kramer lançada recentemente 

(2008)123, e a escrita por Nahaissi publicada em português em 2003 na coletânea do 

Guia dos Perplexos124. 

O Rambam nasceu em Córdoba, em 30 de março de 1135, numa família de 

juízes rabínicos, estudiosos e líderes comunitários. A sua família seria descendente 

do Príncipe Yehuda - Yehuda HaNassi -, (segunda metade do século II), o editor da 
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 PINTO, Samy; Maimônides, o mestre – uma pedagogia para o século XXI; p. 160 
123

 KRAEMER, Joel, Maimonides – The life and world o fone of civilizations greatest minds, Ed. Doubleday: New 
York 2008. 
124

 BEN MAIMON, Moisés, Guia dos Perplexos, Ed. Sefer, S. Paulo 2003. 
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Mischná. Maimônides começou muito jovem seus estudos bíblicos e talmúdicos na 

cidade de Córdoba. Em 1148 a onda de fanatismo almohade125 que dominava a 

península ibérica fez que tivesse que mudar de residência ainda dentro da Espanha 

muçulmana. Assim ele viveu na cidade de Almeria, onde deu abrigo ao seu mentor o 

sábio Averróis 126, até se mudar em 1160 com seus filhos para Fez no Egito. Lá ele 

viveu por cinco anos, até que devido à intolerância almohade outra vez foi forçado 

ao exílio, primeiro por alguns meses, em Israel e, finalmente voltou ao Egito onde 

viveu o resto de sua vida com sua família, na cidade de Alexandria e mais tarde em 

Fustat (hoje Cairo). Ganhava a vida atuando como médico do Sultão Saladino, e 

depois do seu filho Al-fadi. Em 1177 tornou-se líder da comunidade judaica do Egito. 

Morreu em 13 de Dezembro de 1204. Seu túmulo esta localizado em Tiberíades em 

Israel 

O Rambam ficou famoso na Europa devido ao seu trabalho filosófico. Embora 

tenha sido muito discutido por outros judeus, entre outras razões por sua forte 

oposição ao misticismo cabalista e a sua influência aristotélica, é considerado a 

grande figura pós-bíblica. Para ter idéia do quanto foi controvertida sua produção e 

posições, deve se lembrar que ele chegou a ser considerado culpável de heresia. 

Em sua juventude ele escreveu poesia religiosa e uma epístola em árabe. Fez 

também estudos médicos como o Tratado sobre venenos e seus antídotos (1199), o 

Guia de boa saúde (1198) e a Explicação das alterações (1200). Escreveu um 

comentário em árabe da Mischná (1168), intitulado Livro da elucidação e o Mischnê 

Torá que significa Segunda Lei ou Repetição da Torá (1180), sua obra magna, que é 

um conjunto abrangente e completo de todas as leis e regras religiosas judaicas.  

Mas deve se entender que o fato de reunir em um único texto, de quatorze 

volumes, todas as leis pertinentes ao povo judeu, o constitui em um grande 

educador porque ele facilitou e deu todos os elementos para a continuidade desse 

coletivo, inclusive nas numerosas circunstancias difíceis que passava na época e 
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 Os Almohades foram um império bereberé norte africano que dominou a Espanha muçulmana nas últimas 
décadas do século XII e a primeira metade do século XIII. Os almohades surgiram como um movimento religioso 
reformista que aglutinou a diversas tribos das montanhas do Atlas (África do norte). Seu lider, Ibn Tudmar 
(c. 1089-1128), se opôs aos almorávides. Seus seguidores receberam o nome de al-muwahhidun, 'os partidários 
da unicidade', de onde saiu o nome dado a este império. 
126

 Averróis foi um filósofo e medico muçulmano andaluz. Membro de uma família de juristas, estudou Medicina e 
Filosofia. Foi um dos maiores conhecedores e comentaristas de Aristóteles. O próprio Aristóteles foi 
redescoberto na Europa graças aos comentários de Averróis que contribuíram para a recepção do pensamento 
aristotélico naquele continente. Averróis também se ocupou com astronomia e direito canônico muçulmano. 
 



75 

 

 

passaria futuramente. Produzindo esse Código o que Maimônides fez foi uma obra 

educativa central que fortaleceu uma sociedade, a comunidade judaica. Deu todos 

os elementos para que os judeus tivessem reunidos todos os componentes 

necessários ao seu funcionamento como grupo, seja em circunstancias de liberdade 

ou vivendo sob o mando de outros povos.   

Rambam teve em vida, e ao longo dos séculos numerosos discípulos. Foi 

também autor de obras filosóficas como o Tratado sobre a ressurreição dos mortos 

(1191). O Guia dos Perplexos (1190) é chave para o seu pensamento filosófico e 

exerceu uma influência em círculos judaicos e cristãos, especialmente escolásticos, 

por exemplo, em Tomás de Aquino. 

Convém dizer também que o fato de Maimônides ser um autor medieval, 

muito estudado ao longo dos anos nas comunidades judaicas, não garante que 

todas as leis que ele apresenta no Mischnê Torá sejam conhecidas dos educadores 

judeus e não judeus contemporâneos. Pode ser que respeitem uma lei sem 

necessariamente conhecê-la, da mesma forma que acontece nas sociedades 

modernas com as Constituições. O mesmo acontece com outros grandes 

pensadores tais como Sócrates e Confúcio. Suas idéias continuam a ser de valor. 

Suas visões provocam ainda a reflexão e suas perspectivas mobilizam o 

pensamento e a ação educativa. Por isso o desafio de conhecer suas contribuições, 

identificar seus componentes e parâmetros comuns e fazê-las compreensíveis nos 

dias de hoje é central nesta tese. O capítulo do Mischnê Torá escolhido para esta 

tese pode se constituir, de fato, em um plano de trabalho para a educação judaica 

atual, não apenas restrito à sala de aula. Longe de estar ultrapassada por ser 

medieval, a compilação do Rambam pode estimular a reflexão sobre a educação no 

século XXI. Vale esclarecer que não é imprescindível partir da premissa da 

existência de D´us, para que o conhecimento destas leis, com sua articulação 

filosófica e ética, tenha utilidade, particularmente para aqueles que se dedicam à 

educação judaica. 

Moshe Greenberg e Isadore Twersky são acadêmicos reconhecidos nas suas 

respectivas áreas. O primeiro é um grande especialista em Bíblia e o segundo no 

Mischné Torá do Rambam e em toda sua obra. A produção de ambos é considerada 

muito relevante para a educação judaica e, mesmo partindo das mesmas fontes 

básicas (Torá), suas propostas acabam representando caminhos diferentes. Esta 
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tese procura mostrar que a educação judaica pode ser abordada de formas 

diferentes, sem que por isso uma perspectiva anule ou negue a outra, e 

aprofundando na visão e as reflexões de Twersky.  

 

2.1.2 Greenberg e a educação ideal 

Moshe Greenberg é um especialista na área de Estudos Bíblicos, com mais 

de cinqüenta anos de carreira. ―Seus antigos estudantes, constituem virtualmente 

uma escola dentro dos estudos hebraicos.‖127 Ele também tem feito relevantes 

contribuições ao estudo de línguas semitas. 

Nasceu na Filadélfia, Estados Unidos, em 1928. Atualmente mora em Israel, 

em Jerusalém. Foi criado em uma família sionista onde se falava fluentemente o 

hebraico128. Recebeu seu doutorado na tradicional Universidade de Pensilvânia, 

universidade não-confessional, em 1954, onde estudou Bíblia e Assiriologia. 

Simultaneamente Greenberg estudou Judaica129 pós-bíblica no Seminário Teológico 

Judaico (Jewish Theological Seminary) dos Estados Unidos, um centro de formação 

universitária que segue oficialmente a linha do Movimento Conservador no judaísmo.  

Greenberg também lecionou Bíblia e Judaica na Universidade de Pensilvânia 

entre 1964 e 1970. Ocupa até hoje uma cadeira de Estudos Judaicos na 

Universidade Hebraica de Jerusalém, onde leciona desde 1970. Também ensinou 

no Swarthmore College, que originariamente era Quaker e hoje é não sectário, bem 

como no Seminário Teológico Judaico e na Universidade de Califórnia em Berkeley.  

Greenberg foi editor chefe da seção Ketuvim (Crônicas) da Nova Sociedade 

de Publicação Judaica da versão americana da Bíblia Hebraica.  

Greenberg utiliza como referência central a educação judaica. Assim no seu 

We were as those who dream130: an Agenda for an Ideal Jewish Education131 não 

apenas o titulo do artigo mas também o desenvolvimento da argumentação e a visão 

de educação judaica de Greenberg vão nessa direção. Desta forma Greenberg diz: 
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 Wikipedia The Free Encyclopedia. 
128

 http://ccat.sas.upenn.edu/~jtigay/MGbio.doc - Jeffrey H. Tigay University of Pennsylvania 
129

 Judaica: adjetivo latino que faz referencia em bibliotecas ao conjunto dos estudos judaicos.  
130

 We were as those who dream  é a tradução ao ingles da expressão hebraica Hainu Kekholmim, éramos como 
aqueles que sonham, frase com a que se inicia a reza de Birkat Hamazon, com a que os judeus agradecem 

depois de cada refeição.  
131

 FOX, Seymour, S CHEFFLER, Israel, MAROM, Daniel; Visions of Jewish Education; p. 123. Tradução d o 
inglês para o português deste pesquisador. 
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Uma educação judaica digna desse nome se dirigira à fome 

do aprendedor (learner)132 para saber ―de onde ele veio e aonde ele 

esta indo‖. Vai lhe mobiliar com valores-conceitos através dos quais 

imbuirá experiência fresca com significado e ordem. O sucesso da 

educação judaica é medido através da sua adequação em 

acompanhar o aprendedor ao longo da sua vida como um tesouro de 

conceitos outorgando significado à experiência privada e pública. 

Greenberg aborda qual é o produto ideal de uma educação judaica, uma 

educação cujo objetivo é uma pessoa com conhecimento, valores e lealdades que 

derivam das fontes do judaísmo. Ele diz que o ―produto ideal‖ é diferente do conceito 

mais amplo de um ―judeu educado‖, que é, diz ele, ―uma subespécie da pessoa 

educada‖, ou seja, um judeu que tem adquirido conhecimento geral bem como 

conhecimento sobre judaísmo. ―Eu assumo‖ diz Greenberg ―que a pessoa que estou 

imaginando terá adquirido conhecimento, valores e sensibilidade em adição aqueles 

que são judaicos –por exemplo, na área da ciência (conhecimento da natureza e 

suas leis), história (o desenvolvimento das nações e culturas), arte (literatura, 

musica, pintura), e pensamento (filosofia, outras crenças, critica social). Segue-se 

que o produto ideal de uma educação judaica ideal terá que lidar com as tensões 

que surgem entre os dois mundos nos quais ele vive –o judaico e o geral.‖133 

O componente judaico no currículo de uma educação judaica ideal – opina 

Greenberg – inclui conteúdos de livros fundamentais do judaísmo como a Bíblia, o 

Talmud, o Midrasch e o corpo de comentários escritos ao redor deles ao longo das 

gerações, sejam os que são restritos como Raschi134 ou uma tradução na língua 

contemporânea como são a filosofia, a historia, a ética e o misticismo. 

O papel da educação judaica, explica Greenberg, é transmitir ―porções 

significativas‖ desses conteúdos, entendendo por significativo que abordem 

questões que interessam aos estudantes, e ao mesmo tempo sendo material 

suficiente como para transmitir o ―sabor‖ do texto original, que impressione ao jovem. 
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 LEARNERS vem do verbo to learn, pode ser traduzido como os que aprendem ou aprendedores, conceito 
diferente de aluno, estudante ou aprendiz utilizado habitualmente no português. 
133

 FOX, Seymour, SCHEFFLER, Israel, MAROM, Daniel; Visions of Jewish Education;  p. 123. Tradução do 

inglês para o português do autor desta tese. 
134

 Rabi Shlomo Yitzhaki mais conhecido pelo acrônimo RASCHI (1040-1105) foi um rabino da França, famoso 
como o autor dos primeiros comentários compreensivos sobre o Talmud, a Torá e o Tanakh (Bíblia hebraica). 
Aclamado por sua habilidade de apresentar o significado básico do texto de uma maneira concisa e lúcida, 
Raschi serve a estudiosos avançados e iniciantes, e seu trabalho permanece uma peça central do estudo judaico 
contemporâneo. Seus comentários aparecem em muitas edições do Talmud e da Torá (notavelmente o 
Humasch) 
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Greenberg135 não pensa como Twersky, que seja necessário que o jovem judeu 

conheça integralmente as fontes. O educador fará a escolha daquelas que sejam 

mais atrativas e mais ligadas com a vida do jovem. 

No seu capitulo em Visions of Jewish Education, Greenberg 

explica que a educação judaica deve ser avaliada de acordo ao seu 

sucesso em aprofundar nos estudantes quatro qualidades:  

- Amor por aprender Torá (ou seja, os livros fundamentais e 

seus rebentos); e amor pelo cumprimento dos mandamentos entre o 

homem e D´us.  

- Aceitação da Torá como um guia moral, junto com o 

reconhecimento de que seus preceitos morais têm passado por uma 

revisão e refinamento constantes. 

- Uma forma de vida que crie uma comunidade. 

- Um relacionamento com o povo judeu nos países da sua 

dispersão. 

 

Como é possível entender destas colocações, Greenberg considera que os 

livros que são as fontes do judaísmo têm uma forte ingerência humana, sem que 

isso signifique que não tenham origem divina.  

 

2.1.3 Twersky e a pessoa ideal 

Isadore Twersky, em hebraico Asher Yitzhak Twersky, nasceu nos Estados 

Unidos em 1930 e faleceu em 1997 no mesmo país, sendo enterrado, ao seu 

pedido, em Israel. Em Harvard lecionou Literatura Hebraica e Filosofia, na cadeira 

em homenagem a Nathan Littauer.136 

Foi uma autoridade reconhecida no mundo todo em Literatura Rabínica e 

Filosofia Judaica. Era conhecido como especialista nos escritos e o pensamento de 

Maimônides. Na opinião do rabino Hillel Goldberg137, um especialista americano em 
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136

 Isadore Twersky, Introduction to the Code of Maimonides (Mishneh Torah)  p. 235 
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 Silence & Greateness The Late Professor Isadore Twersky Obituário de Rabbi Hillel Goldberg in Jewish 
Action, Inverno 5759/1998 
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Mussar138, Twersky foi a figura que liderou os estudos judaicos acadêmicos na sua 

geração.  

Jay Harris, professor de Estudos Judaicos em Harvard afirmou que Twersky 

―foi realmente um pioneiro, levando todos nos a repensar a natureza da 

espiritualidade judaica nos períodos medieval e moderno‖.139 

Seu livro mais conhecido é An Introduction to the Code of Maimonides 

(Mishneh Torah), extenso texto que é um dos pilares desta pesquisa. Afinado com 

sua época Twersky, parafraseou a canção ―The sons of silence‖ dos cantores 

americanos Simon e Garfunkel, que marcaram a juventude da época. ―Uma pessoa 

precisa estar sintonizada com os silêncios bem como com os sons dos escritos de 

Maimônides‖ afirma. Sobre o Rambam, Twersky escreveu uma antologia bastante 

popular chamada A Maimonides Reader, também utilizada nesta tese. Twersky foi o 

editor do Harvard Studies in Medieval Jewish History and Literature (em três 

volumes) e recebeu em 1989 a Guggengheim Fellowship.  

Twersky transitou bem e intencionalmente pelos ―mundos‖ do judaísmo, da 

ciência e da filosofia. Foi membro de duas importantes acadêmias americanas, a de 

Pesquisa Judaica e a de Artes e Ciências. Na sua juventude em Boston assistiu a 

duas escolas, a Boston Latin School e o Boston Hebrew College, que era conhecido 

como o Hebrew Teachers' College. Seus estudos de Torá foram adquiridos na sua 

maioria através do cuidadoso estudo privado, bem mais que através de estudos em 

uma Yeschivá140.  
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 Mussar: movimento religioso ortodoxo judaico  da Lituânia no século XIX que enfatizou a piedade pessoal 
como um complemento necessário aos estudos intelectuais da Torá e o Talmud. Embora a palavra hebraica 
mussar significa "ética", o movimento não foi dirigido principalmente em direção aos princípios éticos ou estudo 
de virtudes pessoais, mas sim em direção a moldar as vidas dos estudantes rabínicos pietistas. O Rabino Israel 
Salanter, mais tarde Israel Lipkin, assim que iniciou o movimento como chefe da Yeschivá em Vilnius, 
estabeleceu uma distinção entre o conhecimento intelectual e o comportamento pessoal. O estabelecimento de 
"Casas de Mussar," onde pessoas devotas poderiam associar estudos à meditação diária e exercícios de 
piedade, ajudou a popularizar o movimento e garantir sua influência continuada. A literatura de Mussar que 

Salanter e outros escreveram foi usada para promover a paz da mente, humildade, tolerância, consideração 
pelos outros, auto-exame e pureza da mente. (Fonte: Enciclopédia Britânica on line) 
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 Obituário de Isadore Twersky na Gazeta da Harvard University; Outubro 16, 1997. 
140

 Yeschivá é o nome dado às instituições para estudo da Torá e do Talmud. As yeschivot geralmente são 

instituições judaicas ortodoxas, e abrigam rapazes ou homens. A instituição equivalente para mulheres é a 
midraschá, embora o termo Yeschivá possa ser usado também para uma instituição mista ou de mulheres. O 
termo Yeschivá guedolá (Yeschivá sênior/superior) se refere à instituições pós-ensino médio, e Yeschivá ketaná 
(Yeschivá júnior/pequena) se refere à instituições de ensino a meninos em idade de ensino médio. O termo 
Yeschivá também é usado como um nome genérico para qualquer escola que ensine Torá, Mischná e Talmud, 
para qualquer grupo. Uma Yeschivá com um enfoque para estudo independente e que fornece sustento para 
estudantes do sexo masculino casados é conhecida como kolel. 
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Desde cedo recebeu de forma próxima a influência de figuras que marcaram 

o judaísmo do século XX. Em 1949, Twersky foi um dos primeiros estudantes a 

passar um ano de estudos na Universidade Hebraica de Jerusalém, após o Estado 

de Israel renascer em 1948. Lá estabeleceu relações com acadêmicos e gigantes da 

literatura tais como Gershom Scholem, Yitzhak Baer, Chaim Hillel Ben-Sasson e o 

ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, Schai Agnon. A história da independência 

daquele país, no ano anterior à chegada de Twersky teve as características de uma 

epopéia fortemente influenciada pelo sofrimento do Holocausto, uma das maiores 

tragédias da humanidade. A declaração da independência foi marcada pelo ataque 

conjunto de todos os países vizinhos, com os mesmos objetivos dos nazistas. 

Twersky foi estudar na Universidade de Jerusalém, em um país ainda correndo 

graves perigos, em uma cidade, Jerusalém, onde o acesso ao Muro das 

Lamentações era proibido e os jordanianos atiravam em quem tentava se aproximar 

para rezar. A Jordânia destruía cemitérios e lápides judaicas e as utilizava para fazer 

ruas e assim humilhar aos judeus. Ter ido estudar nessa etapa tão difícil de Israel 

mostra ter Twersky, atitudes e comportamentos que foram pioneiros para sua época.  

Em 1952 Twersky se graduou em Historia em Harvard. Após sua graduação 

fez o doutorado em Línguas e Civilizações do Oriente Próximo sobre o talmudista 

provençal do século XII, o rabino Abraham Ben David de Posquières, o Rabad, que 

foi mais tarde publicado sob o titulo de Rabad of Posquières: A Twelfth-Century 

Talmudist, obra também consultada para esta tese. Este foi um dos primeiros 

retratos acadêmicos escritos sobre um talmudista em uma universidade americana.  

Twersky fez parte de uma família rabínica, onde ele continuou aos seus 

antecessores e seus filhos se mantêm até hoje ativos no judaísmo. Rebento da 

dinastia hassidica de Chernobyl, Twersky sucedeu seu pai como Rebbe Talner 141 

durante os últimos 20 anos da sua vida.  Era genro do famoso rabino Joseph B. 

Soloveitchik. Soloveitchik, o Rav, como era conhecido foi o Rosch Yeschivá, diretor 

de uma yeschivá, no Rabbi Isaac Elchanan Theological Seminary na Yeshiva 

University de Nova York, onde ordenou aproximadamente 2000 rabinos ortodoxos 

americanos ao longo de meio século, o que da uma idéia da sua influência. Da 

relação entre Twersky e Soloveitchik, Hillel Goldberg no obituário do primeiro 

mencionado diz que era ―ambos, confiável herdeiro da família e reverente e humilde 
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 Rebbe é o chefe ou guia de um grupo de chassidim (seguidores do judaísmo com um matiz mais místico).  
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discípulo‖. Soloveitchik defendeu que devia se fazer uma síntese entre o estudo 

acadêmico da Torá e a acadêmia ocidental e secular, bem como se faz necessário 

um envolvimento com a sociedade maior. Soloveitchik foi guia, mentor e modelo 

para milhares de judeus, seja como um acadêmico do Talmud bem como líder 

religioso. É considerado como uma figura seminal do assim chamado movimento da 

ortodoxia moderna142. 

Twersky foi também pioneiro na introdução da metodologia da história das 

idéias aplicada à historia intelectual judaica, inicialmente desenvolvida por Arthur O. 

Lovejoy. Deu ênfase especial à interação entre a lei (halakhá) e a espiritualidade na 

historia do judaísmo. Fundou o Centro de Estudos Judaicos de Harvard em 1978, 

onde foi o diretor ate 1993. 

Sua pesquisa e seu trabalho sobre filosofia racionalista judaica o levaram a 

entrar em conflito com acadêmicos como Gershon Scholem e Shlomo Pines, que 

enxergavam a filosofia racional medieval do Rambam como um elemento alheio, um 

enxerto, um parásita colocado dentro do judaísmo tradicional. 

Em Harvard, Twersky lecionou até 1995 o curso ―Moderação e Extremismo‖, 

que comparava e contrastava os caminhos à virtude143 nos trabalhos de Aristóteles, 

Maimônides e Tomas de Aquino. Era conhecido pelo seu padrão e exatidão. 

Aproximadamente 30 estudantes foram orientados por ele e completaram seus 

doutorados. Vários deles têm papeis de liderança em estudos judaicos nos Estados 

Unidos e em Israel144.  

Twersky e Greenberg utilizam as mesmas fontes judaicas – a Torá, o Talmud 

e o Mischnê Torá, mas suas visões de educação divergem. Nesse sentido, de como 

a divergência deve ser considerada, há uma expressão hebraica a ser lembrada: 

“Eilu veEilu divrei Elohim Haim‖, o que pode ser traduzido como: ―Estas e também 

estas são as palavras do D´us vivo‖.  
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 Ortodoxia Moderna, Modern Orthodox Judaism ou Modern Orthodoxy é um movimento dentro do judaísmo 
que tenta sintetizar a observância tradicional com o mundo secular e moderno. A ortodoxia moderna baseia-se 
em vários ensinamentos e filosofias, e, assim, assume várias formas. Nos Estados Unidos, em Israel e em geral 
no mundo ocidental, "a ortodoxia centrista " - sustentada pela filosofia da Torá Umada (Torá e Conhecimento ou 
Ciência) - é bem presente. A Ortodoxia moderna tem grande peso no sionismo religioso, no entanto ainda, não 
idênticos, esses movimentos compartilham muitos dos mesmos valores e muitos dos adeptos ao mesmo. 
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 Aristóteles e Tomas de Aquino foram abordados no curso Teoria das Virtudes de Aristóteles aos pensadores 
modernos; Prof. Jean Lauand, USP; 2008. 
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 Entre eles Morris (Moshe B.) Berger, Edward Breuer, Bernard Dov Cooperman, Joseph M. Davis, Lois Dubin, 
Talva Fishman, Daniel Frank, Steven Harvey, Carmi Horowitz, Eric Lawee, Diana Lobel, David Malkiel, Allan 
Nadler, Ira Robinson, Marc Saperstein, Mark Sendor, Bernard Septimus, Marc Shapiro, Michael Shmidman, 
David Sklare, Adena Tannenbaum e Jeffrey R. Woolf. 
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Os dois autores amparam-se em abordagens originadas em diversas 

disciplinas, tais como a arqueologia e a história comparada da cultura e da religião. 

Mas alguns dos seus pontos de partida são diferentes, o que resulta em distintas 

perspectivas adotadas por cada um.  

No inicio do seu Rabad of Posquières – A Twelfth-Century Talmudist, Twersky 

utiliza uma imagem figurada que descreve bem não apenas o estudo que apresenta, 

mas toda a sua forma de abordar o conhecimento e a educação: 

A história intelectual judaica no final do século dezenove é 

comparável a uma rápida corrente se movendo numa complexa rede 

de tributários e braços. As águas dos arroios que se derramam para 

dentro ou redemoinham ao longo da corrente central do judaísmo 

foram coloridas por uma deslumbrante variedade de disciplinas 

culturais: filosofia e misticismo, racionalismo e petismo, exegese e 

comentário, poesia e belas-letras, lingüística e gramática. Elas não 

fluem sempre calmamente ou simultaneamente. Em várias épocas, o 

tributário filosófico encheu em algumas áreas enquanto as águas 

místicas assolaram outros lugares; ou o tributário filosófico mudou 

seu curso, somente para ter seu leito anterior ocupado por correntes 

místicas. 145 

Ou, ainda: 

A poesia e as belas-letras foram como vales146: suas águas 

podem atingir proporções de inundação e podem secar 

completamente. Os cursos dessas correntes merecem ser –e, numa 

grande extensão tem sido cartografiadas, suas vazantes e picos 

registrados, sua força e calma medidas; cada uma delas têm deixado 

sua marca na evolução do intelecto e do espírito judaico. A corrente 

principal porem tem sido a halakhá (Lei Judaica) – seu corpus de 

literatura sempre em expansão e seu corpo de pratica em 

acumulação. (TWERSKY, 1962) 

Continuando a comparação entre os dois autores, Twersky parte da sua 

aceitação pessoal da origem divina dos textos judaicos, seja a Torá escrita, como a 
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 TWERSKY, Isadore; Rabad of Posquières – A Twelfth-Century Talmudist; Ed. Harvard University Press; 

Cambridge – Massachusetts; 1962. Preface vii. Tradução do inglês ao português do autor desta tese.  
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 WADIES, ou wadis, palavra de origem árabe, utilizado no original, pode referir-se a vales e a rios que durante 
a maior parte do ano estão secos e com a chegada das chuvas se enchem repentinamente.  
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Oral tal qual como aparece no Talmud, e do qual Maimônides fez uso para compor o 

MIschnê Torá. Enquanto que Greenberg utiliza a Bíblia junto com certos recursos 

acadêmicos disponíveis que permitem questionar tal origem ou que a deixam entre 

parêntesis.  

Neste sentido Greenberg evidencia seu questionamento mostrando que para 

identificar a futura esposa de Isaac D´us dá alguns sinais, mas aponta que 

Maimônides rejeita a interpretação desses sinais considerando-a idolatria (Avodá 

Zará). E idolatria é um pecado grave no judaísmo.  

Diferente de Twersky que aceita e parte da origem divina do texto, de que o 

que lá está escrito é a palavra de D´us, o ponto de partida de Greenberg é que há 

diversos autores envolvidos no texto bíblico, e para isso ele evidencia uma crítica 

que o próprio Rambam faz aos rabinos.  

Ele rezou: ―Ó, D´us, Senhor do meu senhor Abrahão. Estou 

aqui ao lado do poço e as filhas dos homens da cidade estão 

chegando para tirar água. Se eu dizer a uma jovem: Vira teu cântaro 

e deixa-me beber e ela replicar: ―Bebe e eu também darei água aos 

camelos‖, ela será aquela que Tu designaste para teu servo Isaac. 

(Se há tal jovem) eu saberei que Tu concedeste um favor ao meu 

senhor‖. Gênesis 24:12-24  

Assim Greenberg coloca em evidência que Maimônides, no Mischné Torá, 

discorda de algumas interpretações dos rabinos. Greenberg afirma e indaga: 

A pessoa não deve praticar a adivinhação como fazem os 

gentis...  O que constitui adivinhação?...Também a colocação de 

signos: ―Se tal e tal coisa acontece a mim, eu farei isso ou aquilo, e 

se não acontece, eu não o farei‖- como Eliezer, o servo de Abrahão, 

fez (Gênesis 24:12-24; Avoda Zara 11.4). 147  

Em Visions of Jewish Education seus editores afirmam 148: 

 ―Enquanto de caráter religiosa, a visão de Moshe Greenberg 

difere da educação judaica tradicional por não pedir aos que 

aprendem [learners] para aceitar nenhuma assunção previa sobre 
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 GREENBERG, Moshe; Studies in the Bible and Jewish Thought; IN Bible Interpretation as exhibited in the 
First Book of Maimonides´ Code , p.. 428.  
148

 FOX, Seymour, S CHEFFLER, Israel, MAROM, Daniel; Visions of Jewish Education; p. 133. Tradução do 
inglês para o português do autor desta tese.  



84 

 

 

D´us, o universo, a Torá ou a história judaica. Em vez disso 

Greenberg concebe a educação judaica como respondendo à busca 

pelo significado por parte dos que aprendem―.  

Uma afirmação de Greenberg citada no mesmo livro149 pode mostrar a 

diferença entre sua abordagem e a de Twersky. Disse Greenberg:  

―A exigência básica para um professor de Bíblia não é fé, mas 

compreensão; não concordância, mas reconhecimento dos assuntos 

profundos dos quais a Bíblia trata‖.150  

Resumindo, o ponto de partida de Twersky é a sua fé e sua concordância 

pessoal com o conteúdo da Torá escrita ou oral e sua origem divina, não é assim a 

interpretação de Greenberg.  

Outra diferença entre esses autores é a do lugar e o tempo que ocupa o 

estudo da Torá e a educação na vida dos judeus. Isso parte da sua postura diferente 

em termos de fé. Twersky segue estritamente as leis judaicas de educação que 

determinam que estudar a Torá é um mandamento divino para toda a vida. 

Greenberg e Twersky convidados a participar do programa Visions of Jewish 

Education 151, mostraram colocar ênfases em aspectos diferentes. Greenberg tem 

como sua referência a escola diurna (daily school), que é a experiência de maioria 

dos judeus americanos da época atual. Nela há limites que fazem que só algumas 

horas do dia e algumas etapas da vida da maioria das pessoas sejam ocupadas com 

o ensino e a educação. Os principais protagonistas são os educadores profissionais, 

as escolas e faculdades. Os prazos se limitam aos ciclos escolares. Os objetivos são 

cada vez mais práticos e poucos encorajam seus filhos a estudar aquilo que não terá 

resultados econômicos concretos.  

Enquanto isso Twersky esta pensando na vida toda, particularmente 

extramuros das escolas. Sua referencia é a halakhá, particularmente as halakhot 

Talmud Torá, que exigem do judeu estudar a Torá toda a vida, todos os dias da sua 

vida, todas as horas da sua vida, até o ultimo dia. Não se trata de um processo 

escolar que se inicia na primeira infância e culmina com o final da formação 

universitária do adulto, geralmente no período da manha ou da tarde, mas um 
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 GREENBERG, Moshe; Studies in the Bible and Jewish Thought; p. 27. 
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 FOX, Seymour, S CHEFFLER, Israel, MAROM, Daniel; Visions of Jewish Education; p. 27. Tradução do inglês 
para o português do autor desta tese. 
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esforço que permeia toda a vida. A família e particularmente o pai, têm prioridade na 

responsabilidade. Por isso na vida de um judeu observante é uma obrigação e um 

prazer estudar diariamente os textos sagrados, e inclusive será uma demanda e um 

orgulho para a mulher judia contribuir de todas as formas para que seu marido possa 

continuar estudando sempre. Isso permite entender características da vida em 

comunidades de judeus observantes que, contrastando com o modelo 

contemporâneo, não se focam exclusivamente no trabalho e no êxito econômico, 

mas no conhecimento da Torá. Isso faz que a vida nesses ambientes observantes 

ou ortodoxos seja bastante diferente do viver em países ocidentais, e 

particularmente no mundo que é a referência para Greenberg, seja os Estados 

Unidos ou o Israel secular e moderno.  

Desta forma enquanto Greenberg pensa em alguém que basicamente vai 

estudar judaísmo durante o período escolar de tempo integral, que seria 

responsabilidade do sistema educativo, Twersky se apóia em uma visão de estudo 

vitalício, permeando cada momento e ação na vida de um indivíduo, sua família e 

sua coletividade, responsabilidade da família e da sociedade como um todo e sem 

exceções.  

Também é diferente o peso que Twersky e Greenberg dão a diversos autores 

e fontes bibliográficas. Assim Twersky, que é um conhecedor profundo de diversos 

sábios judeus, entre eles o talmudista do século XII, Rabad de Posquieres152, foca 

suas reflexões em educação no Código de Maimônides, ou seja, nas fontes ligadas 

à Torá. Enquanto que as referências utilizadas por Greenberg são outras e as fontes 

clássicas não ocupam o lugar privilegiado que elas têm na visão de Twersky. Por 

este motivo Twersky diz de Maimônides ―que não há ninguém como ele com uma 

autoridade legal magistral, com um autêntico sistema filosófico‖. 153  

A perspectiva de Greenberg sobre os textos judaicos é a de um acadêmico 

preocupado em mostrar que a Bíblia pode ser abordada adequadamente por um 

judeu. Assim, na introdução do seu Studies in the Bible and Jewish Thought, ele 
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 Cabe aqui mencionar, ainda, o lugar de destaque do R. Abraham ben David de Posquières, conhecido como 
Rabd. Em toda edição clássica do Mischnê Torá são incluídas as glosas do Rabd. Ele foi um contemporâneo do 
Rambam que vivia em Provença, na França. Enquanto o Rambam trabalhava nos capítulos do Mischnê Torá, ele 
enviava cada um deles para o Rabd, para seus comentários. Rabd era conhecido por sua capacidade crítica em 
relação às opiniões de seus colegas. Seus comentários ao Mischnê Torá se transformaram em centrais na obra 
de Maimônides e no pensamento judaico. 
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 FOX, Seymour; SCHEFFLER, Israel DAROM, Daniel; Visions of Jewish Education; p. 48. Tradução do inglês 
para o português do autor desta tese. 
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inicia apresentando o difícil que era e é para um judeu ser aceito como um 

acadêmico de Bíblia, dizendo o seguinte:  

O conhecimento acadêmico da Bíblia judaica (Tanakh) tem 

sido faz muito um enteado nas acadêmias de estudos judaicos. Os 

sábios talmúdicos consideravam que o estudo da Bíblia era para 

iniciantes, enquanto os proponentes do moderno estudo do judaísmo 

no século XIX (Wissenschaft dês Judentums 154) olhavam para o 

estudo critico da Bíblia –uma realização amplamente protestante- 

como tingido com animosidade contra o judaísmo (o que era e às 

vezes ainda é). 155 

Suas afirmações seguintes indicam seu claro posicionamento: 

Os judeus que entravam no campo estavam se juntando com 

o inimigo ou fazendo apologética. Como um resultado disso o estudo 

moderno da Bíblia teve, até mediados do século XX, somente 

contribuições menores de acadêmicos judeus. O estudante judeu dos 

anos 40´s e 50´s que aspirava a ser um acadêmico de Bíblia tinha 

que superar prejuízos internos e externos que se apresentavam 

como desafios importantes a serem enfrentados (GREENBERG, 

1995). 

A situação que Greenberg encontrou foi a de que os estudos sobre a Bíblia 

têm sido feitos tradicionalmente por acadêmicos cristãos e não por judeus, o que faz 

que as referências sejam bem diferentes. Assim, por exemplo, enquanto na 

perspectiva cristã é natural chamar a Bíblia de ―Velho Testamento‖, essa 

denominação não faz sentido na interpretação judaica dos textos. Greenberg tenta 

mostrar que os judeus têm muito a contribuir nesse tipo de análise que volta-se para 

as origens dos textos. Seu trabalho dá um lugar central aos recursos da história 

comparada das religiões e da arqueologia. 

As várias diferenças de abordagem entre Twersky e Greenberg se 

consolidam em duas perspectivas que levam o primeiro a procurar formar uma 
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 WISSENSCHAFT DES JUDENTUMS, do alemão, significa Estudos Judaicos e refere-se a um movimento e 
uma escola de pensamento do seculo XIX baseada na investigação critica das fontes e a literatura e a cultura 
judaicas, incluindo a literatura rabínica, usando para tal os métodos científicos de analise aplicados às origens 
das tradições judaicas. 
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 GREENBERG, Moshe; Studies in the Bible and Jewish Thought; p. XIII. Tradução do inglês para o português 
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pessoa ideal e, ao segundo, a trabalhar por uma educação ideal. Colocar metas, 

visões, objetivos ideais serve para organizar o planejamento social e educativo em 

particular, mas o quê é escolhido como alvo do trabalho educativo traz consigo 

mudanças significativas no que se faz para alcançar tal ideal.  

Na abordagem de Twersky a questão da halakhá ocupa um lugar de 

destaque. Seu conhecimento é essencial, o cumprimento das suas leis é uma 

obrigação e não uma opção, e a reflexão sobre os princípios envolvidos é um 

exercício não apenas ―intelectual‖, mas de ―humanidade‖. O judeu que segue este 

eixo educativo é um individuo que aprende que deve pensar em tudo que faz 

particularmente a outros seres humanos. A indagação leva a humanização.  

Assim, Twersky, seguindo o guia do Rambam e seu Mischnê Torá, procura 

não apenas uma educação judaica ideal, nem um aluno ideal somente, mas uma 

pessoa ideal. Já o expõe Pinto no seu estudo sobre um grande pensador posterior, o 

Maharal de Praga e sua filosofia educacional, a educação judaica procura uma 

pessoa ideal personificada no pai do povo judeu, Abrahão.   

A preocupação em fazer o bem e ensinar os outros a fazerem o 

mesmo elevou Abrahão a categoria de homem ideal, aquele que 

trabalha seu desenvolvimento sem descuidar dos vizinhos, 

propiciando também a eles a mesma oportunidade de crescimento e 

desenvolvimento intelectual. (PINTO, 2008) 

 

 

2.2  A abordagem da Bíblia Hebraica por Greenberg e sua visão da educação 

judaica 

Greenberg é um importante acadêmico na área de Estudos Bíblicos, com 

mais de cinqüenta anos de carreira. A menção a ―Bíblia Hebraica‖ faz sentido na 

história acadêmica de Greenberg, que desde o inicio teve como interlocutores 

fundamentais outros acadêmicos não judeus, precisando, assim demarcar a 

diferença em relação a Bíblia cristã.  

Greenberg é autor de dez livros e numerosos artigos. Recebeu em 1961 o 

Guggenheim Fellowship, prêmio dado anualmente, desde 1925, pela Fundação 

Memorial John Simon Guggenheim àqueles que ―tem demonstrado capacidade 
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excepcional para a erudição produtiva ou habilidade criativa excepcional nas 

artes‖.156 Também recebeu o Prêmio Harrison de Distinção para Pesquisa e Ensino, 

da Fundação Danforth, bem como o Prêmio Israel de Bíblia, um dos mais 

prestigiosos prêmios outorgados pelo Estado de Israel, dado anualmente desde 

1953, em uma cerimônia em Jerusalém que precede o Dia da Independência.  

Greenberg publicou Hab/piru157, em 1955, Understanding Exodus em 1967, 

Biblical Prose Prayer as a window to the popular religion of ancient Israel, em 1983. 

Este último foi considerado um dos mais importantes artigos sobre um assunto novo 

–a  religião judaica nas classes populares –, no qual Greenberg forneceu elementos 

de história social para guiar o estudo do culto popular do povo de Israel. Publicou 

também Ezequiel nas Series Anchor Bible, em 1983 e 1997 e Torah: Five Books of 

Moses, em 2000. 

Greenberg procura apontar, como ele próprio escreve, ―as continuidades e 

transformações dos materiais bíblicos na criatividade judaica posterior‖158. Com essa 

afirmação, da existência de ―transformações‖, Greenberg evidencia que parte de 

premissas judaicas diferentes das de Twersky. Mas é relevante dizer que o fato de 

utilizar os recursos disponíveis, como comparação de textos e fontes, análises 

lingüísticas, históricas e religiosas, significa que para ele as fontes judaicas foram 

sofrendo mudanças por causa de erros de transcrição, traduções, proibições, 

distorções conceituais e outros. 

Aqui é especialmente utilizado seu livro Studies in the Bible and Jewish 

Thought, que reúne sua produção de quase quarenta anos, bem como o capitulo da 

sua participação em Visions de Jewish Education, intitulado Ahyinu Ke´Kholmim, 

Éramos como aqueles que sonham: um perfil de uma educação judaica efetiva159. 

Esta frase, Ahyinu Ke´kholmim, que significa Nos éramos como os que sonham é 

tomada do Salmo 126:1, e aparece no Schir HaMaalot, a canção da ascensão, que 

faz uma clara alusão ao retorno dos cativos a Israel e ao vinculo eterno do povo 

judeu com aquela terra. Com ela se inicia o Birkat HaMazon, reza de agradecimento 

após finalizar as refeições. É também uma canção e um sonho de liberdade, de ser 

livre na própria terra, aquela que HaSchem entregou para os judeus como parte do 
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pacto. Faz referência a uma época altamente significativa na qual, tendo sido 

destruído o Primeiro Templo, os judeus foram levados para Babilônia e agora, os 

chefes do povo judeu, Esdras e Nekhemias, cujo livro faz parte das Crônicas II da 

Torá, rezam pelo retorno dos judeus. O livro fala da chegada de Esdras a Jerusalém 

e fala da sua atividade reformadora e a sua preocupação pela reconstrução das 

muralhas e também aborda a estadia de Nekhemias em Jerusalém. 

Greenberg divide o primeiro livro citado em três blocos, que não obedecem a 

critérios cronológicos. O primeiro ele denomina de ―Fenomenologia da religião e da 

lei bíblica‖, um segundo dedica ao texto bíblico e sua interpretação, para finalizar 

com outro dedicado à Bíblia Hebraica no pensamento judaico. Neste ultimo aparece, 

a interpretação da Bíblia no primeiro livro do Mischnê Torá, o Código de 

Maimônides, o que nos permitirá fazer algumas comparações com o pensamento de 

Twersky.  

Fox e Scheffler160 comentam o capitulo Ahyinu Ke´Kholmim. Estes autores já 

no ano 2000 mencionam algumas das idéias de Greenberg que apareceriam 

publicadas mais tarde em Visions of Jewish Education em 2003 em inglês, e em 

2006 em hebraico: 

A concepção de Greenberg sobre o judeu educado esta 

baseada numa concepção da natureza humana, ou mais 

especificamente uma teoria da personalidade, que enxerga a pessoa 

como um ser espiritual. Greenberg assume que seres humanos têm 

uma necessidade básica de entender qual é o significado último no 

mundo. O sucesso material, por mais recompensador que seja, 

nunca é suficiente. 

No seu comentário sobre Greenberg, Fox e Scheffler ainda adicionam esta 

visão que mostra que com uma perspectiva judaica, ao conhecimento se une a 

capacidade para expandir os textos e atualizá-los no cotidiano vivido por cada judeu 

na sua própria época. 

Igualmente, Greenberg afirma que os textos judaicos 

clássicos, a Bíblia, o Talmud, o Midrasch e os Comentários, apontam 

para um domínio transcendente de significância definitiva. Para 
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Greenberg os Comentários são particularmente cruciais, porque é ali 

que cada geração tem contribuído para a busca sem fim por uma 

compreensão do valor definitivo. A Parschanut (interpretação) é um 

processo, um convite permanente a todos os judeus para dominar o 

texto, expandir seu significado e dessa forma estender o impacto da 

tradição. A língua hebraica e uma análise textual próxima são 

indispensáveis para a concepção de Greenberg do que é um judeu 

educado. É difícil conceber uma compreensão sofisticada da tradição 

exceto no hebraico original. 

Mesmo que Greenberg e Twersky utilizem pontos de partida diferentes, 

ambos acabam coincidindo na idéia do hebraico ser essencial para a educação 

judaica, no qual convergem com outros autores. Assim explica Rabi Hayim Halevy 

Donim em Rezar como judeu 161 alguns dos aspectos envolvidos no uso do hebraico 

para as rezas, que se aplicam ao judaísmo em geral e à educação judaica em 

particular: 

A oração judaica é uma oração que utiliza o idioma hebraico 

da Bíblia e que reflete o espírito judeu. É uma reza que expressa os 

valores fundamentais do povo judeu e afirma os artigos básicos da fé 

judia. É uma prece que reflete nossa experiência histórica e que 

expressa nossas aspirações para o futuro. Quando a reza de um 

judeu não reflete um desses componentes, ele pode estar rezando, 

mas não poderá afirmar-se que esta rezando como judeu. 

Assim, o rabino Halevy Donim mostra como o lado religioso do judaísmo, se 

expressa através de rezas que simultaneamente integram a pessoa ao coletivo 

constituído pelo povo judeu, e a uma corrente histórica que vem desde Abrahão até 

nossos dias, seguindo em direção ao Olam Habá: 

Um judeu pode escolher suas próprias palavras quando reza 

a D´us, mas quando utiliza as palavras do Sidur, torna-se parte do 

povo judeu. Deste modo, identifica-se com os judeus de todo o 

mundo, que utilizam idênticas palavras e expressam os mesmos 

sentimentos. Assim, afirma o principio de mútua responsabilidade e 

preocupação. Ocupa seu lugar desde o alvorecer da historia ao 

vincular-se com Abrahão, Isaac e Jacob. Reafirma seus direitos a um 
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futuro judaico neste mundo e à redenção pessoal no mundo 

vindouro. 

  Os próprios Fox e Scheffler acabam na prática coincidindo tanto com esta 

perspectiva que a seguir dentro de seu texto publicado em inglês apresentam em 

hebraico e no alfabeto hebraico, os quatro alvos que Greenberg propõe para uma 

educação judaica de sucesso, como antes já mencionado. Nesta tese se propõe a 

tradução dos mesmos da seguinte forma: 162 

O critério de efetividade da Educação Judaica é sua habilidade para 

instilar no seu produto quatro propriedades: 

a. O amor de estudar Torá (isto é, os livros básicos e tudo o que 

esta envolvido no seu marco) e o amor por realizar as mitzvot 

(os mandamentos) que se aplicam ―entre os humanos e D´us‖ 

b. Aceitação da Torá como um guia para as relações entre 

humanos, reconhecendo que suas determinações morais são 

o fruto de uma atividade interpretativa interminável.  

c. O cultivo do modo de vida que conduz à criação de uma 

comunidade. 

d. Afiliação com o povo judeu todo.  

Como dito anteriormente, na sua abordagem Greenberg toma como 

referência pesquisas que levam a aceitar que as fontes judaicas evoluíram e 

mudaram ao longo do tempo, e que possuem diferentes autores, ou seja, não parte 

da aceitação tácita do caráter divino dessas fontes, e isso terá conseqüências no 

seu caminho interpretativo, como o evidencia também quando afirma: 

Nesta incerteza, a seguinte regra pratica será empregada: os 

materiais da Torá, mesmo que parcialmente refletidos em literatura 

que possa ser datada na época monárquica serão citados in toto: 

dados que nem reflitam nem parcialmente serão deixados fora.163  
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Da mesma forma seguindo a Hurvitz164, Greenberg adota a seguinte regra, 

que, do ponto de vista da pesquisa cientifica, demonstra cuidado e rigor na 

confirmação das informações: 

(…) dados encontrados somente nos Salmos, cuja 

proveniência dos tempos monárquicos seja duvidosa não serão 

citados a menos que eles estejam aludidos veladamente em material 

que no mínimo seja provável datar na monarquia. 

Assim, diferente de Twersky, que toma como ponto de partida os textos 

judaicos mais tradicionais, a Torá escrita e oral, considerando-os de origem divina, a 

postura de Greenberg o leva a considerar a hipótese de que nas fontes judaicas haja 

uma evolução interna, influenciada por questões e mudanças históricas, sociais, 

políticas, de transformação de conceitos. Para tal Greenberg considera estudos 

arqueológicos comparativos das civilizações, das línguas e das religiões do Oriente. 

Mas é importante frisar que a postura de Greenberg como pesquisador não invalida 

sua postura judaica, como o mostra a seguinte citação: 

No pensamento bíblico houve um refinamento constante da 

idéia de culto, distante de início tão simples como o reconhecimento 

da dependência de D´us. A oração se transformou num veiculo de 

humildade, uma expressão de não-auto-suficiência, que, no 

pensamento bíblico é a forma de se posicionar os seres humanos 

frente a D´us. 165 

Greenberg finaliza seu texto On the Refinement of the Conception of Prayer, 

no qual aborda as influências que o povo, a religião, a língua, as orações e as fontes 

judaicas recebem, dizendo: 

Tenho tentado penetrar as trans-avaliações que acompanham 

a adoção em Israel de linguagens e formas de culto comuns ao 

Oriente Próximo.166 

Adotando como ponto de partida a relação entre a educação judaica e o 

mundo, Greenberg utiliza livremente diversos recursos científicos. Entre eles, 
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confronta diferentes fontes judaicas, como se evidencia na forma pela qual 

Greenberg apresenta alguns fatos históricos relatados. Por exemplo: 

O Criticismo167 tem chegado à conclusão de que a literatura 

da Torá não foi fixada antes da época da monarquia. Entre as 

indicações disso estão as alusões na Torá a eventos daquela época, 

por exemplo, a batalha entre Israel e Edom (Gen. 25:23; 27:40); a 

promessa de D´us aos patriarcas de que os reis seriam da sua 

descendência, o clímax das promessas divinas aos patriarcas  (Gen. 

17:6; 35:11).168 

Assim, parece que enquanto os primeiros elementos da 

literatura da Torá precedem à monarquia, os últimos provem de seus 

derradeiros dias. 169 

Desta forma Greenberg não parte da aceitação das fontes judaicas como 

originadas literalmente em D´us, o que dá a ele liberdade para utilizar-se de recursos 

muitas vezes distantes destas fontes.  

As discordâncias entre Twersky e Greenberg não podem ser vistas de forma 

simplificada. Greenberg, como pesquisador, compara não apenas fontes judaicas e 

não judaicas, mas também as próprias fontes judaicas entre si. Como reagiria um 

leitor de Greenberg que tivesse, eventualmente, uma visão tradicional, acreditando 

que a Torá foi dada a Moisés no Monte Sinai, e é ela mesma a que se continua a ler 

nos dias de hoje; e, mais, que o Talmud reúne a Torá Oral, ou seja, aquilo que não 

foi escrito, mas foi dito e repassado oralmente, de geração em geração? Esse leitor  

poderia considerar heréticas as afirmações que Greenberg faz, ao tratar de ―autoria‖ 

e de ―edição‖ das fontes judaicas. Por exemplo, ao analisar os Salmos, 
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tradicionalmente considerados de autoria do Rei Davi, Greenberg menciona ―outro 

salmista‖170. Ou como reagiriam quando Greenberg refer-se a ―autores bíblicos‖ 171? 

Quando se observa que os recursos interpretativos que Greenberg utiliza são 

fundamentalmente os fornecidos pelo instrumental acadêmico, entende-se, como na 

citação a seguir, que sua perspectiva seja diferente daquela que tem Twersky, que 

parte da sua própria fé para desenvolver sua obra. Contudo, cada qual contribui para 

a compreensão dessas fontes e temas de formas diferentes: 

A Bíblia apresenta as concepções da elite espiritual de Israel, 

a religião popular não se expressa nela diretamente para nada. A 

descrição do pecado do povo é a avaliação da elite, e exagera tanto 

a sua extensão (como quando os atos de um limitado círculo são 

atribuídos a todo o povo, como é o caso do culto a Baal no reino do 

Norte) e sua atrocidade (como quando um ato é condenado de 

acordo com um padrão que não foi contemporâneo com ele, como o 

culto a Bamot172 antes das reformas de Ezequias). 173 

A linha argumentativa de Greenberg parte de pesquisas antropológicas, 

estudos arqueológicos, comparação de fontes, deixando entre parêntesis a 

existência de HaSchem. 

E ainda não se pode assumir uma lacuna essencial entre a 

religião popular e a dos autores da Bíblia, porque a Bíblia esta 

inteiramente preocupada com o povo, seus autores se dirigem ao 

povo de fé e consideram sua própria fé como a do povo israelita. A 

elite não cultivou uma fé esotérica, mas se esforçou em fazer as 

pessoas compartilhar suas concepções. (GREENBERG, 1995) 

No conteúdo dos textos de Greenberg escritos entre 1956 e 1995, ele utiliza 

os estudos históricos do historiador Yehezkel Kaufmann 174, valorizando o que a 

historia das religiões em geral e do judaísmo em particular, oferecem para 

enriquecer a compreensão. 
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  Greenberg foi um dos tradutores de uma das versões da Bíblia hebraica 

para o inglês. Como antes mencionado, demonstra estar preocupado pelo que 

significa ser um acadêmico judeu da Bíblia. Como um especialista em Bíblia ele 

utiliza o estudo comparativo entre textos de diversas civilizações, de forma a 

contribuir significativamente para o conhecimento disponível sobre a vasta matéria. 

Nessa direção, Greenberg compara o texto bíblico com outros corpos legais da 

época e da região, tais como o código de Hammurabi. Assim aponta que, diferente 

deste último, a publicação da Torá tem assuido uma função pedagógica, fazendo-a 

uma propriedade coletiva dos judeus e também da humanidade.  

No epílogo do código de Hammurabi, o rei convida qualquer 

pessoa que acredita que tenha sido injustiçada a vir para o 

monumento em que as leis estão escritas e ler os seus direitos como 

o rei os estabeleceu lá. Isso é algo semelhante à publicação das leis 

israelitas. Mas a semelhança é remota e o convite é fictício. Como 

seria que as pessoas poderiam ler cuneiforme? Quantas pessoas 

poderiam entrar no templo onde ficava o monumento e entender o 

que foi escrito nele? Esta é, na realidade, parte da apologia que o rei 

fez de si mesmo, uma afirmação frente ao seu d´us de que ele tinha 

dado ao seu povo leis justas. 175 

Greenberg exerce, de forma rigorosa, a crítica no processamento das 

informações que provêm dos estudos sobre outros textos considerados ―sagrados‖ 

por outros povos, como é o caso do código de Hammurabi. 

A Lei de Hammurabi é expressamente retrospectiva: depois 

que algum mal foi cometido o monumento está disponível para as 

pessoas virem e descobrirem qual é a lei em seu caso. A Lei bíblica 

é prospectiva. Destina-se a funções docentes por antecipado, não 

para restaurar os direitos depois de terem sido violados. Portanto, a 

lei da Torá não pode ser deixada aos advogados, uma classe de 

especialistas em litígios. Deve ser divulgada para o povo em geral, 

de modo a treiná-los, qualificá-los para a vida justa e santa que 

devem levar. Este caráter público da Torá em sua configuração 

narrativa deve refletir de alguma forma o seu lugar na vida. Desde o 

início, as estipulações do pacto {entre o povo judeu e HaSchem176} 
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devem ter sido anunciadas publicamente pelo legislador. E essas 

primeiras leis devem ter incluído a idéia de chamar o povo a viver o 

tipo de vida consagrada, que exigia instruções dentro de certas 

regras de comportamento. Só essa hipótese, em minha opinião, pode 

explicar o fato de que todo o corpo de leis desenvolvidas no Torá têm 

tido esse caráter. (GREENBERG, 1995) 

No mesmo texto, Greenberg mostra como em função das leis judaicas 

surgem as instituições educativas. 

Em Deuteronômio a idéia de um povo santo deu origem a 

instituições educacionais. A instituição natural de ensino primário é a 

família. Deuteronômio, capítulo 6, faz da família uma instituição de 

ensino da Torá. A passagem do Schemá Israel continua: "Tome a 

sério estas instruções com que Eu vos ordeno neste dia, imprimá-as 

nos seus filhos, reze elas quando você ficar em casa e quando você 

estiver longe, quando te deitares e ao te levantares. Atarás elas 

como sinal na tua mão; deixá-las servir como um símbolo em tua 

testa; inscreve elas nos umbrais de tua casa e nas tuas portas 

"(v.6ff). 177 

Greenberg também menciona outra característica, que pode ser considerada 

distintiva do judaísmo desde o ponto de vista educativo, que é o papel central dado à 

transmissão dos ensinamentos da Torá a todos, sem exceção de idade, sejam da 

própria terra ou estrangeiros.  

"Cada sétimo ano, o ano previsto para a remissão de dívidas, 

você deve ler este Ensinamento (Torá) em voz alta na presença de 

todo Israel. Congregai o povo, homens, mulheres, crianças e 

estrangeiros em suas comunidades, para que possam ouvir e assim 

aprender a reverenciar o Senhor, vosso D´us, e observar fielmente 

cada palavra deste ensinamento. Seus filhos, também, que não 

tiveram a experiência, devem ouvir e aprender a reverenciar o 

Senhor, teu D´us, enquanto eles vivam na terra que você está 

prestes a atravessar o Jordão para possuir" (Deuteronômio 31:10 - 

13). 178 
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No artigo "Biblical Attitudes toward Power: Ideal and Reality in Law and 

Prophets‖, Greenberg inclui uma nota de rodapé na qual faz um resumo conceitual 

histórico dos conceitos de Torá e da história dos profetas de Israel. 

A Torá é principalmente literatura legislativa, constitucional, 

que estabelece as regras e padrões de comportamento individual e 

coletivo, em nome de D´us, visando formar de Israel um povo santo. 

Embora essa literatura viesse a existir, de acordo com o julgamento 

dos críticos modernos, ao longo de gerações, é uma unidade no que 

diz respeito a sua estimativa de poder político, como vão aparecer na 

seqüência. Profetas, constituída pelos ―Primeiros Profetas" (os livros 

de Josué, Juízes, Samuel e Reis), que narram a história de Israel 

desde o seu assentamento na terra de Canaã até a destruição do 

Primeiro Templo. 179 

Greenberg detalha ainda mais esta perspectiva eminentemente histórica, que 

coloca os textos como produtos humanos e não emanados de D´us. 

Composto de elementos heterogêneos, este corpus aborda 

perto de seis séculos de história israelita como um fracaso 

desastroso: Israel não cumpriu as condições da sua aliança com 

Deus, das quais seu bem-estar dependia. O corpus de ―Profetas 

Posteriores" compreende os oráculos de profetas mencionados, 

proclamados desde a metade do período monárquico (meados de 

século VIII a.e.c.) até a Restauração após o exílio babilônico (final do 

século VI a.e.c.). Estes oráculos expoem uma interpretação 

consistente dos acontecimentos que se abateram sobre Israel do 

ponto de vista de D´us, com as advertências e consolações 

relacionadas com esta interpretação. Dos profetas o conflito entre o 

ideal religioso e a realidade política pode ser observado. 

(GREENBERG, 1995) 

É possível comparar esta visão com a de Levinas sobre Torá e Talmud180, 

que mostra que a perspectiva de Greenberg tem validade, com independência do 

seu ponto de partida:  

                                                 
179

Ibid; p.60 
180

 LEVINAS em Mas allá del versículo  (p. 138) fazendo referência a um texto talmúdico que analisará para 
desfazer a falsa reputação de dogmatismo do Talmud diz assim: ― Inclui, como todos os textos talmúdicos, duas 
partes separadas que se sucedem: Mischná e Guemará. Mischná significa ―ensinamento‖ ou também ―lição a ser 
repetida‖. Guemará quer dizer ―tradição‖: aparece como comentário ou discussão da Mischná; também é a 
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Os tratados talmúdicos representam o registro escrito –entre 

os séculos II y VI da nossa era- de aulas orais de doutores rabínicos 

e das discussões que houve entre eles. Estas lições e estas 

discussões são, pela tradição judaica religiosa, ensinamentos que se 

remontam ao Sinai, completando ou esclarecendo os ensinamentos 

da Torá escrita (a Bíblia e, mais especificamente, o Pentateuco) e 

que, como Torá oral, significam teologicamente a Palavra e a 

Vontade de D´us com tanta autoridade como a Torá escrita.181  

Greenberg dedica sua vida acadêmica e profissional a abordar a Biblia 

seguindo estritamente os caminhos da metodologia cientifica. Na prática respeita as 

fontes judaicas, como o faz um cientista serio com seu objeto de estudo. Assim ele 

aponta que há evolução, mudança, mas ao mesmo tempo estabilidade e valores 

universais e definitivos: 

Característico da religião israelita era seu componente 

dinâmico e auto-crítico, devido ao qual ela desenvolveu uma leque 

de idéias e instituições em última instância de valor universal. Este 

componente floresceu nos marcos de uma religião popular nacional, 

cujas principais manifestações e instituições tomaram forma antes da 

monarquia, mas que como tudo o que é espiritual deve ter mudado 

junto com as mudanças na vida de seus seguidores. Nosso material, 

no entanto, não nos permite seguir os tons de mudança, que 

serviram como a infra-estrutura e o ponto de partida de fermento na 

elite espiritual. De tempo em tempo esse fermento invadiu a infra-

estrutura e finalmente fez profundas mudanças nela. 182 

A comparação das abordagens de Greenberg e Twersky mostra que o 

primeiro tem aprofundado nos estudos históricos e lingüísticos da Bíblia, enquanto o 

segundo, não deixando de perceber as diferenças de estilo na forma da escrita dos 

cinco volumes da mesma, trabalha a partir da aceitação do valor de textos 

originados no encontro entre os judeus e HaSchem.  

                                                                                                                                                         
palavra com a qual designa-se o conjunto do Talmud (Mischná + Guemará) término que poderia ser traduzido 
como ―estudo‖. O Talmud (ou a Guemará) representa a Torá oral a traves da qual a Torá escrita –o Pentateuco 
ou o conjunto do Antigo Testamento- é lido pelo judaísmo tradicional. A Mischná enuncia ensinamentos práticos 
ou relativos à conduta (Halakhá), atribuídas aos doutores rabínicos de maior autoridade –os Tanaítas- e 
consignadas por escrito no final do século II de nossa era. A Guemará, que pelo geral ocupa-se dos enunciados 
da Mischná, compõe-se de discussões que aconteceram nas academias rabínicas de Terra Santa e da Babilônia 
a partir do século II, entre os doutores denominados Amoraim; estas discussões foram consignadas por escrito 

aos finais do século VII‖.  
181

 LEVINAS, Emmanuel; Mas Allá del versículo – Lecturas y Discursos Talmúdicos; p. 137. 
182

 GREENBERG, Moshe; Studies in the Bible and Jewish Thought; p.115. 
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3. REFLEXÕES SOBRE UMA SELEÇÃO DE HALAKHOT TALMUD TORÁ 

 

O presente capítulo aborda uma seleção das Halakhot Talmud Torá, para 

oferecer uma amostra da visão judaica de educação, de acordo com as fontes 

originais do judaísmo. Um breve comentário, ao final, busca aproximar a reflexão 

sobre as Leis de Estudo da Torá escolhidas, do pensamento de Twersky.   

As Leis do Estudo da Torá, compiladas por Maimônides no seu Código, além 

de ser uma obra magistral do ponto de vista legal e religioso, são uma produção 

educativa por excelência, de educação não apenas dos indivíduos e das famílias, 

mas de todo um povo. A seleção apresentada a seguir procura informar sobre como 

essas Leis distribuem as responsabilidades para a família e para a sociedade, como 

instrui sobre os tempos que devem ser dedicados ao estudo e os caminhos para a 

ascensão social que o Judaísmo abre através da educação, bem como os 

mecanismos de solidariedade que constrói, dentro de um contexto poderoso como o 

que cria o fato de se tratar de mandamentos divinos.  

Etshalom183 assim apresenta o conteúdo das Halakhot Talmud Torá 184 :  

―O primeiro capítulo delineia os parâmetros da obrigação 

enquanto o segundo detalha o método para cumprir a obrigação 

primaria de ensinar às crianças. O terceiro capítulo é dedicado a 

demonstrar o significado, estatura de –e abordagem apropriada no- 

estudo da Torá. Os capítulos 4 a 7 focam num segundo assunto – a 

relação entre os hakhamim e seus estudantes (capitulo 4 – ensino; 

capitulo 5 – respeitar seu próprio rabino) e a relação  entre hakhamim 

e a comunidade (6 & 7).  Talvez o capitulo terceiro, então, deveria ser 

visto como uma ponte entre duas seções – competentemente conclui 

as leis essenciais de Talmud Torá, enquanto estabelece a grandeza 

dos sábios e do estudo de forma tal que nosso relacionamento com 

eles, na sala de aula e em geral, deva ser guiada por estas 

considerações.‖ 

                                                 
183

 O rabino Yitschok Etshalom nasceu e cresceu em Los Angeles, Califórnia. Ele estudou na Yeschivá Keren 
B'Yavne, no Seminário Teológico Isaac Elhanan e na Yeschivá Har Etzion antes de receber sua ordenação de 
mãos do rabino-chefe de Jerusalém. Etshalom, cujo primeiro livro "Between the Lines of the Bíble" foi publicado 
em  2006, atua nas faculdades da Yeschivá de Los Angeles e no Centro Simon Wiesenthal como diretor adjunto 

do Projeto Próximo Passo, além de ser presidente do Departamento de Bíblia na prestigiada Universidade de 
Yeschivá High Schools de Los Angeles.  
184

 ETSHALOM, Yitzchok; http://www.Toráh.org/learning/rambam/talmudToráh/tt3.1.html 
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Inicialmente, para facilitar a compreensão das leis que serão abordadas, é 

preciso tratar alguns conceitos utilizados reiteradamente, como Pardés e halakhá. 

Em seguida serão analisadas algumas das Leis do Estudo da Torá.  

 

3.1 Sobre Pardés  

Pela importância que os termos Pardés e halakhá têm no pensamento de 

Maimônides e de Twersky é relevante explicitar seus sentidos. 

A palavra hebraica Pardés significa ―pomar‖. Usada desta forma é encontrada 

em diversas oportunidades em sentido figurado. Mas é também uma sigla que 

descreve quatro diferentes abordagens da interpretação bíblica, que diferem em 

profundidade. A sigla às vezes é escrita PaRDéS, porque se  adicionam as vogais 

para facilitar a pronunciação. A sigla reúne os quatro níveis de interpretação e tem 

os seguintes significados: Pschat - "simples significado" ou primeiro significado de 

uma palavra, um versículo ou duma passagem; Remez – ―música‖, "dicas" de um 

significado mais profundo, alusão, e não apenas a expressão literal; Drasch - 

"interpretação"; requere descobrir o significado através do midrasch185 por 

comparação de palavras e formas e também por ocorrências semelhantes em outros 

locais da Torá; Sod - significa "segredo" ou o significado mais profundo de uma 

passagem. Assim, cada nível do Pardés analisa de forma cada vez mais profunda o 

significado de um texto. Como regra geral, o significado mais profundo, o Sod, nunca 

contradiz o significado primeiro, o Pschat. O Pschat dá a interpretação literal. Remez 

é o significado alegórico. Drasch inclui o significado homilético. Sod representa o 

mais profundo significado oculto. Seja pelo estimulo a uma compreensão mais 

profunda, pelo reconhecimento da existência de significados relevantes que não são 

necessariamente visíveis ou da realidade empírica, o conceito de Pardés tem muitos 

pontos de contato com o de filosofia e com o de metafísica, e até com a psicanálise, 

sendo que, em algumas oportunidades, superpõem-se, reconhecendo que sempre 

há fatores que incidem e afetam a realidade que não são captados ―à primeira vista‖.  

 

                                                 
185

 Midrash é uma forma narrativa judaica criada por volta do século I a.c.. Esta narrativa desenvolveu-se através 
da tradição oral até ter a sua primeira compilação por volta do ano 500 d.c. no livro Midrash Rabah. Segundo a 
tradição judaica, D´us revelou a Moisés não somente as leis da Torá escrita, mas também uma série de 
conhecimentos complementares que deveriam ser passados de pai para filho, a Torá oral. A palavra Midrash 
vem da junção de duas palavras hebraicas "Mi" que significa "quem" e "Darash" que significa "pergunta". 
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3.2. Sobre Halakhá: caminhos mandatórios.  

A halakhá é um pilar do judaísmo e, portanto, da educação judaica, como 

antes mencionado. Halakhá é não apenas cada uma das leis, mas também o nome 

dado ao conjunto das leis judaicas, incluindo as leis da Torá e os mandamentos 

rabínicos posteriores relacionados aos costumes e tradições, servindo como guia do 

modo de viver judaico.  

No caso dos mandamentos rabínicos consideram-se uma interpretação da 

transmissão oral aplicada também aos casos que foram surgindo nos séculos 

posteriores. Nesta tese, ao trabalhar com o termo halakhá como ―caminho‖, como 

antes mencionado, procura-se evidenciar que a Torá mostra caminhos ao judeu, e 

lhe apresenta como deve se comportar nos aspectos mais diversos da vida, não 

apenas religiosos, mas sociais, econômicos, de trabalho, na educação. A Torá 

mostra então quais os caminhos e deixa claro que eles são mandatórios, não 

apenas sugestões, mas preceitos a serem cumpridos.    

Twersky define a halakhá como ―a manifestação pratica da essência espiritual 

judaica‖186. Na perspectiva de Twersky a halakhá é um sistema religioso que 

combina aspectos práticos e espirituais, mesmo que ele reconheça que 

freqüentemente trata-se duma coincidência de opostos. ―A halakhá –escreve 

Twersky- a fundação e infra-estrutura do judaísmo, é primeiro e antes que mais nada 

um sistema de mitzvot187 – isto é, atos religiosos que estão ancorados numa 

autoridade irrevocável.‖188 A perspectiva de Twersky 189 se registra no suplemento 

incluído em Visions of Jewish Education, com as notas, fontes e comentários dos 

encontros realizados por Twersky com educadores, lidos e aprovados por ele.   

A halakhá e um sistema tenso, vibrante, dialético, - ele explica-, um que 

ambos, une e também traz conflito entre lei e profecia, instituição e carisma, 

normatividade na ação e interioridade no sentimento e no pensamento, 

determinação objetiva e êxtase subjetivo, conformidade e espiritualidade. 

                                                 
186

  FOX, Seymour; SCHEFFLER, Israel DAROM, Daniel; Visions of Jewish Education;, p. 48. Tradução do inglês 

ao português do autor desta tese.  
187

 MITZVÁ; pl. MITZVOT: Esta palavra que habitualmente se traduz como preceito, se refere aos 613 
mandamentos da Torá (os primeiros cinco livros da Biblia) e a qualquer lei rabínica em geral. O termo também 
pode se referir ao cumprimento de uma mitzvá. O termo mitzvá também vem a expressar qualquer ato de 

bondade humana.  
188

 Ibid p. 52. Tradução do inglês para o português do autor desta tese. 
189

 Ibid; p. 79 
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Mais que permitir que essas polaridades compitam e se acabem minando 

uma a outra, a halakhá tenta desenhar elas juntas de forma que cada uma possa 

nutrir e completar a outra. O puxão dialético da halakhá é em direção a uma relação 

harmoniosa e mutuamente fertilizadora entre a lei e a experiência. 

Neste sentido Twersky, com uma perspectiva bastante moderna, diz: 

A halakhá encarregou-se da conversão, de um ato 

inicialmente amorfo, possivelmente até excêntrico em um 

desempenho rigidamente definido e totalmente regulado. Fez 

obrigatórias contribuições de caridade, usualmente voluntárias por 

natureza, sujeitas a tributação, controle e coleta. Porém, enquanto 

fazendo objetivo e concretizando um estado mental fluido e subjetivo, 

ela insiste sem interrupção sobre a atitude apropriada, o sentimento 

e a forma de ação. 190 

 

O pensador judeu ainda mostra como a halakhá, o caminho mandatório 

judaico, trás harmonia a questões que podem ou até sejam conflitantes.  

Tem a esperança de combinar a tese de dar em forma livre e 

espontânea com a antítese de contribuição obrigatória e fria, e 

produziu um ato composto que é subjetivo, porém quantificado, 

inspirado e regular, mas ainda intimo mesmo que formal... Aqui a 

tensão se reflete semanticamente inclusive no termo tzedaka191 que 

é ambos, justiça e caridade, um ato baseado na própria consciência 

moral bem como no curso apropriado de ação, decifrado 

detalhadamente pela lei. (FOX, SCHEFFLER, DAROM; 2003) 

 

Após a leitura e estudo das Leis do Estudo da Torá nesta tese se considera 

as escolhidas adequadas para apontar nelas a articulação entre lei judaica, 

comportamento ético e indagação filosófica. A escolha especifica destas leis não 

significa de forma alguma considerar estas ou outras mais importantes ou mais 

                                                 
190

 FOX, Seymour; SCHEFFLER, Israel, DAROM, Daniel; Visions of Jewish Education; p. 79. Tradução do inglês 
ao português do autor desta tese. 
191

 TZEDAKÁ é o mandamento judaico traduzido às vezes, erroneamente, como caridade. Tem origem na 
palavra tzedek (justiça) sendo uma tradução mais precisa justiça social. É a obrigação que todo judeu tem de 

doar algo de si, quantificado em no mínimo dez porcento dos ganhos ao necessitado. Também podem ser 
doados trabalho ou conhecimento e todos os judeus têm que fazer tzedaká, sejam ricos ou pobres, adultos e 
crianças. 
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relevantes. Na visão judaica tradicional não há na Torá preceitos mais ou menos 

importantes ou valiosos. Assim Blech192 argumenta ―Se fossemos dar preferência a 

um ou outro preceito sobre outro, por quaisquer motivos, seriamos nós que 

ficaríamos sendo os árbitros finais do propósito dos mandamentos‖, mais do que 

D´us. Blech ainda adiciona que procedendo assim ―estaria se transformando a Torá 

em um manual de preferências pessoais‖, no qual cada um toma o que mais gosta e 

deixa de lado o que não gosta. 

Rambam se esforçou em apresentar todas as leis da forma mais sucinta. Para 

entendê-las faz-se necessário ler os esclarecimentos e as discussões contidas nos 

textos anexos ao central, bem como procurar um conhecimento do marco de 

referencias integrado por noções como HaSchem, Torá, Halakhá e Olam Habá. 

Considerando que os leitores desta tese não serão necessariamente pessoas com 

uma formação halakhika completa, em alguns casos este autor considerou 

conveniente incluir algumas explicações trazendo as luzes que os comentaristas nós 

fornecem. 

Na Torá há dois trechos relativos193 ao seu ensino às crianças, eles são o 

Schemá (Devarim194 6:4-9) onde aparece Veschinantam levanekha vedibarta bam, 

beschivtekha, bebeitekha ubelekhtekha baderekh ubeshakhbekha uvkumekha195; 

―Ensina-as a teus filhos e fala delas quando tu estiveres no lar, quando estiveres 

viajando na estrada, quando te deitares e quando te levantares‖.  

Outra referência a ensinar a Torá aparece no Vehaya im Schamoa (Devarim 

11: 13-21) onde esta escrito Velimadetem otam et-beneikhem ledaver bam 

beschivtekha bebeitekha ubelekhtekha baderekh ubeschakhbekha ubekumekha196; 

―Ensinem seus filhos a falar delas, quando vocês estiverem em casa, quando 

viajando na estrada, quando deitarem e quando vocês se levantarem‖. Na primeira 

afirma que o judeu é obrigado a ensinar as palavras da Torá aos seus filhos, como 

também deve ele próprio estudá-las. Este trecho não faz referencia ao método, 

constância ou forma do Talmud Torá, do como estudar Torá que deve ser utilizado 

para a transmissão. Enquanto isso, no segundo trecho se recebe a ordem de 

ensinar estas palavras aos filhos e a ensiná-las todo o tempo. Ou seja, a obrigação 

                                                 
192

 BLECH, Rabino Benjamin; Understanding Judaism: The Basics of Deed and Creed  
193

 http://www.Toráh.org/learning/rambam/talmudToráh/tt1.3.html 
194

 DEVARIM é o livro da Torá habitualmente conhecido como Deuteronômio.  
195

 KAPLAN, Aryeh; A Torá viva; pág. 900; Ed. Maayanot; S. Paulo: 2000 
196

 Ibid, pág. 922. 
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não é só de transmitir, mas fazer cumprir a mitzvá de forma efetiva. Ou seja, ir além 

das palavras para as ações.   

O Rambam foi um Rischon197, um sábio judeu considerado pioneiro, dos 

primeiros. Os Rischonim são um grupo de doutores eruditos com características 

únicas, que não pertencem apenas a uma geração ou local físico, mas que têm em 

comum seus conhecimentos e sua precisão em matérias relativas à sabedoria 

judaica. É característica comum deste grupo o uso extremamente cuidadoso e 

preciso das palavras. Neste sentido nesta tese se considera justificado em alguns 

casos devidamente sinalizados entrar em certos detalhes que podem diferir da 

tradução ao português de Blumenfeld198 que é utilizada nesta tese em várias das leis 

estudadas.  

Após a explicação sobre estes conceitos são apresentadas a seguir algumas 

das ―Leis do Estudo da Torá‖ do Mischnê Torá. 

 

3.3.1.  Todo aquele que tem obrigação de estudar tem obrigação de ensinar  

Eis um dos diferenciais que os caminhos mandatórios produzem na educação 

judaica, fazendo que seja obrigação de quem aprende transmitir aos outros. Esta lei 

se condensa na expressão: Kol hahaiav lilmod haiav lelamed, que significa que “todo 

aquele que tem obrigação de estudar tem obrigação de ensinar‖. Aquele que 

conhece a Torá, que sabe a Torá, na hora que adquire esse conhecimento passa a 

ter a obrigação de transmiti-la. Se receber esse saber pode se dar como um ato 

―passivo‖, a seguir se transforma em ―ativo‖. O conhecimento no judaísmo é uma 

riqueza. Como acontece com a riqueza material, da qual a pessoa é apenas 

depositário transitório, também se aplica ao conhecimento de Torá, quem o possui o 

tem que transmitir aos outros.  

 Todos os homens judeus têm a obrigação de estudar todas e cada uma das 

halakhot. Mas a mitzvá de Talmud Torá é maior que todos os outros preceitos e não 

tem um momento único. Estudar a Torá é um preceito para cumprir toda a vida, cada 

dia da vida, de manha e à noite, até o ultimo dia da vida. Trata-se de uma obrigação, 

                                                 
197

 RISCHONIM plural, singular RISCHON, primeiro, do hebraico fazendo referencia aos pioneiros, é o nome 
dado aos rabinos e sábios estudiosos do judaísmo que foram os primeiros comentaristas do Talmud, no período 
anterior à escrita do Shulkhan Arukh e na seqüência dos Gueonim 
198

BLUMENFELD, Rabino Yaacov Israel; Mischnê Torá; Ed. Imago, Rio de Janeiro: 2000   

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_hebraica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rabino
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Talmud
http://pt.wikipedia.org/wiki/Shulkhan_Arukh
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gueonim
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que se cumprida será um diferencial a considerar. Os educadores atuais sabem que 

um desafio ainda na época contemporânea é conseguir integrar na cultura a idéia e 

a realidade da educação permanente.  A lei judaica impõe isso para todas as 

pessoas, não importa se têm por profissão o estudo e o ensino, obriga todas as 

classes sociais. É obrigação de todo judeu estudar Torá.  

Quando se trata de crianças é o pai que tem a obrigação de ensinar, e, se o 

pai não souber ou não tiver condições de ensinar e não puder fazê-lo, deverá 

conseguir quem o faça e inclusive pagar para isso.  

Assim fica claro que a obrigação é particularmente do pai. Esta primeira 

halakhá é uma demonstração da delicadeza implícita da tradução do hebraico para o 

português. A tradução de Blumenfeld é ―apenas aquele cuja tarefa é aprender tem a 

tarefa de ensinar‖. Mas o hebraico diz ―haiav‖ que vem da palavra ―hova‖, que em 

português é obrigação, dívida. Não se trata somente de uma tarefa, que pode até 

ser opcional, mas de uma obrigação: ―kol hahaiav lilmod haiav lelamed‖. Este 

mandamento, quando aplicado a todos os membros, traz conseqüências 

significativas nas prioridades de uma sociedade judaica e dá forma a mesma. De 

fato, constitui uma característica específica e central da transmissão do judaísmo: 

todos aqueles que têm o dever de estudar, têm também o de ensinar. O judaísmo 

através das fontes judaicas exige  que os judeus sejam uma sociedade de 

observantes das leis e também de estudantes, ao mesmo tempo que devem ensinar. 

O saber não é e não deve ser uma propriedade particular para o próprio uso. Deve 

ser obrigatoriamente compartilhado. Isso cria o dever de conexão das pessoas 

através do estudo das leis, estendida a todos os membros do grupo que acredita 

nestas leis. 

Considere-se ainda que isso acontece no marco da fé e pela fé em HaSchem 

(que traz junto também a Torá com suas leis e particularmente o Olam Habá199), o 

que dá a esse dever uma conotação de importância, imponência e eternidade, para 

todas as gerações e em todos os lugares. Cumprir esta lei faz que as pessoas se 

sintam partícipes ativos da atuação divina. Observe-se a força que teve, tem e terá 

para um judeu acreditar que segue os mandamentos divinos através da Torá e da 

sabedoria transmitida oralmente pelos rabinos.  

                                                 
199

 Mundo vindouro 
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Por isso, ser judeu não é só rezar, o que estaria implícito na dimensão 

religiosa, mas também, e centralmente, estudar, refletir e transmitir o conhecimento 

das leis da Torá. Ser judeu então é aprender e fazer, é aprender e ensinar, e refletir 

sobre o que se aprende e o que, então, se deve ensinar. 

 

3.3.2. É obrigação ensinar ao filho do teu filho 

Após ter sido estabelecido com clareza que é responsabilidade do pai ensinar 

ao filho, essa obrigação se estende ao neto, e também ao filho de outros. Esta lei 

compromete os membros de uma sociedade que segue a Torá, uns com os outros. 

Não apenas somos responsáveis uns pelos outros, mas a nossa responsabilidade 

pela educação de cada geração e de cada membro da sociedade é central. 

Capitulo I  

2. Assim como é dever de um homem ensinar ao seu filho, 

também é sua tarefa ensinar ao neto, como está escrito: ―Faze com 

que saibam até os teus filhos e os filhos dos teus filhos‖ (Dt 4:9). Esta 

obrigação deve ser cumprida não apenas com relação a um filho e 

um neto; este dever repousa sobre todo judeu: ensinar a todos os 

discípulos, mesmo que estes não sejam seus filhos, como está 

escrito: ―tu ensinarás diligentemente aos teus filhos‖ (Dt 6:7). Pela 

tradicional autoridade, o termo ―teus filhos‖ inclui os discípulos, pois 

os discípulos também são chamados de ―filhos‖, como está escrito: 

―E os filhos dos profetas surgiram‖ (II RS 2:3). Sendo assim, por que 

o preceito menciona especificamente (Dt 4:9) o filho de um homem e 

o filho de um filho? Para imprimir sobre nós a idéia de que o filho 

deve receber instrução antes de um neto, e um neto antes do filho de 

um outro homem.  

Perek Rischon (1º) 

Halakhá Bet (2) 

Keschem scheadam khaiiav lilmod et beno kakh khuh haiav 

lilmod et ben beno scheneimar behodahatam lebeneikh ulebenei 

beinekh.Veloh beno ubein beno bilebad hala matzoh hal col hokhma 

ve hokhma miIsrael lilmod et col hatalmidim hehaiaf scheheimar 

bnuio. Schneimar uschenantem lebanaikh, mepi haschmoah limdo 
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beneikh alo talmideikh, schehatalmidim kruiin banaim schneiman 

veitzho bnei hanebihim: him kan lamah natztoah al beno uben beno, 

lekhakdim beno leben beno uben beno leben habero. 

  

Esta lei contém uma expressão determinante em seu conteúdo haiav lilmod et 

ben beno que significa ―é obrigação ensinar ao filho do teu filho‖. A expressão 

Keschem literalmente pode ser traduzida ―como o nome‖, significa ―da forma como‖, 

―com a mesma obrigatoriedade‖. O significado desse texto é que, assim como o 

homem tem a obrigação de ensinar ao seu filho, assim tem que ensinar ao seu neto. 

O Rambam, através desta lei traz uma Guemará, autoridade oral, que afirma que 

quando está escrito na Torá ―filhos‖, deve-se interpretar como ―discípulos‖, ou seja, 

todos os membros da sociedade. Está escrito ―filhos‖ para ensinar que a obrigação 

em relação aos filhos dos outros é igualmente importante à que se tem com os 

próprios filhos. A obrigação não se restringe a sala de aulas, senão que se estende 

para fora delas. Esta lei, impondo a obrigatoriedade de ensinar, da mesma forma, ao 

filho, ao neto e a todos os membros da sociedade, estabelece um poderoso modo 

de disseminar a educação e o conhecimento da Torá, fazendo-o chegar a todos, 

sem exceção.  

Esse modo, ao mesmo tempo ―social e educativo‖, constrói uma sociedade 

em que todos recebem uma educação que, na perspectiva judaica, pode ser 

chamada de básica, do ponto de vista do judaísmo mais tradicional. Isso significa 

que a idéia de que todos têm obrigação de educar a todos, faz parte do judaísmo e 

da educação judaica desde os tempos bíblicos, há milhares de anos.  

Ao longo das leis de Talmud Torá, do estudo da Torá, percebe-se que o 

educador não é apenas o que ensina, mas precisa poder explicar ou gerar reflexões 

e indagações, enquanto se dedica principalmente à transmissão das leis da Torá. 

Todos os demais ensinamentos partem daí. A redação destas leis mostra como 

através delas se unem à função estritamente educativa, de sala de aula, à da 

consolidação social. Desta forma as Leis do Estudo da Torá contribuem para 

construir uma sociedade onde todos estudam e todos ensinam.  

Estas leis existem desde os tempos bíblicos, impondo-se para um povo que 

as recebe com a força de ser um mandamento divino. Nos ensinamentos do Sinai, 
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muito antes da existência do Estado moderno, educar ao outro, como o mostram 

essas leis aqui em estudo, é um dever de todos os cidadãos, especificamente de 

todos os pais, espalhando-se por todo o povo hebreu, sendo que a obrigação não 

pode ser simplesmente transferida ao Estado ou às autoridades do momento.  

Etshalom200 menciona uma ―obrigação telescópica‖. No centro está a 

obrigação da própria pessoa estudar Torá, em seguida sua passagem aos filhos 

(banekha), a seguir os netos e os filhos de outras pessoas.  Outro principio que 

Etshalom aponta é o de karov, karov kodem, ou, em uma tradução aproximada, ―o 

mais próximo antes‖. Ou seja, a pessoa tem que se preocupar ativamente pelo mais 

próximo, pelos que vivem ao seu redor.  

A mitzvá, o mandamento, de Talmud Torá, de ensinar a Torá, é universal, 

porém Maimônides preocupa-se em mencionar as obrigações com os membros da 

família (filhos e netos) de forma explicita, mostrando que esta halakhá, mesmo que 

se estenda a toda a sociedade, deve se aplicar em primeiro lugar e dando 

preferência à proximidade familiar. Etshalom no mesmo texto também estabelece 

uma comparação entre a mitzvá de Talmud Torá e a de Tzedaká201.  Mesmo que os 

recipientes da Tzedaká – explica Etshalom – não sejam os mesmos que os de 

Talmud Torá, como na Tzedaká a obrigação primeira é com a própria pessoa, a 

seguir com os consangüíneos (Umibesarekha lo tit´alem – Yeschaya – De tua 

descendência você não se livrará202 [Isaias] 58:7) e então com o pobre da cidade.  

 

3.3.3  As três partes do dia e sua ligação com as etapas da vida. 

Enquanto as leis anteriores abordavam a responsabilidade em relação a 

filhos, netos e outros membros da sociedade, agora esta lei estabelece uma 

organização nos estudos da Torá, o que propõe uma ordem na vida dos judeus. 

Esta halakhá estabelece a organização da vida de todo homem judeu. A lei não trata 

de rituais, mas do estudo de todos os judeus, não limitando-se a uma etapa escolar, 

mas vitalícia, para toda a vida. Assim: 

 

                                                 
200

 http://www.Toráh.org/learning/rambam/talmudToráh/tt1.2.html 
201

 TZEDAKÁ vem da palavra hebraica tzedek, que significa justiça e que poderia ser traduzida ao português, 

para captar seu sentido e suas implicações tão fortes no desenvolvimento de trabalho sócio-assistencial, como 
justiça social ou justiça com solidariedade.  
202

 Tradução do hebraico ao português do autor desta tese. 
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Capitulo I 

11.O tempo atribuido ao estudo deve ser dividido em três 

partes. Um terço deve ser dedicado à Lei Escrita, um terço à Lei Oral 

e o ultimo terço deve ser gasto em reflexão, aferindo-se conclusões 

sobre pontos de vista, desenvolvendo implicações a partir das 

declarações, comparando os ditos, estudando os princípios 

hermenêuticos pelos quais a Torá é jurisprudenciada, até que se 

saiba a essência destes princípios, e até que se saiba como deduzir 

o que é permitido e o que é proibido daquilo que se aprendeu 

tradicionalmente. Isto é denominado de Talmud. 

Por exemplo, se o individuo é um artesão que trabalha em 

seu oficio três horas diariamente e dedica nove horas ao estudo da 

Torá, ele deve passar três destas nove horas no estudo da Lei 

Escrita, três no estudo da Lei Oral, e as três restantes na reflexão 

sobre como deduzir uma lei a partir de outra. Os conceitos que foram 

transmitidos oralmente de geração em geração estão compreendidos 

na Lei Escrita, enquanto sua explicação recai na categoria da Lei 

Oral. Os assuntos denominados Pardés estão incluídos no Talmud. 

Este plano se aplica ao período em que se começa a aprender. Mas, 

quando uma pessoa tiver se tornado proficiente e não mais 

necessitar aprender a Lei Escrita, ou estiver continuamente ocupada 

com a Lei Oral, ela deverá, em ocasiões fixas, ler a Lei Escrita, a Lei 

Ora e as jurisprudências, de forma a não esquecer das normas da 

Torá, e deve dedicar todos seus dias exclusivamente ao estudo do 

Talmud, segundo sua formação mental e maturidade de intelecto. 203 

Esta lei, como apontou o Rabino Dr. Samy Pinto, não se refere somente as 

partes do dia, mas as etapas da vida. Há nela uma consciência das diferencias 

evolutivas na aprendizagem, mostrando que ao longo dos anos o intelecto 

amadurece e assim também a compreensão das leis judaicas.  

Há uma discussão sobre o significado das palavras utilizadas nessa lei. 

Etshalom explica que, quando está escrito veschinantam levanekha pode ser 

                                                 
203

 BLUMENFELD, Yaacov Israel; Mischnê Torá: p. 185. Na defesa desta tese foi apresentada a versao de 
Twersky que ao falar de Pardés coloca entre parêntesis a expressão °estudos esotericos°, o que gera confusão 
num autor que é racionalista como Maimônides. Nem o original em hebraico nem a tradução de Blumenfeld que 
utilizamos agora contêm nenhuma referencia neste sentido. Agradeço ao Rabino Dr. Samy Pinto por ter-me 
alertado para evitar traduções que possam provocar confusões conceituais significativas como esta.  
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traduzido como ―você deve ensiná-las às tuas crianças‖, a palavra veschinantam que 

provém da palavra schnaim, que significa duas, deve ser lida como veschilaschtam, 

que significa ―divida-as em três‖. A fonte citada é o tratado de Kiduschin 30ª, do 

Talmud, onde está escrito que esta leitura foi feita por Rav Safra em nome de Rav 

Yehoschua ben Hananya. Enquanto que Majtlis explica que veschinantam provém 

de schnaim, dois, como repetição. Vem então de schinun, que é a Hazará do estudo, 

a repetição dos textos que faz parte em forma muito enfática do ensino judaico. O 

que Rav Safra, citado por Etshalom, propõe é um drasch, um terceiro nível de 

interpretação após o pschat (literal) e o remez, que implica em uma interpretação 

que lembra e se liga à interpretação literal, dentro do conceito de pardés tratado 

anteriormente.    

 

3.3.4. Com três coroas o povo judeu foi coroado 

Essa lei aborda questões que se ligam ao poder nas sociedades judaicas, e 

estabelece a porta de entrada para os níveis mais altos de prestígio social para 

aqueles que estudam, o que permite que alguém que não tem poder militar, alcunha 

social ou posses, possa chegar a ser sumamente respeitado pela sociedade.  

Capítulo III 

1. Com três coroas foi o povo judeu coroado – com a coroa da 

Torá, com a coroa do Sacerdócio e com a coroa da Realeza. A coroa 

do Sacerdócio foi concedida a Aarão, com está escrito: ―E será para 

ele e também para os seus descendentes um pacto de Sacerdócio 

perpetuo‖ (Números 25:13). A coroa da Realeza foi conferida a 

David, como está escrito: ―Sua semente durará para todo o sempre, 

e o seu trono como o sol diante de Mim‖ (SI 89:37). A coroa da Torá, 

porém, é para todo judeu, como está escrito: ―A Torá que Moisés nos 

ordenou é uma herança da congregação de Jacó‖ (Deuteronômio  

33:4). Todo aquele que desejar isto poderá alcançá-lo.  Não se 

pense que as outras duas coroas são maiores que a coroa da Torá, 

pois está escrito: ―Por Mim reinam os reis e os príncipes decretam a 

justiça. Por Mim os príncipes regem‖ (Pv 8:15,16). Daí a inferência de 

que a coroa da Torá é maior que as outras duas coroas. 

Perek Schlischi (3º) 
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Halakhá alef (1) 

Beschloscha ketarim nikhteru Israel, keter Torá veketer 

kehuna veketer malkhut. Keter kehuna zchakh bo Aarão scheneimar 

vehaita lo ulazaroho hakharaiv brit kehunat olam. Keter malkhut 

zchakh bo David scheneimar zaroho leolam ieheh vekhiso 

kaschemesch negdi: keter Toráh harei monakh vehome vemokhen 

lekol. Scheneimar Torá tzokh lanu Mosche morascha kehilat Yaacov, 

kol mei schirtzah iaboh vitul: schema themor schehutan haketarim 

gdolim miketer Torá, kharei huh homer bei malakhim imlokho 

veroznim iekhukoko tzedek bei scharim ischuro: heh lamedet 

scheketer haTorá gadol meketer kehuna veketer malkhut.  

Essa lei traz um mecanismo que, através do estudo da Torá, da educação, 

abre as portas para indivíduos cujo ponto de partida não é uma situação econômica 

de destaque ou uma família pertencente à realeza, permitindo, dessa forma, o 

crescimento da pessoa mais simples aos vários setores da sociedade e a ela como 

um todo, podendo assim chegar aos escalões mais altos e respeitados 

coletivamente. Assim a mensagem que uma criança recebe é que, estudando, 

poderá ser altamente valorizada na sociedade judaica dos que respeitam a Halakhá.  

Daniel Elazar204 comparou modelos federativos de governo, do mundo 

ocidental, ao judaico das três coroas, mostrando a sua adequação para sociedades 

que se enquadram dentro de uma proposta referencial como a judaica. Essa lei 

parte dos princípios judaicos para a divisão de poderes no governo do povo judeu, e 

cria um sistema de equilíbrio entre eles, atribuindo a cada um funções diferentes. 

Há um Keter Torá cujo foco é o conhecimento aprofundado da Torá, outro 

Keter Kehuna a quem corresponde a condução de rituais coletivos, adjudicados a 

Aharão e seus descendentes, incluindo tudo o relativo ao Templo em Jerusalém e o 

terceiro poder, a Keter Malkhut que atualmente seria chamado de poder civil, a 

―coroa‖ do rei que cria uma dinastia a partir do rei David.  

Aquela a quem qualquer um pode ascender através do estudo, que iguala o 

mais humilde com o mais nobre, o mais pobre com o mais rico, é a coroa da Torá, a 

do estudo da Torá. O Keter Malkhut e o Keter Kehuna já estão destinados 
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 ELAZAR, Daniel, COHEN, Stuart A.  The Jewish Polity : Jewish Political Organization from Biblical Times to 
the Present,  Indiana University Press: Philadelphia,  1984. 
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previamente, enquanto que a Keter Torá é aberta a todos e a cada um. Qualquer 

pessoa, na sociedade, que estude muito e cumpra as halakhot, poderá ser ―coroado‖ 

com a Keter Torá, sendo que esta coroa, a do estudo da Torá, é a mais importante. 

Ao longo da história do povo judeu, o lugar reservado aos sábios na Torá, é 

representado por Roschei yeshivot, ou seja, chefes de centros de estudos de fontes 

religiosas. 

Esse ―capítulo‖ (perek), com o conjunto das Halakhot Talmud Torá, dedica-se 

a mostrar o respeito devido a quem se devota ao estudo da Torá. Quanto às outras 

duas coroas (que equivalem ao que hoje chamaríamos dos outros dois poderes), a 

do Sacerdócio adjudicada a Aharão e seus descendentes, e a da Realeza, que 

corresponde a David e seus descendentes, pertencer a elas proporciona aos seus 

membros sinais externos de riqueza e poder. Já no Keter Torá, no Talmud Torá, 

podem se encontrar pessoas totalmente desprovidas de posses. Assim, sábios que 

aparecem mencionados no Talmud, eram simples lenhadores e carregadores de 

água, desprovidos de riquezas materiais. Ainda, essa lei afirma que a coroa da Torá 

é maior que as outras duas. Daí pode se depreender o porquê de, em muitas 

gerações de judeus observantes, em especial quando a linha tradicional era 

majoritária na comunidade judaica, ser constatável o papel central dado a quem 

transmite a Torá, a quem ensina e educa, o qual, seguindo essa orientação, era 

frequentemente considerado como o membro mais prestigioso da sociedade. 

Mesmo no Brasil, houve um tempo não tão distante, quando houve ondas 

migratórias judaicas fugindo da Europa e chegando ao país, onde ser educador, 

moré, melamed, rabino era a posição de maior prestigio na comunidade judaica 

brasileira.  

O conhecimento da Torá evidencia que não se pode encapsular a relação da 

educação, do ensino ligado aos princípios divinos, a um lugar, como uma sinagoga, 

nem depositar a responsabilidade pela educação apenas aos religiosos, nem 

restringi-los a certos dias e horários.  

Com relação a essa lei, é ainda necessário tratar da abreviatura em que 

aparecem as letras Schin, Nun e apóstrofe, o que significa Scheneiman, ou seja, ―o 

que foi dito‖. Desta forma o Rambam indica que recorre estritamente às fontes 

judaicas mais conhecidas e aceitas (a Torá escrita e oral, a Guemará e o Talmud). A 

redação desta lei utiliza o conceito de moraschá, que pode ser traduzido como 
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herança. Não faz referência a quaisquer tipos de riqueza material. Morashá refere-se 

a tudo o que os judeus herdaram através das suas fontes e dos seus sábios, toda a 

herança cultural-religiosa do judaísmo, ao longo dos séculos. Neste sentido vale 

esclarecer que, em hebraico, quando se fala especificamente de herança de bens 

materiais, usa-se a palavra ierushá. 

Assim o conjunto das leis do Mischnê Torá propõe mecanismos de igualação 

social que, em uma estrutura aristrocrática, colocam potencialmente no mesmo nível 

o Rei, o Grande Sacerdote (Kohen HaGadol) e aquele que estuda a Torá. Dessa 

forma, o judaísmo constrói um tipo de meritocracia, no qual o maior mérito é o 

estudo, o conhecimento e o saber, donde os que mais estudam, os que mais sabem 

e entendem a palavra divina, mesmo sendo da classe sócio-econômica mais baixa, 

são colocados no mesmo nível que os que estão no topo da sociedade.  

 

3.3.5. O estudo precede à prática 

Essa lei trata da sabedoria judaica, que estabelece prioridades, de forma tal 

que não se encontre, em fontes divinas, a justificativa para não estudar ou não 

conhecer a lei.  

Capitulo III 

3. De todos os preceitos, nenhum é igual em importância ao 

estudo da Torá. E mais ainda, o estudo da Torá é igual a eles todos, 

pois o estudo leva à pratica. O estudo sempre tem precedência à 

pratica.  

Perek Schlischi (3º) 

Halakhá Schloscha (3) 

Hein lekh mitzva bekhol hamitzvot kulchen schehaia 

schekulah kenegued Talmud Torá ele Talmud Torá kenegued kol 

hamitzvot kulkhen. SchehaTalmud mebiah leiedei maaseh. Lefikhakh 

haTalmud kodem lemaaseh bekol makom.  

 

A halakhá Schlischit (3ª) é uma ratificação da alef (1), mas assim como 

acontece em toda a Torá, não se trata de simples repetição ou redundância, 
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eventualmente devidas a um descuido, algo não intencional. Os sábios ensinam que 

tudo o que se repete na Torá tem algum motivo, pelo qual é preciso indagar, 

descobrir para entender. Da mesma forma na seleção e redação de um Rischon, 

como o Rambam, é claro que nada é por acaso. Essa lei traz um tema central no 

judaísmo que tanto valoriza a prática como indica a colocação diária do tefilin205 

como modo de unir o que se pensa, o que se sente e o que se faz. O estudo 

precede à pratica - não se trata apenas de uma regra pedagógica, ou exercício de 

boa metodologia. Procura-se construir uma pessoa equilibrada, que dedica tempo ao 

estudo e também ao trabalho produtivo. Como Twersky aponta, o que se deve 

procurar é uma pessoa ideal, para se preparar para o Olam Habá. No judaísmo 

procura-se a perfeição como pessoa e não apenas como aluno. Há assim a 

colocação de uma ordem de precedência que será fundamental para a visão de 

mundo proposta pelo judaísmo através de suas fontes. Em outras leis (ex. halakhá 

alef, perek schlischi), veremos que se estabelece também uma ordem em relação 

aos deveres e direitos do pai e aos do educador.  

 As leis judaicas estabelecem que as pessoas exerçam na sua vida esses 

princípios judaicos, não apenas como um tipo de conhecimento, mas porque, aos 

judeus assim o fazerem, na prática cotidiana, fazem com que o judaísmo exista. 

Por isso há sempre uma busca de equilíbrio entre o estudo e a ação. O 

estudo precede à ação, mas a ação é fundamental e imprescindível, como antes 

mencionado. Assim,comenta-se no Schulkhan Arukh do rabino Shneur Zalman de 

Liadi206, o Alter Rebbe: 

Nossos Sábios (Berakhot 7b) observam que quando o Tanakh 

procura apontar com exatidão o caráter único do profeta Elisha, 

descrevem ele –surpreendentemente- como o homem que ―derramou 

água sobre as mãos de Eliyahu‖. Porque se faz referência a ele 

como um assistente mais que como um discípulo? Porque as 

qualidades verdadeiramente excepcionais de um sábio não são 
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 TEFILIN, do hebraico filactérios que é o nome dado a duas caixinhas de couro, cada qual presa a uma tira de 
couro de animal kasher, dentro das quais está contido um pergaminho com os quatro trechos da Torá (Shemá 
Israel, Vehaiá Im Shamoa, Cadêsh Li e Vehayá Ki Yeviachá). Coloca-se uma caixinha na cabeça (o 

pensamento), outra caixinha se coloca no braço apontando ao coração (sentimentos) e se amarra uma das fitas 
de couro no braço terminando na mão (ação). 
206

 ALTER REBBE é a forma familiar dos chassidim chamar em iídiche ao Rabino Shneur Zalman de Liadi (5505-
5573/1745-1812), um halakhista e filosofo, fundador da conhecida chassidut CHABAD, e progenitor da dinastia 
dos rebbes de Lubavitch. Ele é amplamente conhecido como o Baal HaTanya e o Baal Schulkhan Arukh, ou seja 
autor  de ambos livros (Tanya e Schulkhan Arukh), sendo que este último é uma versão mais moderna do texto 
de autoria do rabino Joseph Caro.  
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reveladas como abstratos teóricos, mas como verdades aplicadas. E 

desde o ponto de vista vantajoso de um assistente pode se perceber 

como um sábio incorpora os ideais que prega, integrando eles na sua 

vida.207  

 

3.3.6. Estudar e trabalhar 

 Se para alguém a lei que apresentamos anteriormente não era clara, esta 

outra aborda nitidamente a questão das prioridades, que as Halakhot Talmud Torá 

tratam com tanto cuidado. Neste caso é estabelecida a ordem de prioridades na vida 

de um homem, mostrando que as leis judaicas buscam educar não apenas para a 

sala de aula, mas para todos os aspectos da vida.  

Capitulo III 

10. Porém, aquele que pensar em estudar a Torá e não 

trabalhar, mas viver de caridade, estará profanando o Nome de D´us, 

trazendo desprezo à Torá, extinguindo a luz da religião, atraindo o 

mal a si mesmo e privando-se da vida vindoura, pois é proibido obter 

qualquer vantagem material das palavras da Torá. Os sábios 

disseram: ―Todo aquele que obtiver um proveito material para si das 

palavras da Torá, estará ajudando a sua própria destruição‖ (Ética 

dos Pais, 4:5).  Igualmente, eles nos afirmaram: ―Ama o trabalho, 

despreza o mando‖ (Ibid. 1:10). ―Todo estudo da Torá que não for 

acompanhado de um oficio é vão e conduz ao pecado‖ (Ibid. 2:2). O 

fim de tal pessoa será o de roubar seus compatriotas.  

Perek Schlischi (3º) 

Halakhá iud (10) 

Kol hamaassim al lebo scheihasuk baTorá veloh ihassah 

melhakhah veitparnas mi hatzedaka, harei ze halel et HaSchem 

vebassah et haTorá vekabah mehor hadat vegram rahah lehatzmoh 

venatel haiaiv min haolam Habá. Lefi scheassur likhnot bedivrei Torá 

baolam haze: Hamru hakhamim kol hanahaneh medivrei Torá netal 

haiav min haolam. Vehor tzeva vehomru loh tehasem hatarah 

lehitgadel bahem veloh kordom lkhapur bakhem. Vehod tzeva 
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vehamru hahov et hamalahkhah veschenah et harabanut.  Vekol 

Torá scheein hamah melahkhah sofah betalah vasof adam sche 

scheiheh malstim et habriut.  

A halakhá iud (10ª) mesmo que milenar, como as anteriores, continua também 

a ter valor se vista com o olhar contemporâneo. Ao mesmo tempo em que reitera a 

prioridade e a centralidade do estudo das leis da Torá, é clara em indicar que isso 

não deve ocupar o lugar do trabalho. A pessoa, o judeu, deve ter uma profissão, um 

ofício, um ganha-pão, ao mesmo tempo em que tem que sistematicamente ler e se 

aprofundar diariamente, na fonte que, para os judeus, é a mais sagrada. Isso, ao 

ponto de que aquele que não combinar adequadamente o estudo da Torá e o 

trabalho poderá cair numa transgressão, ou em hebraico khilul, que lhe fará perder 

seu lugar no Olam Habá, o mundo ou a vida vindoura.  

Essa lei impõe que está proibido, assur, ganhar dinheiro através dos 

ensinamentos da Torá. Inclusive na época atual, muitos grandes sábios da Torá têm 

uma vida humilde e vivem no que pode ser interpretado como situação de pobreza 

econômica.  

No Estado de Israel contemporâneo, onde os setores mais observantes do 

judaísmo tradicional procuram que todos os cidadãos judeus cumpram com a 

obrigação de estudar a Torá e as outras fontes do saber judaico, existe um sistema 

de yeschivot, onde as pessoas estudam geralmente até o casamento e mesmo 

depois. Com isso, esses estudantes saem do mercado de trabalho, não têm 

obrigação de se alistar nas Forças de Defesa de um país permanentemente 

ameaçado e os eximem da sua contribuição com impostos. Esta situação gera 

conflitos na sociedade israelense, que é muito diversificada. Alguns pais seculares 

ou menos observantes se queixam porque enquanto seus filhos se dedicam ao 

serviço militar, arriscando suas vidas, outros jovens que estudam em yeschivot, nem 

trabalham, nem vão ao Exército. A maioria da sociedade israelense não segue 

estritamente os princípios judaicos da Torá e prefere que seus filhos se dediquem a 

estudar prioritariamente profissões que tenham utilidade prática no mercado de 

trabalho, que gerem rendimentos e consideram menos relevante o estudo da Torá e 

das fontes judaicas. Além da situação de conflito armado, é um desafio para a 

sociedade israelense encontrar um equilíbrio entre o cumprimento das obrigações 
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judaicas e das questões práticas do mundo material e competitivo. Mas o que ensina 

a Torá é estudar e trabalhar. 

Dessa forma se vê que o conjunto destas leis estabelece uma visão da 

educação marcada por diferenciais no terreno individual como social. 

 

3.3.7. Reverenciar seu Mestre mais que seu pai 

Esta próxima lei que foi selecionada mostra que mesmo que o pai é o 

principal responsável pela educação do filho, o respeito merecido ao educador 

supera ao que corresponde ter pelo progenitor. Esta é uma lei que mostrará o papel 

que se outorga ao educador na sociedade, cuidando inclusive de cada detalhe, em 

particular das formas de mostrar o respeito e a reverencia ao mestre. 

Capitulo V 

1. Assim como a uma pessoa é ordenado honrar e 

reverenciar o seu pai, da mesma forma ela tem a obrigação de 

honrar o reverenciar o seu mestre, mais ainda que a seu pai; pois o 

seu pai lhe deu a vida neste mundo, enquanto o seu mestre, 

instruindo-o em sabedoria, assegura-lhe a vida no mundo vindouro. 

Se alguém encontrar um objeto que o seu pai perdeu e outro objeto 

que o seu mestre perdeu, a propriedade do mestre deve ser 

restituída em primeiro lugar. Se o seu pai e o seu mestre estão 

carregando um peso, esse alguém deve primeiro aliviar o seu mestre 

e então o seu pai. Mas, se o seu pai for um erudito, ele deve resgatar 

primeiro o pai e depois o mestre, ainda que aquele não seja da 

mesma categoria que o mestre; também nesse caso ela devera 

primeiramente resgatar a propriedade perdida de seu pai e depois a 

do seu mestre. Não há honra maior do que aquela que é devida ao 

mestre; nenhuma reverência é mais profunda do que aquela que a 

ele deve ser prestada. Os sábios disseram: ―A reverência pelo teu 

mestre será como o temor ao Eterno‖ (Ética dos Pais 4:12). Adiante 

eles disseram ―Todo aquele que desconfiar da autoridade do seu 

mestre age como se disputasse com a Shekhiná208·, como está 

escrito: ―Quando eles se sublevaram contra o Senhor‖ (Nm 26:9). 

Todo aquele que começar uma discussão com o seu mestre, age 
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como se começasse uma discussão com a Shekhiná, como está 

escrito: ―Onde os Filhos de Israel contenderam com o Senhor, e Ele 

foi santificado nelas‖ (Nm 20:13). E todo aquele que acalentar 

ressentimento contra o seu mestre, age como se acalentasse o 

ressentimento contra o Senhor, como está escrito: ―Os seus 

murmúrios não são contra nós, mas contra o Senhor‖ (Ex. 16:8). 

Quem quer que guarde duvidas sobre o seu mestre age como se 

guardasse dúvidas sobre a Shekhiná, como está escrito: ―E o povo 

falou contra D´us209 e contra Moisés‖ (Nm 20:3).  

Perek Hamischi (5º) 

Halakhá alef (1) 

Keschem schehadam metzuveh bikhvod haviv ubeirato kakh 

khuh haiav bikhvod rabo veirahto. Verabo ieter veaviv, scheaviv hevio 

lekhaiei aolam aze berabo schelmedo hokhma mevio lekhaiei haolam 

ava: rahah habeidat haviv vehabeidat rabo, schel rabo kodemet 

leschel haviv  Haviv verabo neschuim bamassah, maniakh et schel 

rabo veekhad kakh schel haviv. Haviv verabo schebuim beschebia, 

podah et rabo veakhar kakh podah et haviv. Veim haia haviv talmid 

hakhamim pode et haviv tekhalah. Vekhen im haiah haviv hakham. 

(Hainiudiudpei) scheheino schekol keneged rabo meschib habeidato 

veekhad kakh meschib habeidat rabo. Vehein lakh kavod gadol 

mikavod harav velo moreh ieter mimoreh harav. Hamru hakhamim 

more rebakh kemoreh schamaim: lefikhad hamru kol hakholek hal 

rabo kekholek hal haschekhinah scheneimar behatzokhem hal (iud 

iud HaSchem). Vekol hahoseh meribah him rabo kehoseh him 

haschekhinah scheni hascher rabo benei Israel et HaSchem. Vekol  

hamatarhim hal haschekhinah schneini loh aleino talonotoikhem ki 

hal HaSchem. Vekol hamaharahar hekhad rabo kemeharahor hekhad 

haschekhinah scheni veidaber haham behaleihim ubamaseh. 

                                                 
209

 Rambam mostra que o judaísmo ―rejeita os atributos que impliquem definição inteira ou parcial, qualidade ou 
relação‖.  D´us é ―causa primeira, único, incorpóreo, sem emoção nem carência e incomparável‖. A visão judaica 
rejeita parâmetros antropomórficos. É uma existência que sempre é anterior a qualquer outra existência. Que 
sempre esteve e estará. Que esta em todas as partes, mas não tem corpo, não tem matéria. A divindade do 
judaísmo é sem emoção nem carência. De nada precisa, oposto ao ser humano que para todo precisa sempre 
de alguma coisa ou pessoa, ou ajuda. Para este D´us não cabe utilizar de atributos humanos. Como diz 
Guinzburg ―são admissíveis apenas as qualificações descritivas de Suas obras, sobretudo as registradas nas 
Escrituras, como os Treze Atributos do Êxodo, que foram comunicados a Moises‖. A Bíblia atribui a D´us 

―existência, vida, poder, sabedoria, unidade, eternidade e vontade, estas não podem ser entendidas como 
propriedades distintas coexistentes com a essência de D´us‖ (GUINZBURG p. 412) 
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A halakhá alef (1) do perek hamischi (5º) aponta a importância que tem a 

educação, através do respeito que é dado a quem transmite as leis da Torá, que é 

maior que o dado ao próprio pai. De forma semelhante ao que a pessoa deve sentir 

por HaSchem, em relação àquele que transmite a Torá deve se sentir amor e ira, 

que em português pode ser traduzido como temor reverente, e ao mesmo tempo 

kavod (que no texto transliterado aparece como bikhvod) que pode se entender 

neste caso como respeito e honra. A explicação é que o pai dá a vida neste mundo, 

enquanto que o mestre de Torá a dá no mundo vindouro (Olam Habá). A referência 

reiterada a uma vida após esta vida, uma premissa judaica, fortalece a crença em 

um D´us todo-poderoso e na existência de outras realidades que não são captáveis 

a olho nu.  Este mecanismo que mostra à pessoa que não percebe nunca a 

realidade como um todo, contribui a induzir uma atitude humilde, que, por sua vez, 

promove a busca e a indagação para atingir a compreensão. 

O enunciado deste parágrafo traz exemplos sobre a propriedade de um objeto 

perdido e encontrado e a precedência na devolução em primeiro lugar ao educador 

e depois ao pai. A mesma coisa acontece com aliviar alguém de uma carga pesada 

e com a libertação do cativeiro que, em algumas épocas – particularmente na da 

Guemará na qual se fundamentou Maimônides –, era uma situação tristemente 

frequente. A precedência só pode mudar por causa do conhecimento e erudição 

com base na Torá. Somente isso pode fazer com que o pai fique à frente do mestre.  

Essa lei, com sua ordem de precedência, e em particular com seus exemplos, está 

trazendo uma perspectiva radical e difícil de aceitar para mentalidades 

contemporâneas, já que a vida de quem ensina as leis virá, se necessário, antes que 

a do próprio pai.  

É relevante explicar o uso de exemplos no contexto das halakhot, das leis. Os 

exemplos utilizados aqui e em outros pontos, Majtlis assim o explica, ajudam nas 

questões que são ―cinzas‖, não bem esclarecidas. As halakhot incluem exemplos 

que ajudam a entender. Seja na leitura literal, em busca da essência da lei, seja 

como o Rambam, no Mischnê Torá, vale-se da Guemará. Esta apresenta muitos  

exemplos das discussões ao redor das leis e dos seus limites, para assim ajudar a 

entender o limite da permissão da lei. A Guemará vai dos casos para a Lei. O 

exercício reflexivo é parte da compreensão da Lei, mas a prática e o exercício das 
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leis são o que mais amplia seu entendimento. No Mischnê Torá, o Rambam traz a 

halakhá, e com o objetivo de facilitar a seu leitor ele tira a discussão e a citação dos 

autores dos pontos de vista e dos casos que inclui. Assim diz Guinzburg 210: 

O Mischnê Torá suscitou considerável oposição. Atacaram-na 

principalmente por coletar os preceitos sem indicar as fontes, por 

decidir demandas talmúdicas sem justificar a solução e por colocar-

se, com seu caráter de digesto compreensível do Talmud, no lugar 

do próprio Talmud.  

 

3.3.8 Respeitar o Mestre 

Capitulo V 

6. Da mesma forma, ele não deve retirar seus filactérios 

na presença de seu mestre, nem reclinar-se em sua presença, 

mas deve sentar-se respeitosamente como se senta diante de 

um rei. Ele não pode recitar as suas preces em frente ao seu 

mestre, ou atrás dele, ou ao seu lado. É desnecessário 

acrescentar que ele não deve andar lado a lado com o seu 

mestre, podendo permanecer a certa distancia atrás dele, não, 

porem, imediatamente atrás, aí, então, ele poder fazer suas 

orações. Ele não pode ir junto com o seu mestre ao quarto de 

banho. Ele não pode sentar-se na cadeira de seu professor. 

Quando o seu mestre e um colega dele disputem entre si, ele 

não pode, na presença de seu professor, interpor uma opinião 

com relação a quem está certo. Ele não pode contrariar as 

declarações de seu mestre. Ele não pode sentar-se na 

presença de seu professor, até que lhe seja ordenado que se 

sente. Estando sentado, não pode se levantar, até que obtenha 

permissão para tal. Quando for se retirar, ele não poderá dar as 

costas, mas deverá retirar-se com a sua face voltada para o 

seu mestre. 

Perek Hamischi 
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Halakhá shesh 

Vekhen loh iekhalotz tefilaiv kifnei rabo. Veloh isabm 

heleh ioschev keioschev lifnei hamelekh. Velo itpalel lifnei rabo 

veloh lehakhar rabo veloh betzad rabo, vehein tzarikh lomar 

schehesor lo lehalakh betzado, heleh itrakhak lehekhad rabo 

veloh ieheh mekoven keneged hakhoraiv, vehakharkakh itpalel. 

Veloh ikanes him rabo lemerakhetz loh ioschev bamakom rabo. 

Velh ikhariah debaraiv befaniv. Veloh isator et devaraiv. Veloh 

iaschav lifnei ha schimar loh schev. Veloh ihmaod milefanaiv 

had schimar loh hamar hu had scheitol reshot lahamod. 

Vekescheiptar merabo loh iekhazer lo hakhoraiv heleh nirtah 

lehakhoraiv vefnaiv kenegued panaiv. 

Este parágrafo legisla sobre as demonstrações de respeito que são devidas 

ao Mestre. O problema da indisciplina em sala de aula em escolas brasileiras têm 

sido uma das maiores preocupações existentes entre os educadores em todo o 

Brasil. Na época atual onde o tema do respeito é considerado um assunto 

problemático, vale a pena observar o conteúdo da lei para perceber que a mesma 

não afeta apenas a sala de aula, mas também fora da sala, como antes e após a 

aula. O respeito ao professor, ensina e manda a halakhá, deve ser demonstrado 

através de atitudes no cotidiano. O respeito àquele que sabe e ensina coloca uma 

ordem no contexto dos seres humanos, que são iguais em direitos. Havendo essa 

exigência, e sendo cumprido, o local onde se estuda terá melhores condições de 

funcionar para seus objetivos de aprendizagem.  

 

3.3.9 O professor deve ser cortês com seu aluno 

As milenares leis do estudo da Torá cuidam de cada envolvido na educação, 

e este cuidado significa sempre indicar de forma explicita quais são as 

responsabilidades de cada um. Neste caso se adiciona outro caminho mandatório 

que desta vez é para o educador. A preocupação com a cortesia é uma 

demonstração de compreensão sobre como funciona na pratica a educação e como 

se obtem sua efetividade. O temor reverente do aluno deve encontrar no educador 

correção e cortesia no tratamento. 
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Capitulo V 

12. Assim como os alunos devem honrar o seu professor, da 

mesma forma um professor deve demonstrar cortesia e amizade 

para com os seus alunos. Os sábios disseram: ―Que a honra de teu 

discípulo seja tão querida para ti como a tua própria‖ (Ética dos Pais 

4:15). Um homem deve ter interesse em seus alunos e amá-los, pois 

eles são os seus filhos espirituais que lhe trarão prazer neste mundo 

e no mundo vindouro. 

Perek Hamishi (5) 

Halakhá Yud Bet (12) 

Keschem schehatalmidim haiavim bekavod harav cakh harav 

tzarich likbod et hatalmidav velekarban. Kakh hamru hakhamim iechi 

kavod talmidakh haviv elaikh keschel Habárakh. Vetzarikh hadam 

lehazahr behatalmidav belekohaven. Schekhem Habánim hamehanin 

baolam hazé baolam Habá. 

 Esta lei impõe o afeto como condição para o sucesso do processo de ensino-

aprendizagem. Isso não significa que a imposição de uma lei promova um afeto, ou 

a amizade, como, no caso, entre o educador e o aluno. Além de ser necessário para 

quem aprende captar a riqueza do que está recebendo, o professor é orientado e 

alertado para manter um relacionamento cordial e de respeito com seu aluno. Sem 

chegar a nenhum extremo, nem a distância fría e o autoritarismo, nem a falta de 

limites e a intimidade. O ciclo de vida judaico possui várias comemorações, entre 

elas algumas que constam na Torá, que induzem sentimentos e posturas, e não os 

deixam liberados à espontaneidade. Esta ―produção de sentimentos‖ pode ser 

exemplificada. Um exemplo é o compromisso com a defesa da liberdade de todos os 

seres humanos sem exceção na Páscoa judaica211. Este procedimento é reiterado 

no judaísmo, e repite-se, por exemplo, em diversas datas do calendário judaico, a 

começar pelo Shabat. O Shabat não produz automaticamente uma mudança no 

estado de ânimo da pessoa, mas é a pessoa que pode provocar em si o sentimento 

do Shabat. Através da compreensão de ser este dia de descanso outorgado como 

uma dádiva divina, através do abandono das preocupações materiais (deixando 

mesmo de utilizar veículos, elevadores, celulares, televisores e tudo o que inclua 
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energia elétrica), através do comparecimento à sinagoga e a participação das rezas, 

através da realização da recepção do dia sagrado, Kabalat Shabat, são elementos 

que trazem o clima de paz e de reflexão sobre questões sagradas.  

Da mesma forma acontece com outras datas do calendário, tais como Purim, 

onde se lembra como foram salvos da morte os judeus da Pérsia; nessa data, uma 

das mitzvot é se alegrar, compartilhar um profundo sentimento de alegria. Ou 

quando no jejum de Tischá BeAv se lembra com profunda tristeza a destruição do 

Templo Sagrado em Jerusalém. É relevante ter isso presente quando é lida uma lei 

que estabelece como deve ser o relacionamento entre educador e educando: de 

amizade. No sistema legal judaico tradicional isso não é apenas uma figura de 

linguagem, mas uma lei. 

Esta lei não faz uma igualação hierárquica entre o professor e o aluno. Mas o 

judaísmo, através destas leis faz que a educação, mesmo que bem disciplinada e 

organizada ao redor do respeito ao professor, produza entre educador e aluno, um 

relacionamento que metodologicamente facilita o aprendizado. Mesmo com todos os 

sinais bem evidentes de respeito a quem transmite a Torá, no momento da própria 

transmissão é imposta ao transmissor uma atitude de proximidade com o aluno, de 

amizade, de afetividade. A situação de enorme respeito que o educador recebia, no 

tempo em que a maioria dos judeus observava as leis da Torá, já não se conserva 

mais em comunidades judaicas que adotaram os valores das sociedades das quais 

os judeus fazem parte atualmente.  

Quando se considera as leis de transmissão da Torá como um conjunto, 

percebe-se que impõem uma série de mecanismos que permitem transformar a 

pessoa mais humilde, através do estudo, em um par para um rei ou para o Sumo 

Sacerdote. Mas há outras leis que mantêm relativamente igualados os alunos a esse 

professor, que através do seu saber podem chegar ao ponto mais alto na sociedade. 

A halakhá yud bet do perek hamishi é um exemplo disso. Esta lei transmite uma 

mensagem de proximidade ao educador, aos alunos, bem como as suas famílias e a 

sociedade em geral. Esta lei registra o dever de estabelecer um tipo de 

relacionamento amistoso entre o rabino e o educando. A lei ―cria‖ um vínculo até de 

amizade entre membros da sociedade no longo prazo, ao redor do estudo da Torá e 

do conhecimento das leis judaicas. Trata-se de uma aprendizagem apoiada no bom 

relacionamento humano. A pedagogia contemporânea ensina que a aprendizagem 
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se sustenta no vínculo entre educador e educando. Esta antiga lei mostra que o 

judaísmo captou e estimulou o aprimoramento da boa relação entre os protagonistas 

do processo de aprendizagem e educação, desde os tempos bíblicos.  

 

3.4 Diálogo com Twersky 

Esta seção busca trazer algumas reflexões que relacionam Twersky e 

Maimônides, já que Twersky, como dito anteriormente, dedica ao Mischnê Torá toda 

uma extensa obra. É relevante explicar que se trata de uma obra sobre os quatorze 

livros que integram o Mischnê Torá, não sendo específicas da educação, não 

abordando, portanto, halakhot específicas, como é feito nesta tese. Seu tratamento 

do Mischnê Torá bem como do estudo judaico é o de um filósofo e não o de um 

comentarista das leis. Twersky nos seus trabalhos (1962, 1972, 1980, 2003) apóia-

se nas próprias palavras do Rambam. E como o Rambam se apóia nas fontes 

tradicionais judaicas, é a elas que remete o que se encontra em matéria de 

comentários na obra de Twersky.  

Assim no seu ―A Maimonides Reader‖ faz um resumo sucinto das leis usando 

as palavras do próprio Rambam. Na verdade Twersky, dentre seus livros, aquele 

onde mais aprofunda as questões da educação em si, é no Visions of Jewish 

Education (2003), obra na qual se apresenta o dialogo do autor com educadores 

judeus de diversos países. Aqui são utlizados os escritos do próprio Twersky, como 

as anotações que faz Daniel Marom no suplemento (2003) contendo as conversas 

de Twersky em interação com educadores judeus do mundo. O esforço é de buscar 

aproximar a análise feita nesta tese, das Leis de Estudo da Torá, citadas neste 

capítulo, do pensamento de Twersky.  

 Em ―A Maimonides Reader‖ (1972), Twersky toma como eixo central o 

Mischnê Torá abordando livremente os quatorze volumes, e estabelecendo relações 

com livros do Rambam especialmente o ―Guia dos Perplexos‘.  Mas é importante 

saber que não se dispõe, nessa obra, das interpretações de Twersky para cada lei 

do Mischnê Torá.  

Em Visions of Jewish Education (p.53) Twersky se posiciona sobre ―As três 

partes do dia‖. Cita por extenso o trecho que apresentamos nesta tese (Leis de 

Estudo da Torá 1:11-12) e aponta que, a partir duma formulação muito concisa, que 
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aparece no Talmud (Deve-se dividir  sempre seus anos em três: [dedicando] um 

terço à Escritura, um terço à Mishná e um terço ao Talmud), -e as etapas da vida-, 

Maimônides faz uma formulação incomumente expansiva, invertendo seu 

procedimento usual, que é o de buscar sempre condensar afirmações talmúdicas 

longas. Dirigindo-se aos educadores, Twersky explica a substituição que o Rambam 

faz do que parece ser gênero por espécie, ―em outras palavras, Lei Oral por Mishná 

e também a designação de Guemara ou Talmud, como uma unidade independente 

de estudo, diferente da Lei Oral, e a colocação da metafísica e as ciências naturais 

nesta terceira unidade‖. Para auxiliar aos educadores Twersky, em forma 

pedagógica, indica as conclusões que considera importante destacar.  

Assim diz Twersky (p.53 e 54): 

Primeiro, Mishná e Guemará são confrontantes em escopo – 

sumários completos, íntegros da Lei Oral. 

Segundo, elas diferem em método e forma, enquanto a 

Mishná é apodíctica e popular, a Guemará é analítica e técnica, 

porém elas são semelhantes em propósito e resultado real.  A 

Guemará é à Mishná o que a demonstração racional (mofet) é à 

crença tradicional (kabala). Sua essência é reflexão independente, 

conceitualização e elaboração interpretativa ou inovação. 

Finalmente a filosofia é um componente integral e ainda 

proeminente da Lei Oral, e como a própria halakhá, pode ser 

apresentada seja num sumario apodictico e catequético ou numa 

elaboração analítica e demonstrativa.   

 

Quando pensamos na halakhá que exige respeitar o Mestre, bem como na 

que manda ao professor ser cortês com seu aluno, Marom (p.89) aborda a 

perspectiva demonstrada por Twersky durante os encontros que teve com 

educadores durante o que levou a produção de Visions of Jewish Education. 

Twersky escreve Marom, frisava o papel essencial dos educadores judeus e estava 

comprometido com um investimento substancial no seu treinamento continuado. 

Particularmente importante é a relação que Twersky estabelece entre o pai e o 

Mestre. ―As fronteiras entre transmissão de pai para filho e de educador para 

educando se dissolvem, e a sociedade como um todo se vê engajada num esforço 

educacional para transmitir para a geração seguinte aquilo que julga valioso‖.  
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 Por isso, Marom registra o pensamento expresso por Twersky,  

―(...) o pai é obrigado a ensinar ao seu filho não apenas habilidades 

para a vida e o comercio, mas também os ensinamentos da tradição 

judaica; o educador é obrigado a se relacionar com seus estudantes 

como se fosse com seus próprios filhos; e o estudo da Torá se 

transforma na base para a vida comunal e a continuidade‖ (p.89).  

Marom também cita Twersky quando aborda o tema do educador halakhico 

que aponta sobre as leis do respeito que é devido aos educadores acima de outras 

leis, inclusive aos próprios pais:  

―Assim como uma pessoa recebe o mandamento de honrar e 

reverenciar seu pai e mãe, assim também está sob a obrigação de 

honrar e reverenciar seu professor ou professora, ainda numa 

extensão maior que seu pai e mãe; porque seu pai e mãe lhe deram 

a vida neste mundo, enquanto o professor ou a professora que lhe 

ensina sua sabedoria lhe garante a vida no mundo do porvir.‖ 
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4. INDAGAÇÃO FILOSÓFICA COMO COMPONENTE DO PENSAMENTO 

JUDAICO 

 

No capítulo anterior foram apresentadas várias leis judaicas da educação que 

se constituem, junto a princípios e conceitos como HaSchem, Torá, Shabat e Olam 

Habá, em referências fundamentais do judaísmo, que talvez sejam equivalentes a 

princípios e conceitos de outras religiões e cosmovisões, mas que lhe são próprios 

e, pela forma pela qual se constituem, diferentes se vistos como um conjunto. A 

seguir será apresentado o aspecto da educação judaica central a esta tese, qual 

seja, além do conhecimento das leis judaicas e a obrigação de cumpri-las, as 

Halakhot Talmud Torá, as Leis de Estudo da Torá, impõem ao judeu a exigência de 

se perguntar sobre os princípios que há por trás da lei.  

Propor a indagação filosófica é um diferencial da educação judaica que tem 

efeito na personalidade do individuo, na sua inserção na família e na sociedade, 

como na sua participação nas mesmas.  

Assim, primeiramente será apresentado um breve panorama histórico, para 

indicar como, desde a mais remota antigüidade, há e houve judeus que dedicaram 

seus esforços à fiilosofia, inclusive contra a opinião daqueles que consideraram que 

a filosofia fosse uma espécie de ―estrangeira‖ no judaísmo. Seria impossível 

mencionar todos os diversos filósofos judeus e filósofas judias que colaboraram e 

colaboram para a elaboração filosófica geral. Embora sejam particularmente 

notáveis os exemplos daqueles que foram educados mais estritamente de acordo 

com a proposta judaica tradicional que Maimônides reúne no seu Código, as 

influências históricas e culturais desse modo de viver o ensinamento da Torá 

repercutiu e repercute sobre a comunidade judaica como um todo. 

 

4.1  Indagação filosófica e debate  

 

Como mencionado anteriormente, é frequente a suposição de que a filosofia 

no judaísmo seja apenas o resultado do encontro com outras culturas, 

particularmente a grega. Contudo, o filosofar faz parte do judaísmo e tem se 
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expressado através dos filósofos que precederam ao Rambam, e de muitos outros, 

bem como a outros posteriores, alguns como Levinas, citado nesta tese. O ponto é 

que Maimônides e todos os que influenciaram seu pensamento e construíram obras 

filosóficas relevantes, tiveram na sua formação o estudo da Torá, que por muitos 

séculos fez parte obrigatória da cultura judaica. Por isso a indagação filosófica como 

um dos elementos centrais do estudo da Torá e da educação judaica é um dos seus 

componentes estruturais.  

A indagação filosófica exige a escuta do outro. Trata-se de uma atitude 

indagatória, presente, por exemplo, na Páscoa212 judaica, mas que não se reduz a 

um culto. A indagação traduz-se pelo perguntar permanentemente, como por 

exemplo, o fizeram pensadores como Sigmund Freud.  Na indagação está a vida. 

Quando a pessoa começa a se perguntar, não se ―acomoda‖, se inquieta e isso leva 

ao que em hebraico se chama de teschuvá213, ―retorno‖ às fontes, aos lugares onde 

podem existir respostas - sempre provisórias. Fischmann, nesse sentido lembra 

Gastón Bachelard, ―o lugar do filósofo sempre está na encruzilhada‖. Nunca se trata 

de um caminho livre, é uma inquietação infindável, que nunca termina. Por isso a 

educação judaica é para a vida, não apenas para a sala de aula, não apenas para o 

período escolar, não se encerra na infância. Assim, a indagação filosófica, através 

da educação judaica, se ―incorpora à vida‖. Esta situação não é conciliadora, não se 

trata de um saber que acalma. Talvez por isso produza entre os judeus tantos que 

são conhecidos por serem pouco conciliadores, revoltosos, revolucionários, 

polêmicos.   

Mircea Eliade na sua História das Crenças e das Idéias Religiosas (Tomo III) 

acompanha algumas das criações mais significativas do judaísmo ao longo dos 

séculos, nas quais é possível observar a importância que a indagação filosófica teve 

e tem, e como a mesma se tornou um fator central na educação judaica, o qual 

ficará evidente no pensamento de Maimônides, como é mostrado ao longo desta 

tese. Assim, após percorrer a história das idéias judaicas desde Bar Kokhba até 

Maimônides ele diz: 

                                                 
212

 VEJA Indagações nas noites da Páscoa Judaica.  
213

 TESCHUVÁ, do hebraico retorno. É a prática de voltar às origens do judaísmo ou a um judaísmo mais 
observante ou ortodoxo. Também tem o sentido de se arrepender dos pecados de maneira profunda e sincera. 
Aquele que passa pelo processo de teschuvá com sucesso é chamado de baal teschuvá. 
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É importante observar desde já que, a despeito das 

influências, de resto mais ou menos superficiais, dos filósofos 

gregos, helenísticos, muçulmanos ou cristãos, o pensamento 

filosófico judaico não carece de força nem de originalidade214.  

Eliade diz, ainda: 

Menos do que de influências, trata-se antes de um diálogo 

permanente entre os pensadores judeus e os representantes da 

Antiguidade pagã, do Islã e do cristianismo. Esse diálogo traduziu-se 

pelo enriquecimento recíproco dos interlocutores. Volta-se a deparar 

uma situação análoga na historia da mística judaica (). Com efeito, o 

gênio religioso judaico caracteriza-se ao mesmo tempo pela 

fidelidade à tradição bíblica e pela capacidade de sofrer muitas 

―influências‘ exteriores, sem, contudo deixar-se dominar por elas. 

(ELIADE, 1984) 

Nesse processo de mostrar que a indagação filosófica possui um lugar tão 

relevante no pensamento judaico, o autor desta tese é cuidadoso na aplicação de 

conceitos que são historicamente posteriores aos fatos estudados, como é o caso da 

visão sobre a publicação e divulgação de livros anteriores à invenção por Guttenberg 

da imprensa e a chegada e popularização da mesma, ou a comparação de 

perspectivas filosóficas em autores que não chegaram a ter conhecimento da 

filosofia grega. Outro risco é avaliar o pensamento de autores que não separavam a 

filosofia da teologia, da poesia ou do que hoje chamar-se-ia ciência, com 

perspectivas atuais que se apóiam em separações disciplinares que se 

estabeleceram posteriormente.   

Eliade215, que serve de guia para esta seção, percorre séculos em poucas 

palavras como quando faz referência ao Império dos Sassânidas (226-637) ou a 

época dos Geonim (640-1038), o que permite focar nos pontos mais relevantes para 

esta tese.  

Para entender o quanto a reflexão, o pensamento, a indagação fazem parte 

inerente do judaísmo, é explicativa a exposição de Eliade sobre o judaísmo desde as 

guerras com os romanos até Maimônides, sem nos estender até os místicos e o 

hassidismo que Eliade também apresenta.  

                                                 
214

 ELIADE, Mircea; História das Crenças e das Idéias Religiosas; Ed. Zahar; Rio de Janeiro: 1984 
215

 Ibid.  
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Para começar, Eliade lembra um episódio famoso da época da primeira 

guerra dos judeus contra os romanos (anos 70-71), quando o imperador Tito 

destruiu o Templo de Jerusalém. ―O famoso Rabbi Yokhanan ben Zaccai foi retirado 

num caixão durante o cerco de Jerusalém e, pouco tempo depois, obteve a 

autorização de Vespasiano para fundar uma escola na aldeia de Iavné (na 

Judéia)‖216.  ―Yokhanan ben Zaccai, -analisa Eliade-, estava convencido de que, 

enquanto a Torá continuasse a ser estudada, o povo de Israel, embora militarmente 

esmagado, não podia desaparecer‖217. Ainda mais tarde Yokhanan ben Zaccai 

organizou um Sinédrio 218, com um Nassi (Patriarca ou Principe) na presidência, 

reunindo ao mesmo tempo autoridade religiosa e de justiça. Por pelo menos três 

séculos a autoridade do Patriarca, e por ainda mais tempo, suas determinações, 

foram respeitadas. Assim os estudos da Torá, junto à autoridade do Sinédrio e do 

Patriarca, vão consolidando uma cultura que, como a judaica, estava submetida na 

sua própria terra a fortes perseguições e à ameaça permanente de extinção. 

Exemplo da importância que o Nassi e suas decisões teriam no longo prazo foi Hilel 

II, Patriarca que em 359 fixou por escrito o calendário judaico, que é lunar e diferente 

do gregoriano vigente em Ocidente, e assim garantiu que as festas judaicas fossem 

comemoradas na mesma data em Israel e em todas as comunidades judaicas 

espalhadas pelo mundo.  Mesmo quando os romanos, nas suas tentativas de 

destruir o judaísmo, acabaram com o Sinédrio e com o Patriarcado em 429, o 

sistema do calendário judaico continuou sendo utilizado, como o é até a atualidade.  

A segunda guerra contra os Romanos, encabeçada por Bar-Kochba no ano 

132, com seus resultados catastróficos, outra vez ameaçou a sobrevivência do povo 

judeu. ―O imperador Adriano dissolveu o Sinédrio e proibiu, sob o risco de sentença 

capital, o estudo da Torá e a pratica dos atos de culto. Vários mestres judeus, entre 

os quais o celebre Rabbi Akiba, foram torturados e mortos.‖ 219 Mas o sucessor de 

Adriano, Antonino Pio, restabeleceu a autoridade do Sinédrio e a autoridade do 

órgão foi reconhecida em todas as comunidades judaicas fora de Israel. É nessa 

                                                 
216

 Ibid; p. 179. 
217

 Ibid. 
218

 O SANHEDRIN ou SINÉDRIO é o nome dado à associação de 23 juízes que a lei judaica ordena existir em 
cada cidade. O Grande Sanhedrin era uma assembléia de juízes judeus que constituía a corte e legislativo 
supremos de Israel. O Grande Sinédrio incluía um chefe ou príncipe (Nassi), um sumo-sacerdote (Kohen Gadol), 
um Av Beit Din (o segundo membro em importância) e outros 69 integrantes que se sentavam em semi-círculo. 
Antes da destruição de Jerusalem em 70 d.e.c., o Grande Sinédrio reunia-se no Templo durante o dia, exceto 
antes dos festivais e do sábado. O Sanhedrin foi dissolvido em 358 d.e.c 
219

 ELIADE, Mircea; História das Crenças e das Idéias Religiosas; p. 180. 
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época que se elaboraram as estruturas de um judaísmo normativo. A peregrinação 

ao Templo, agora destruído, e os sacrifícios de animais que lá eram feitos foram 

substituídos pelo estudo da Lei, da Halakhá, da Torá, bem como pela prece e pelas 

rezas diárias que podiam ser feitas nas sinagogas em qualquer lugar do mundo.  

Ainda, Eliade mostra a importância do fundamental esforço feito para 

explicitar e unificar as tradições orais, na assim chamada Torá Oral, com as praticas 

rituais, e com as questões jurídicas, para o qual Yehuda HaNassi elabora uma obra 

magna, a Mischná. Assim o relata Eliade: ―o Rabbi Yehudá, ´o Príncipe´ (Patriarca 

do Sinédrio entre c. 175-c. 220) envidou esforços para coligi-las e organizá-las num 

único corpo de normas legais. Essa vasta compilação, denominada Mischná 

(repetição), contém documentos elaborados entre o século I a.C. e o século II A.D.. 

A obra apresenta seis ―Seções‖: agricultura, festas, vida familiar, lei civil, prescrições 

sacrificais e dietéticas e pureza ritual‖. 220 

Pode-se entender que este é mais um esforço, por parte da liderança do povo 

judeu para coletar e compilar, de forma organizada, um corpo de leis que guiarão 

para sempre este coletivo humano. É importante lembrar que o que Yehuda HaNassi 

fez, da mesma forma que mais tarde Maimônides fará na MIschnê Torá, é 

interpretado por eles,  como registrar ensinamentos que têm origem divina, e isso dá 

aos mesmos um valor poderoso para os que seguem estes princípios. O 

pensamento judaico baseia-se em ensinamentos que os seus pensadores 

consideram divinos, dando-lhes o sentimento de estarem embasados e amparados. 

Na interpretação do autor desta tese, o conceito de D´us e o seu lugar na visão 

judaica de mundo, como onipresente, onipotente e irrepresentável, que faz com que 

o divino não se restrinja aos rituais, mas abranja a vida toda, todos os seres 

humanos sem exceção, sua interação na vida social, familiar, econômica ou política 

é o que provoca o seguinte comentário de Eliade: 

Tem-se a impressão de que a Mischná ignora ou despreza a história 

contemporânea. Trata-se, por exemplo, dos dízimos das colheitas 

que devem ser levados a Jerusalém; determina-se que tipos de 

moedas devem ser trocados, etc. A Mischná evoca uma situação a-

histórica exemplar, na qual os diversos atos de santificação da vida e 

do homem são realizados segundo modelos devidamente previstos 

                                                 
220

 Ibid; p. 180. 
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em lei. A obra agrícola é consagrada pela presença de D´us e pelo 

trabalho (ritualizado) do homem. ´A terra de Israel é santificada por 

sua relação com D´us. O produto de D´us é santificado pelo homem 

que trabalha sob a ordem de D´us, e através das designações e das 

separações verbais das diferentes oferendas. 221   

Não é que a Mischná ―despreza a história contemporânea‖, como afirma 

Eliade, mas, em sua estrutura e proposta, HaSchem, faz parte permanente, integral 

de toda história, o que inclui o contemporâneo. Os princípios do judaísmo devem ser 

aplicados em todo lugar e em toda época e depende do ser humano, 

especificamente do judeu que assume seu judaísmo como responsabilidade 

pessoal, santificar cada ato da vida, seja na hora de se alimentar, de se relacionar 

com a esposa ou marido, com os filhos, com os amigos, com os desconhecidos, no 

trabalho, na rua, enfim, em quaisquer circunstâncias. Santificar a vida que HaSchem 

outorga é uma obrigação judaica por excelência e ensinar esse preceito aos filhos é 

obrigação dos pais, como visto no capítulo anterior.  

A Mischná acaba complementando as leis contidas no terceiro dos cinco 

livros da Humasch222, Levitico. É aqui vale ampliar o que apresenta Eliade quando 

afirma223: 

 ―Isso equivale a dizer que os que cumprem as normas dessa 

Lei comportam-se de certa forma como os sacerdotes e os levitas; 

respeitam as prescrições contra o pecado e alimentam-se em suas 

casas tal como os oficiantes o fazem no Templo. A pureza ritual, 

respeitada fora dos muros do Templo, diferencia os fiéis do resto da 

população e assegura-lhes a ‗santidade‘. Se o povo judeu deseja 

sobreviver, deve viver como um povo santo, num território santo, 

imitando a santidade de Deus.‖  

Eliade apresenta ali um ―ideal‖ do povo judeu, que será o que Twersky, na 

sua leitura de Maimônides, resgata como a busca por educar uma pessoa ideal, um 

judeu ideal224. Ser um povo santo, cumprir todas as prescrições de HaSchem, em 

                                                 
221

 Ibid; p. 181. 
222

 HUMASCH do hebraico, vindo do termo hamesch (masc.)/ hamischa (fem.), cinco, alusão a cada um dos 
cinco livros de Moisés. 
223

 Ibid 
224

―Ideal‖ não deve ser confundido neste pensamento com ―perfeito‖. O ideal é que o judeu tente cumprir todos os 
preceitos judaicos. 
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cada momento da vida. Desafio enorme, que faz parte dos fundamentos do 

pensamento judaico. Antes de abordar o Talmud, Eliade cita Neusner dizendo: 

 ―A Mischná avalia a condição de Israel; vencido e sem apoio 

e, contudo, em sua Terra; impotente e, contudo, santo; sem pátria e, 

contudo, separado das nações‖. 225 

É importante entender que a indagação filosófica vem no judaísmo junto com 

o estudo da Torá. Assim Ausubel226 expõe:  

O estudo da Torá assumiu o caráter de consagração nacional 

religiosa no ano decisivo de 444 a.e.c. Isto ocorreu quando Esdras, o 

Escriba, depois de haver compilado e editado os Cinco Livros de 

Moisés (o Pentateuco), reuniu dentro dos pátios do Templo de 

Jerusalém os judeus que mal haviam retornado do cativeiro da 

Babilônia, a fim de promulgar e ensinar-lhes os mandamentos e as 

leis das Escrituras. O estudo da Torá de Moisés (Torat Moshe), que 

passou, depois daquele dia, a ser obrigatório e ininterrupto, como 

forma mais elevada de culto religioso, veio a tornar-se, afinal, a 

preocupação mais apaixonada de todo o povo judeu. Atingiu seu 

ponto máximo cinco séculos depois de Esdras, durante a era 

talmúdica, quando Jerusalém e o Templo já não existiam. 

. 

 

4.1.1 O lugar do debate no judaísmo 

É característico do judaísmo, desde os templos bíblicos, o debate, o chamado 

pilpul, que é típico da metodologia de estudo nas yeschivot, acadêmias rabínicas, 

mas essa pedagogia peculiar fica mais evidente com os conteúdos do Talmud. Com 

o registro escrito da Mischná, que seria o que com parâmetros contemporâneos 

pode ser chamado de ―publicação‖ 227, se abre o período dos amoraim (interpretes 

ou conferencistas). O conjunto que reúne a Mischná e seus comentários (a 

Guemará) constituem o que se conhece como o Talmud (ensinamento). A primeira 

redação do Talmud de Jerusalém feita em Israel entre os anos 220 e 400, é mais 

                                                 
225

 ELIADE, Mircea; História das Crenças e das Idéias Religiosas; p. 182. 
226

 AUSUBEL, Nathan, Enciclopédia Judaica Volume 5 Conhecimento Judaico I; p. 274. 
227

 A invenção da imprensa por Johaness Guttenberg 1400-1468 é bem posterior à Mischná, ao Talmud de 
Jerusalém e da Babilônia, por tanto o uso de termos como página, edição ou publicação em refêrencia a estes 
textos é apenas explicativa, mas não descritiva do que realmente aconteceu. 
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breve que a de Babilônia (200-650) que possui 8744 ―páginas‖. A diagramação do 

Talmud, estabelecida em Veneza por volta do ano 1500, tem no centro da página, 

em uma mistura de hebraico e aramaico, a lei oral, Mischná, seguida pela Guemará, 

o comentário feito pelos sábios. Do lado direito os comentários do Rabino Salomão 

Ben Isaaki, Raschi, sábio do século XI, com sua peculiar forma de escrita com letras 

quadradas. A seguir os discípulos de Raschi, os tossafistas, comentaristas franceses 

e alemães dos séculos XII a XIV. Tossafot significa acréscimos, porque estes 

rabinos acrescentaram ao trabalho de Raschi, inclusive contradizendo-o. 

O Talmud de Babilônia deu ao judaísmo caminhos para se adaptar aos 

diferentes contextos sociais, políticos e econômicos nos quais os judeus viram-se 

obrigados a viver fora de Israel. O Talmud registra sistematicamente as discussões 

entre os sábios, pontos de vista diferentes, e até opostos, às vezes provenientes de 

figuras que nem eram famosas, mas colocaram uma opinião merecedora de ser 

registrada. Isso gerou sempre relevantes discussões e Maimônides, no seu Mischnê 

Torá, procurará responder sempre com aquilo que em sua opinião era a escolha 

certa. 

Outro aspecto a considerar é o quanto o debate no judaísmo é inclusivo e não 

exclusivo. Na Guemará em Eruvin 13b: está escrito: 

Falou R. Abba bar Shmuel: Por três anos Beit Hilel228 e Beit 

Shamai discordaram, uma escola dizendo, ‗a Halakhá é  como nós a 

seguimos‘ e a outra, ‗a Halakhá segue a nós.‘ Uma voz celestial foi 

ouvida a dizer: ‗Ambas sao as palavras do D´us vivente, mas a 

Halakhá segue a Beit Hilel.‘ 229 No entanto, ‗ambas são as palavras 

do D´us vivente‘, então porque teve Beit Hilel o mérito de ter a 

Halakhá estabelecida de acordo a eles? Porque eles foram 

agradáveis e pacientes, e ensinavam seus ditos e os de Beit Shamai. 

Ainda mais, eles colocavam as palavras de Beit Shammai antes das 

suas proprias‘. 

 

                                                 
 
229

 BEIT HILEL e BEIT SHAMAI: A primeira geração dos Tanaim, que exerceu suas atividades no início do 
reinado de Herodes, é representada por Hilel e Shamai, fundadores de duas escolas que levaram seus nomes 
(Beit Hilel e Beit Shamai). As duas escolas refletiam a personalidade de seus fundadores. Hllel nasceu na 
Babilônia durante o século I a.e.c. Mudou-se para a Judéia com 14 anos. Passou alguns anos em Jerusalém e 
depois se mudou para a Galiléia. Hilel era uma pessoa amável, simples, próxima às camadas mais modestas, e 
suas máximas breves refletem sua generosidade, piedade e amor à humanidade. Shamai era extremamente 
íntegro, mas rígido e irascível. 
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Eilu ve'eilu divrei Elokim Haim (Estas e aquelas são as palavras do D´us 

vivente, de HaSchem). Este ditado talmúdico aparece em quatro oportunidades, 

duas no Talmud babilônico e duas no jerosolimitano. Não significa que qualquer 

discussão e disputa dê o mesmo valor e justificativa ao que ambos argumentem 

sobre judaísmo, mas é um guia para mostrar que dois sábios podem ter opiniões 

diferentes sobre um mesmo tema e ambas as perspectivas serem válidas.  Uma 

possibilidade é que na verdade ambas, de fato, sejam estágios diferentes no 

conhecimento e na compreensao e que isso possa guiar momentos ou etapas da 

educação. Mas muito relevante é observar o quanto esta abordagem, tão integrada 

à cultura judaica, estimula fortemente a ouvir as opiniões de um e de outro, em um 

debate de ideias ou em um conflito na vida, independendemente do grau de 

discordância ou mesmo confronto.  

O pilpul, o debate, as opiniões contraditórias como aparecem no Talmud, 

anunciam o lugar central que a indagação filosófica teve, tem e terá no judaísmo e 

em particular na educação judaica. Discutir e debater é preciso. Para isso é 

necessário pensar, argumentar e contra-argumentar, réplica e tréplica. Os 

protagonistas deste processo na prática exercem um esforço de refletir, imaginar, 

indagar o texto, indagar o outro, indagar a realidade visível e a invisível, indagar a si 

próprios, e tudo isso esta na essência da indagação filosófica.230 

Mais uma vez Eliade aponta um mecanismo fundamental -registrado no 

Talmud- para a sobrevivência dos judeus na convivência em ambientes onde eram 

minoria e na melhor das hipóteses tolerados: ―a legislação do governo regular 

constitui a única lei legitima e deve ser respeitada pelos judeus.‖ 231 Este mecanismo 

de sobrevivência utilizado pelos judeus pode explicar como progressivamente este 

grupo humano com princípios e valores próprios se adaptou a circunstâncias muito 

inóspitas. Mantiveram as bases, como se fez evidente no fenômeno do marranismo, 

por exemplo, mas ocultaram suas fontes, a Torá, o Talmud, a sabedoria dos sábios 

judeus, e possivelmente em muitas oportunidades apresentaram suas idéias, 
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provenientes do específico marco de refêrencia do judaísmo, ainda que de forma 

disfarçada quanto a peculiaridades da cultura e do viver. 

Paralelamente mostra Eliade232:  

―Desde a época dos Sassânidas (226-637), graças à tolerância 

religiosa dessa dinastia, Babilônia tornou-se o centro mais importante 

da Diáspora. Essa situação privilegiada manteve-se depois da 

conquista muçulmana. Todas as comunidades judaicas da diáspora 

oriental reconhecem a supremacia do Gaon, mestre espiritual, árbitro 

e chefe político, representante do povo diante de D´us e das 

autoridades. A época dos Gueonim, iniciada na altura de 640, 

chegou ao fim em 1038, quando o centro da espiritualidade judaica 

se deslocou para a Espanha. Mas, nessa data, o Talmud de 

Babilônia era universalmente reconhecido como a doutrina 

autorizada do rabinismo, isto é, do judaísmo convertido em norma.‖ 

Eliade menciona, depois, que ―o tradicionalismo severo e radical imposto 

pelos Gueonim, suscitava às vezes reações anti-rabinicas‖233. Esse movimento 

representado pelos caraítas, que somente admitem a Lei escrita, ou seja, a Torá, 

mas não a Lei oral, ou seja, negam a validade divina da opinião e das discussões 

dos sábios ao longo dos séculos, significa em certos sentidos a rejeição do que se 

apontava antes sobre o valor da discussão, do debate, da indagação. Na prática 

esse movimento foi vencido, com a presença da filosofia grega por meio das 

traduções para o árabe, o que estimulou ainda mais o pensamento judaico e a 

indagação, ao mesmo tempo em que encorajou algumas doutrinas extravagantes, 

das quais Eliade dá como exemplo ―Hiwi al-Balki, autor céptico do século IX, (que) 

atacou a moralidade da Bíblia e publicou uma edição expurgada para uso escolar...‖ 

234.    

 

 

 

 

                                                 
232

 Ibid. 
233

 Ibid; p. 184. 
234

 Ibid, p.185. 



137 

 

 

4.2 Teólogos e filósofos judeus antes de Maimônides 

 

Eliade apresenta um rápido panorama de teólogos, poetas e filósofos judeus, 

entre os quais abordaremos o pensamento de Filo de Alexandria (13-54), Saadia 

ben Josef (882-942), Salomon ibn Gabirol (1021-1058)  e Yehuda Halevi (1080-

1149). 

Filo de Alexandria foi um filósofo judeu que viveu no Egito do século I da era 

comum. Participou dos assuntos públicos judaicos fazendo parte da delegação 

judaica que se dirigiu ao imperador Caio Calígula. Escreveu em grego, 

desenvolvendo idéias que seriam difundidas entre os filósofos judeus e místicos da 

Kabala em épocas posteriores. A existência de categorias intermediárias entre o 

D´us supremo e o mundo criado por Ele, bem como sua análise de D´us ter criado o 

mundo através da palavra, o logos, influiu no pensamento religioso, particularmente 

no cristão, que em principio identificou Jesus com o Logos. Os escritos de Filo 

refletem ―o judaísmo alexandrino, imerso no mundo helênico‖. 235 

―Somente nos séculos IX e X – afirma Eliade - é que, graças às traduções 

árabes, os judeus descobriram o pensamento grego, e, com ele, o método 

muçulmano (kalâm 236) de justificar a fé por meio da razão‖. 

O primeiro filósofo judeu a escrever em árabe foi o Gaon Saadia ben Josef, 

nascido e educado também no Egito. Estabeleceu-se em Bagdá, onde dirigiu uma 

celebre Yeschivá de Babilônia. É considerado o fundador da literatura judaico-árabe. 

Foi conhecido pelos seus trabalhos sobre lingüística hebraica, halakhá e filosofia 

judaica. Teve destaque na escola filosófica do kalâm judaico e seu trabalho Emunot 

vê-Deot representa a primeira tentativa de integrar a teologia judaica com 

componentes da filosofia grega. No seu Livro das Crenças e das Opiniões, escrito 

em árabe, expos as relações entre a verdade revelada e a razão, ambas emanadas 

de D´us.  

Mas quando se chega ao inicio do século XI, o centro da cultura judaica esta 

na Espanha muçulmana. Salomon Ibn Gabirol viveu lá, em Málaga, entre os anos 

                                                 
235

 ZADOFF, Efraim; Enciclopedia de la historia y la cultura del pueblo judío; p.123. 
236

 KALÂM é a disciplina filosófica islâmica voltada para procurar princípios teológicos através da dialética. O 
termo deriva da frase árabe kalâm Allah, que significa a ―Palavra de D´us‖ , como é usada no Alcorão. Assim, na 
pratica islâmica kalâm se relaciona com a disciplina de procurar conhecimento teológico através do debate e 
argumentação. Um acadêmico em kalâm é chamado de mutakallim (plural mutakallimiin). 



138 

 

 

1021 e 1058. Foi um poeta famoso, sendo que um dos seus mais conhecidos 

poemas foi incorporado à liturgia do Yom Kipur, o Dia do Perdão. Na sua obra 

inacabada, A Fonte da Vida (Mekor Haim em hebraico) ele recorre á cosmogonia 

plotiniana das emanações. ―Mas, em vez do Pensamento supremo –ensina Eliade237 

introduz a noção da vontade divina; em outras palavras, é ainda HaSchem que cria o 

mundo. Ibn Gabirol explica a matéria como uma das primeiras emanações; contudo, 

essa matéria era de ordem espiritual, sendo seu caráter corpóreo apenas uma de 

suas propriedades. Desprezado pelos judeus, o Mekor Haim, traduzido com o titulo 

em latin de Fons Vitae, foi altamente apreciado pelos teólogos cristãos‖.  Mais uma 

vez se percebem perspectivas produzidas por pensadores judeus que influenciaram 

a visão cristã e ocidental.  

Yehuda HaLevi foi um médico, poeta e filosofo judeu espanhol, nascido em 

Toledo em 1075, que morreu pouco depois de chegar a Israel em 1141. É 

considerado um dos maiores poetas hebraicos, e produziu poesias religiosas e 

seculares, vários dos quais aparecem na liturgia judaica contemporânea.  Sua maior 

obra filosófica foi O Kuzari. Na sua obra Defesa da religião desprezada, HaLevi 

apresenta os diálogos entre um doutor muçulmano, um cristão, um judeu e o rei do 

Khazars e no final da discussão este último se converte ao judaísmo. Para HaLevi a 

certeza religiosa não se atinge pela razão, mas através da revelação recebida pelo 

povo judeu.  

 

4.2.1 Maimônides e a definição do lugar da indagação filosófica 

Assim Eliade chega a Maimônides. Como é visível pelo relato de Eliade, 

Maimônides, considerado por muitos como o maior pensador e filósofo judeu de 

todos os tempos, teve antecessores e, portanto, a filosofia no judaísmo é uma 

presença antiga. Além do livro Mischnê Torá, considerado um destaque na sua 

produção legalista, Maimônides possui uma extensa bibliografia, entre os quais se 

destaca o Guia dos Perplexos, que foi escrito em árabe em 1190 e é entendido 

como um livro eminentemente filosófico. Alguns como Eliade, consideram que há 

uma dicotomia na bibliografia do Rambam entre ―os princípios que inspiram seus 

trabalhos de exegeta e de legalista (e que são os princípios da halakhá) de outro 
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lado, a metafísica articulada em O Guia dos Perplexos e cuja fonte se encontra em 

Aristóteles‖ 238.  Eliade coincide com Twersky que no seu A Maimonides Reader diz 

do Rambam: ―estimulante para alguns, irritante para outros, ele raramente suscitou 

uma atitude de indiferença ou de desinteresse‖ 239. 

Maimônides teve um papel fundamental na introdução do pensamento de 

Aristóteles nos mundos judaico e muçulmano. Eliade afirma que Maimônides ―não 

excluía a possibilidade de uma síntese entre o judaísmo tradicional e o pensamento 

de Aristóteles‖.240 Mas o Rambam segue uma metodologia de tratar ambos 

separadamente. Eliade cita a Neher dizendo:  

―A Bíblia e a filosofia estão associadas em Maimônides: 

derivam das mesmas raízes, tendem para o mesmo cume. Mas, 

nessa marcha comum, a filosofia desempenha o papel da estrada, 

enquanto a Bíblia dirige o homem que avança sobre ela.‖ 241 

Esta tese vem afirmando que a indagação filosófica, como estimulada por  

Maimônides nas Leis de Estudo da Torá, é uma característica, de fato uma parte 

essencial da educação judaica tradicional. O Rambam reconhece que a filosofia é 

uma disciplina difícil, e, ensina que sua compreensão ou emprego impróprio pode 

ser até perigoso. Por isso, mostra que o processo exige que primeiro se conheça 

bem a Lei, para assim obter um aperfeiçoamento moral e apenas então se dedicar a 

reflexão filosófica; ou seja, não se trata de prática espontânea ou improvisada, mas 

que exige caminho (halakhá), direção. Mesmo que a halakhá seja clara ao indicar 

que um terço do tempo deve ser dedicado a refletir e estabelecer relações entre o 

que se estuda, Maimônides mostra que o estudo aprofundado da metafísica não é 

uma obrigação para todos, mas para aqueles cujas capacidades mentais assim o 

permitam. Porém todos que queiram conhecer e observar a Lei judaica, devem 

acompanhá-la da necessária e constante reflexão242.  

O Rambam resumiu em 13 proposições a essência da metafísica judaica, e, 

como afirma Eliade, ―pelo menos esse mínimo teórico deve ser meditado e 

assimilado por cada um dos fiéis. De fato, ele não hesita em afirmar que o 
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conhecimento de ordem filosófica é uma condição necessária para assegurar a 

sobrevivência depois da morte.‖ 243 Para Maimônides um judeu não pode ser um 

verdadeiro crente sendo ignorante, e para deixar de sê-lo precisa estudar o mundo 

em que vive.  

A visão judaica de HaSchem, resumida por Maimônides nos ―Treze princípios 

do judaísmo‖, leva a entender que a tentativa humana de compreendê-Lo, mesmo 

que impossível em forma total, deve ser auxiliada não apenas pelos sentidos, mas 

também pelo raciocínio e pela reflexão filosófica.  

 

4.3 Livre arbítrio, autonomia, heteronomia.  

Esta visão judaica do ser humano coloca em um lugar central a autonomia e o 

livre arbítrio. O livre arbítrio é um desafio para o ser humano, uma enorme 

responsabilidade por cada um de nossos atos. Não por acaso, Levinas tem uma 

profunda série de ensaios reunidos num livro com título bem signficativo: Dificil 

Libertad (2008) 244. Maimônides no próprio Mischnê Torá assim o afirma: 

Esta doutrina é um principio importantíssimo, o pilar da Lei da 

Torá e dos Mandamentos, como está escrito: ―Eis que hoje estou 

colocando diante de ti a vida e a felicidade, a morte e a infelicidade‖ 

(DT 30:150) e mais uma vez, está escrito: Vede, hoje estou 

colocando a bênçao e a maldição, diante de vós (DT 11:2). Isto 

significa que o poder está em nossas mãos, e o que quer que um 

homem deseje fazer entre as coisas que os seres humanos fazem, 

ele poderá fazer, quer seja uma coisa boa ou má; sobre esta 

faculdade está escrito: ―Oxalá o seu coração fosse sempre assim...‖ 

(DT 5:29), o que implica em que o Criador não instiga compulsões 

aos filhos dos homens, nem decreta que eles devam fazer o bem ou 

o mal; tudo é deixado ao livre arbítrio.245 

 É importante entender nas próprias fontes o conceito judaico de livre arbítrio. 

Parece que propositadamente a Torá se inicia e termina lembrando ao ser humano 

que tem liberdade de escolha. Mas, ao mesmo tempo, o D´us dos judeus indica de 

forma bem clara o que sim se deve fazer e o que não se deve fazer. Em Bereschit, 
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(Gênesis) primeiro livro da Torá, na primeira parashá246 aparece a referencia à 

―Arvore do Conhecimento do bem e do mal‖. E lá o primeiro homem já é advertido 

para não comer dela. Ou seja, HaSchem a coloca ao alcance de Adão, mas avisa 

que seu fruto não deve ser comido. Ainda mais, no último livro, Devarim 

(Deuteronômio) aparece em forma bem definida o conceito de livre arbítrio.  

Assim no trecho Nitzavim aparece claramente esta idéia judaica: 

15. Vê! Hoje eu coloquei diante de ti (uma livre escolha) entre 

a vida e o bem (de um lado), e a morte e o mal (do outro lado). 

16. Eu te ordenei hoje a amar a D´us, teu Senhor, a andar em 

Suas trilhas, e guardar Seus mandamentos, leis e estatutos. Tu 

então sobreviverás e florescerás, e D´us, teu Senhor, te abençoará 

na terra que tu ocuparás. 

17. Mas se teu coração se desviar e tu não ouvires, tu serás 

conduzido a te perder para te prostrares a outros deuses e adorá-los.  

18. Eu os advirto hoje, que (se vocês fizerem isto) vocês 

serão inteiramente exterminados. Vocês não durarão muito na terra 

para a qual vocês estão cruzando o Jordão e vindo para ocupá-la. 

19. Eu conclamo céu e terra como testemunhas de vocês! 

Diante de ti eu coloquei a vida e a morte, a benção e a maldição. Tu 

deves escolher a vida, para que tu e teus descendentes sobrevivam. 

20. (Tu deves assim fazer a escolha) para amar a D´us, teu 

Senhor, para obedecê-lo, e te ligares a Ele. Esta é tua única maneira 

de sobrevivência e longa vida quando tu morares na terra que D´us 

jurou a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, (prometendo) que Ele lhes 

daria.247  

A leitura desse trecho mostra que o livre arbítrio não é liberdade ou autonomia 

absoluta de fazer o que cada um bem entenda. Como diz Levinas em sua obra Dificil 

Liberdade (2008), ―todos nós [judeus, cristãos e muçulmanos] consideramos que a 

autonomia humana baseia-se numa suprema heteronomia (...)‖ 248.  
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Nesse modo de ver, HaSchem dá a possibilidade de escolher entre o bem e o 

mal, entre a bênção e a maldição, entre a vida e a morte, e cabe a cada um, em 

cada oportunidade escolher. Mas é inequívoca a recomendação de escolher o bem. 

No parágrafo 19, acima citado há um trecho que define em uma frase qual deve ser 

a escolha, em hebraico: ubakharta bakhaim, ―Tu deves escolher a vida”. 

 Com a mesma abordagem Pinto249 cita o capitulo das Leis de 

Arrependimento do Mischnê Torá: 

A livre e espontánea vontade é concedida a todo ser humano. Se o 

individuo deseja voltar-se ao bom caminho e ser virtuoso, tem o 

poder de assim fazer, se o individuo deseja voltar-se ao mal e ser 

cruel, tem a liberdade de agir assim... 

Quando se associa a noção judaica de livre arbítrio à de autonomia é 

importante entender como os filósofos apresentam a noção de autonomia. Ferrater 

Mora250 diz que autonomia é: 

(...) o governo de si próprio, o fato de se dar a si próprio uma 

lei. A autonomia se aplica geralmente à esfera da ética, sendo 

considerada autônoma uma moral cuja lei não depende de nada 

alheio à personalidade mesma que a cumpre e como heterônoma à 

moral que, pelo contrario, tem numa instancia alheia seu fundamento 

e a razão da sua legalidade. Os defensores da autonomia da moral 

alegam que um ato não pode ser moral se for realizado em virtude de 

uma coação e se não depender da própria vontade com 

independência de todo constrangimento.  

 

Complementando e fazendo referência a Kant, continua Ferrater Mora: 

(...) faz da autonomia da vontade pura o verdadeiro 

fundamento da autonomia da moral, chegando desta forma à 

fundamentação de uma ética formal cuja máxima expressão é o 

imperativo categórico. Os defensores da heteronomia acreditam, pelo 

contrario, que não tem possibilidade de nenhuma moral efetiva sem 
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um fundamento superior e quase sempre sem o fundamento superior 

da divindade (teonomia). 

Lalande define autonomia etimologicamente como ―condição de uma pessoa 

ou de uma coletividade autônoma, quer dizer, que determina ela mesma a lei à qual 

se submete‖.251 O mesmo autor divide a análise do verbete em três vertentes. 

Em primeiro lugar, a visão sociológica: 

Poder dum grupo, principalmente dum grupo político, de se 

organizar e de se administrar ele mesmo, pelo menos sob certas 

condições e dentro de certos limites. (Sem estas reservas a 

autonomia seria soberania). Ex.: Autonomia comunal, colonial. 

A seguir, apresenta a perspectiva ética: 

A autonomia da vontade para Kant é a característica da 

vontade pura enquanto apenas determinada em virtude da sua 

própria essência, quer dizer, pela única forma universal da lei moral, 

com exclusão de todo o motivo sensível. Kritik der Prakt. Vern. Livro 

I, cap. I, Proposição IV.  

Para, finalmente, abordar a liberdade moral: 

Liberdade moral, enquanto estado de fato, oposto por um 

lado, à escravidão dos impulsos, por outro, à obediência sem critica 

às regras de conduta sugeridas por uma autoridade exterior. ―É esta 

servidão que os homens chamam heteronomia; e a ela opõem, sob o 

nome de autonomia, a liberdade do ser humano que, pelo esforço da 

sua própria reflexão, se dá a si mesmo os seus princípios de ação. O 

individuo autônomo não vive sem regras, mas apenas obedece às 

regras que ele escolheu depois de um exame.‖ B. Jacob, Devoirs, p. 

25. ―Definamos o individuo autônomo‖ (em oposição à autonomia 

absoluta de Kant) ―como aquele que se determina, não apenas pela 

sua razão, mas ao mesmo tempo pela sua razão e por aquelas das 

suas tendências que concordam com ela‖. (Ibid.,p. 29)aquelas 

O mesmo autor define252 a heteronomia como a ―condição de uma pessoa ou 

de uma coletividade que recebe do exterior a lei à qual se submete‖.  
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Assim a heteronomia faz referência à sujeição às regras ou leis que vêm de 

algo ou alguém diverso, distinto, da pessoa, externo a ela. Ao contrário de 

autonomia absoluta, refere-se então à sujeição do individuo à vontade de terceiros 

ou de uma coletividade. 

Quando se trata da lei, no sentido judaico de ―caminho mandatório a ser 

seguido‖, ela vem de HaSchem, no entendimento da Mischná253. Mas é lei que se 

transforma de mandamento exterior em mandamento interior, pelo processo de auto-

sujeição, com amor do individuo à vontade divina. O judeu que se submete as leis 

de HaSchem, o faz com amor e portanto a perspectiva judaica poderá ser 

interpretada por uns como heteronomia entendendo que a lei vem de fora, ou como 

autonomia se vista pelo próprio sujeito que aceita se submeter. Assim os Patriarcas 

do povo judeu, Abraão, Isaac e Yaacov são considerados pessoas totalmente 

sujeitas à HaSchem. Habitualmente afirma-se que a consciência moral evolui da 

heteronômia para a autonomia, ou seja, começa-se por interiorizar as normas e a 

obedecer por medo do castigo. Esta situação evolui para um patamar mais elevado, 

ao qual nem todos chegam, que consiste em se auto-determinar em função de 

princípios e valores morais justificados de forma racional – que são a autonomia. No 

judaísmo essas normas externas vêm de HaSchem  e são aceitas voluntariamente e 

com amor pelo judeu.  

A heteronomia significa que a sujeição às normas jurídicas não depende do 

livre arbítrio de quem a elas está sujeito, mas, pelo contrário, se verifica uma 

imposição exterior de que decorre sua natureza obrigatória. A heteronomia é, assim, 

uma característica da ordem jurídica, por contraposição à autonomia. 

 O judaísmo exige conhecer a lei, cumpri-la e amar seu Autor e refletir sobre 

seu significado.  

As fontes utilizadas mostram que o judaísmo é uma cosmovisão que propõe 

que a pessoa faça permanentemente escolhas dentro dos limites da lei judaica, 

favorecendo assim uma autonomia relativa das pessoas e estimulando a ética. Isso 

está profundamente ligado ao estimulo à indagação filosófica que caracteriza o 

judaísmo e a educação judaica. O judaísmo requer ter como referência a existência 

de HaSchem, uma autoridade máxima acima de tudo e todos, com sua fonte, a Torá 
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escrita e oral, que mostra que o ser humano tem livre arbítrio. O livre arbítrio impede 

ao judeu a heteronomia. O judeu que tem claro quem é o ―Superior‖, não delegará 

as decisões em outros supostos superiores, mas terá que tomá-las e assumi-las 

pessoalmente a cada momento da sua vida, de acordo com o seu conhecimento, 

estudo e compreensão da lei.  

Na heteronomia a autoridade humana instituída decide no lugar da pessoa. 

Não é assim no judaísmo, marcado pelo livre arbítrio. Assim a relação autonomia-

heteronomia no judaísmo não se aplica adequadamente, porque se parte de aceitar 

algumas premissas, tais como a existência de uma entidade superior HaSchem, 

uma fonte que é a Torá e um destino que é o Olam Habá, o mundo vindouro.  

O judaísmo exige a humildade de reconhecer que sempre há um poder 

superior, HaSchem, e sua sabedoria é infinita, enquanto que a compreensão 

humana é limitada.  No judaísmo o livre arbítrio está em poder escolher cumprir ou 

não o mandamento.  

 

4.4 O esforço judaico para a transmissão da Torá 

Desde que Moisés desceu do Monte Sinai e trouxe aos judeus a Torá, na sua 

forma escrita e oral, tem sido um desafio esta difícil tradução, que tem requerido dos 

sábios e dos judeus em geral um esforço enorme, que deve ser considerado 

educativo. Tão importante é isso que, no Mischnê Torá, Maimônides abre a 

relevante obra, detalhando quando e como se recebeu e se transmitiu a Torá escrita 

e a oral: 

Os preceitos que Moisés recebeu no Sinai foram dados 

juntamente com a sua jurisprudência, como está escrito: ‖E Eu te 

darei as Tábuas de pedra, a Torá e o Mandamento (lei escrita)‖ 

(Êxodo 24:12). ―Torá‖ se refere à Torá Escrita, ―Mandamento‖, que 

significa a Torá oral, que é a sua jurisprudência, a chamada ―lei oral‖. 

Toda a Torá foi escrita por Moisés, o nosso Mestre, por suas próprias 

mãos, antes de falecer. Ele apresentou um rolo a cada tribo, e 

colocou um na Arca para servir de testemunho, como está escrito: 

―Tome este livro da Torá e coloque-o ao lado da Arca da Aliança do 

Senhor, teu D´us, que ele esteja lá como um testemunho em ti‖ (Dt. 

4:2). A partir daí, está definida a Lei Oral. 
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O próprio Maimônides está dando aqui os elementos para entender porque a 

Lei Oral é tão importante quanto a escrita, antecipando argumentações que a 

desqualificariam como se fosse proveniente apenas dos sábios e rabinos e não da 

divindade.  

A Lei Oral, embora não estivesse escrita, Moisés ensinou a 

sua integra em sua corte, aos setenta anciãos, como também a 

Eleazar, Finéias e Josué - os três receberam-na de Moisés. Para 

Josué, seu discípulo, o nosso mestre Moisés entregou a Lei Oral, 

incumbindo-o dela. Da mesma forma, Josué, durante toda a sua vida, 

ensinou oralmente. Muitos anciãos receberam a Lei Oral de Josué. 

Depois desta explicação, Maimônides enumera de forma cuidadosa e 

mencionando pelo nome quem transmitiu para quem a Torá durante as respectivas 

gerações, até chegar aos seus tempos, mostrando cada etapa e explicando as 

mudanças acontecidas. Isso dá uma idéia da magnitude do desafio implícito na 

transmissão.  No relato menciona a Esdras e ―Os Homens da Grande Assembléia‖, 

que totalizavam em conjunto cento e vinte anciãos, também a Hillel e Shamai, a 

Raban Yohanan Ben Zacai, inclusive mencionando José o Grande, cujo pai era 

convertido ao judaísmo. Até chegar ao Rabi Judá, filho de Raban Simeão, Yehuda 

HaNassi, o Príncipe Yehuda, chamado de Rabenu HaKadosch (nosso mestre, o 

Santo) que compilou a Mischná. E ali Maimônides inclui uma explicação 254 que 

mostra como a educação é a resposta às perseguições, que vale citar: 

Desde a época de Moisés até o Rabenu HaKadosch, não se 

havia composto nenhum trabalho através do qual se tivesse 

ensinado publicamente a Lei Oral. Mas em cada geração, o líder do 

tribunal ou o profeta daquela época anotara para o seu uso particular 

um memorando das tradições que aprendera de seus Mestres, as 

quais ensinava oralmente em público. Da mesma forma, cada 

discípulo anotava, segundo a sua habilidade, a exposição da Torá e 

suas jurisprudências, conforme as ouvira, como também os novos 

assuntos que iam aparecendo em cada geração, que não haviam 

sido recebidos pela tradição, mas deduzidas pela aplicação das treze 

regras hermenêuticas255, e que foram adotados pelo Supremo 

                                                 
254

 BLUMENFELD, Yaacov Israel  (tradução), Mishné Torá – O Livro da Sabedoria, p. 24.   
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 Rav Ishmael ben Elisha: 13 Principios de Interpretação da Torá. 
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Tribunal. Este era o método utilizado até a época do Rabenu 

HaKadosh.  

Esta recordação que Maimônides faz da consolidação da Mischná serve para 

entender a importância que seu próprio esforço expresso no Mischnê Torá tem:  

Ele fez a consolidação de todas as tradições, estatutos, 

jurisprudências e exposições de cada parte da Torá, transmitidas de 

Moisés, Nosso Mestre, ou deduzidas pelos tribunais através de 

gerações sucessivas. Todo esse material foi por ele redigido na 

Mishná, que foi assiduamente ensinada em público, tornando-se, 

assim, conhecida universalmente entre os judeus. Suas cópias foram 

feitas e amplamente disseminadas, para que a Lei Oral não fosse 

esquecida pelo povo de Israel. 

 Maimônides explica que Yehuda HaNassi fez isso: 

(...) porque ele observou que o número de discípulos estava 

diminuindo, catástrofes aconteciam continuamente, o cruel governo 

(romano) estendia o seu domínio, seu poder aumentava e os judeus 

vagavam e emigravam para países distantes256.  

Situações estas que se repetiram na história judaica.  

É importante apontar que o esforço judaico de transmissão não é de grande 

envergadura apenas pela quantidade de gerações envolvidas e a enormidade do 

material que compõe as fontes judaicas, mas também porque os judeus se 

dedicaram e dedicam a repassar as fontes judaicas em ambientes que são hostis 

como acontece hoje em algumas democracias, até situações onde estudar judaísmo 

levava para a prisão, como era o caso da ex-União Soviética 257 ou até a morte 

como é o caso da época da Segunda Guerra258.  
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 Ibid. 
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 O caso do mais famoso refusnik, Natan Sharansky, que visitou recentemente S. Paulo, aconteceu apenas faz 
25 anos. Ele depois de 12 anos de prisão por causa de lutar pelo seu judaísmo foi libertado, graças a pressão 
internacional e foi morar em Israel. 
258

 Quando nesta tese se fala de ambientes hostis, o leitor precisa ter em mente que a perseguição aos judeus, 
desde a perspectiva de alguém que assume sua identidade não é um fato ―histórico‘, do passado remoto. É algo 
que aconteceu aos nossos pais (minha família paterna teve que fugir da Alemanha, a materna da Polônia). Então 
a hostilidade não é um assunto do noticiário internacional, porque Israel (onde este autor já morou durante a 
Guerra do Golfo) é também o lugar, onde mora, meu filho e sua esposa, como muitos familiares e amigos. Hostil 
também é ter que aceitar que nosso país receba oficialmente alguém que ameaça Israel com a aniquilação e 
nega o sofrimento do Holocausto.   
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Além do esforço dos judeus em garantir a transmissão da Torá para as novas 

gerações, ao relembrar o tema da perseguição, cabe uma pergunta, sobre a 

possível utilidade destas reflexões a outros grupos historicamente discriminados e 

perseguidos, em quaisquer locais onde morem e onde tenham que lutar para manter 

sua própria identidade.  

Também pode ser útil à educação em geral. Aprofundar o saber sobre as leis 

da educação judaica como ponto de partida e do indagar como parte dessa 

educação pode ter utilidade universal.  

Os mecanismos apontados não se registram apenas entre os judeus, mas é 

possível sua identificação na história de diferentes grupos étnicos e religiosos, 

especialmente quando estão na situação de serem minorias. Kramer259 na sua 

biografia de Maimônides mostra o comportamento dos cripto-judeus e dos cristãos 

nas sociedades muçulmanas onde o sábio viveu, bem como dos muçulmanos sob o 

domínio católico. 

Fontes judaicas atestam que durante o período dos 

almohadas em Marrocos, os judeus rezavam em mesquitas, 

recitando secretamente suas próprias rezas, como Maimônides o 

recomendou na sua Epistola sobre a Conversão Forçada. Na época 

que o sultão almohada Abu Ya´qub Yusuf assumiu funções em 1163, 

os cripto-judeus, conversos forçados, estavam firmemente 

entrincheirados na sociedade muçulmana, muitos tendo atingido 

posições de liderança na economia. As autoridades muçulmanas 

estavam evidentemente satisfeitas com sua conformidade externa, 

como Maimônides o sustentava na sua Epistola sobre a Conversão 

Forçada. Mas esta atitude mudava de tempo em tempo. 

Este ocultamento não era simples, nem automático e requeria dos judeus 

uma serie de raciocínios cuidadosos, e uma comparação entre a fé muçulmana e a 

judaica, e por sobre tudo a crença firme sobre a importância central que tem a 

intenção envolvida em cada ação e pensamento. Assim o explica Kraemer: 

Alguns judeus pronunciavam a schahada (a confissão de fé 

muçulmana) mantendo uma reserva mental, em relação ao fato de 
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 KRAEMER, Joel; Maimonides - The life and world of one of civilization´s greatest minds; Ed. Doubleday; Nova 
York: 2008; pág.99 
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ser Mohamed o apóstolo de Alá enviado aos árabes, em vez de para 

toda a humanidade, como os muçulmanos acreditam. Esta foi a 

prática da seita judaica ´Isawiyya, seguidores de Abu ´Isa al-Isfahani 

e do líder yemenita Nethaniel al-Fayyumi, que descreve este 

subterfúgio no Jardim dos Intelectos (Bustan al-´uqul).260 

Como também relata Kraemer, esta situação de disfarçar sua fé e dissimulá-la 

não foi uma prática apenas dos judeus. Muçulmanos que viveram na Espanha no 

século XVI até sua expulsão, sob a hegemonia cristã enfrentaram o mesmo dilema, 

e viviam em público como cristãos e em forma escondida como muçulmanos. 

Uma responsa (fatwa261) de ´Ubaydallah al-Wahrani, lançada 

em Dezembro de 1504, lhes permitia exercer prudente dissimulação 

(taqiyya) pretendendo serem cristãos. Esta fatwa foi posteriormente 

traduzida ao espanhol e ao aljamia (espanhol em caracteres árabes) 

e amplamente distribuída.262 

Sendo os muçulmanos proibidos de viver sobre o governo de não 

muçulmanos, os juristas islâmicos ordenam a emigração desses lugares onde a 

residência não é nessas condições (dar al-Islam263). Uma fatwa do século XIV 

estabelece: 

 Alá é o inimigo dos que não acreditam nele, e eles são os 

inimigos dos seus profetas e mensageiros. Como é possível para um 

muçulmano viver como vizinho de alguém que é inimigo de Alá? E 

inimigo do Seu Profeta?...Submissão às leis dos que não acreditam é 

uma das coisas mais energicamente proibidas.264 

Fischmann mostra265 como, enquanto a liberdade de culto pode ser 

prejudicada proibindo as pessoas seu exercício, a liberdade de crença e a de 
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 Ibid pág. 100 
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 FATWA termo árabe. Pronunciamento legal islâmico emitido por um especialista em lei religiosa, sobre um 
assunto específico. Normalmente, uma fatwa é emitida a pedido de um indivíduo ou de um juiz para esclarecer 
uma questão onde a jurisprudência islâmica é pouco clara. Quem é capaz de emitir uma fatwa é conhecido por 
Mufti. 
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 DAR AL-ISLAM é um termo árabe que significa "a terra do Islã" para se referir ao território no qual a religião 
islâmica governa e onde se aplica a sharia, a lei islâmica..É uma das três zonas em que os sábios islâmicos 
dividiram o mundo, segundo uma visão que remonta aos primórdios da expansão do Islã a partir da Península 
Arábica, que contudo não se encontra no Alcorão. As outras duas zonas são Dar al-Muahadah ("terra de 
tratado", ou seja, as terras nas que se estabeleceram acordos com o Islã) e Dar al-Harb ("terra de guerra"). 
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 FISCHMANN, Roseli; Estado laico; Ed. Fundação Memorial de América Latina; S. Paulo: 2008. 
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consciência é íntima, não sendo possível forçar sua mudança nesse nível íntimo. 

Sujeitos à tortura, como o foram milhões de judeus, levados às câmaras de gás 

pelos nazistas e seus cúmplices, recitavam pouco antes de morrer a oração 

Shemá266, profunda manifestação judaica de fé no Criador. De forma parecida 

aconteceu nas conversões coletivas promovidas pelos séculos de Inquisição nos 

Impérios Espanhol e Português, guiados ideologicamente pela Igreja Católica, nas 

quais milhares de famílias judias mantiveram sua fé oculta e disfarçada por várias 

gerações. A força da perseguição continua influenciando aos judeus, mesmo que ela 

tenha acabado formalmente como o mostra o caso das comunidades judaicas de 

cristãos novos descobertas no final do século XX em Belmonte, Portugal 267, ou os 

judeus secretos de Catalunha, Espanha 268.  

A liberdade de culto é coletiva. Na conversão forçada se viola a liberdade de 

culto, mas é difícil ao opressor acabar com a liberdade de crença. Fischmann o 

explica269 aplicado à realidade brasileira da forma seguinte:  

Da mesma forma, integra o direito à liberdade de crença, a 

ser garantido pelo Estado, a possibilidade de que a doutrina religiosa 

seja respeitada, sem que seja deformada ou que sofra ataques 

depreciativos externos – e, neste ponto, novamente a temática 

religiosa compõe-se com a temática da discriminação, identificada 

como crime pela Constituição Federal do Brasil. Parte da tarefa, tanto 

do Estado, como de comunidades religiosas e famílias é transmitir, 

partilhar e viver o respeito à liberdade de crença e de culto, como 

assunto de alçada individual, ainda que consubstanciado em grupos 

e comunidades, organizado em religiões e denominações. Mas, do 

ponto de vista do Estado e dos direitos de cidadania, deve ser 

entendido como tema do foro íntimo do individuo, alojado ali, junto à 

liberdade de consciência e de opinião – ressaltando-se a importância 

do caráter laico do Estado.  
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 SHEMÁ ISRAEL ADONAI ELOHENU ADONAI EKHAD. ESCUTA ISRAEL, ADONAI É NOSSO D´US, 

ADONAI É UM.  
267

 Trata-se do fenômeno dos cripto-judeus, judeus que tinham sua fé probida sob ameaça de morte e que, 
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O fenômeno indicado por Fischmann pode ter se reiterado ao longo da 

história judaica durante a qual os judeus levaram para a educação universal aquilo 

que no judaísmo estava ligado ao cumprimento das leis, dos caminhos e preceitos 

judaicos, buscando que passasse despercebida sua raiz judaica.  

Outro exemplo destas tentativas de integração é o movimento reformista, que 

descrevia a dispersão dos judeus entre outros povos, não como um castigo, mas 

como uma missão destinada à transmitir gradualmente um fé prístina a todos os 

povos (ZADOFF, 1998).  

Sempre tem havido e há entre os judeus, pelo menos vem acontecendo 

desde que lhes foi autorizado oficialmente fazer parte da sociedade maior270, um 

círculo central dos judeus que se mantiveram ou se tornaram estritamente 

observantes do judaísmo procurando respeitar literalmente as leis e preceitos 

judaicos de acordo às fontes, outro segundo círculo que conhece e respeita os 

mesmos, mas fazendo adaptações que considera necessárias para interagir com o 

médio circundante formado pelas pessoas com as quais se convive socialmente ou 

no serviço e um terceiro circulo em contato mais aberto, e sofrendo a forte influência 

do ambiente que o circunda, às vezes sem sequer conhecer nem tendo estudado as 

suas próprias fontes, raízes e tradições e em muitos casos e períodos tentando que 

a sua identidade passe despercebida. Assim se constitui um ―corredor‖ entre judeus 

e não-judeus, simbolizado pelas ―portas abertas‖ do jantar da Páscoa judaica271, 

pelas quais transitam os influxos mútuos entre os judeus e a sociedade à qual 

pertencem.  O ambiente exerce influência sobre os judeus e eles pela sua vez 

inspiram a sociedade. Trata-se de uma rua de mão dupla, transitada por muitos, ao 

longo de várias épocas e lugares.   

O caso de Israel Scheffler, apresentado na primeira parte desta tese, mostra 

um pensador, que desde seu judaísmo aborda a educação em geral. Estudou no 

Jewish Theological Seminary e, portanto possui alguma formação judaica rabinica, e 

desde ela contribui para a educação em geral. Mas Scheffler é membro da American 

Academy of Arts and Sciences, é membro fundador da National Academy of 
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 A Emancipação judaica foi o processo de libertação dos judeus da Europa, incluindo o reconhecimento de 
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Iluminismo e a Haskalá e contribuiu para a abolição das leis discriminatórias que eram aplicadas especificamente 
contra os judeus em vários países. 
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Education e foi presidente da Philosophy of Science Association e da Charles S. 

Peirce Society. Pode se disser que tem contribuído com a educação e a filosofia no 

seu país e no mundo, sem que isso fosse apresentado com uma ―língua‖ como diria 

Rosenak, ―explicitamente judaica‖.  

Na leitura das Halakhot Talmud Torá se encontra um grupo de leis dedicadas 

a estabelecer o número máximo de alunos por sala de aula e a quantidade de 

ajudantes que o professor tem que ter em caso de ultrapassar o número 

recomendado. Este tipo de regulamentação, que ainda cria dificuldades no Brasil 

contemporâneo, já fazia parte das determinações que se aplicavam à educação 

judaica desde a época bíblica. Mesmo que chame muito a atenção o quanto esta lei 

parece com questões atuais e locais, podem ser elas uma mostra de outra forma em 

que o judaísmo se abre e se confunde com o resto das sociedades onde os judeus 

vivem, não apenas por ocultamento, por universalização, mas também pelo valor 

geral que a lei pode ter, pela sua racionalidade convergente dos seus princípios.  
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5. INDAGAÇÃO FILOSÓFICA E EDUCAÇÃO JUDAICA 

 

Este capítulo procura trazer e integrar alguns dos principais aspectos 

trabalhados nos capítulos anteriores, de forma a oferecer uma síntese possível dos 

resultados obtidos até aqui, ao mesmo tempo em que oferece alguns novos 

aspectos a ponderar e refletir. 

 

5.1. Educação judaica e diversidade “interna”, além do tempo.  

 

Assim como a forma pela qual os judeus interpretam o judaísmo não é uma, 

nem única, também são diversas as linhas e o pensamento judaico sobre educação. 

Há várias visões de educação judaica. Entre essas diversas visões, situam-se os 

judeus mais observantes como Twersky, que vivem de acordo à lei judaica escrita e 

oral - recebida no Monte Sinai - de forma a mais preservada possível.  

O contexto da educação judaica é heterogêneo e recebe múltiplas influências. 

Ao estudar as educações judaicas é necessário considerar a possibilidade de 

existência de diferentes tipos de identidades coletivas que convivem sob o mesmo 

rótulo, às vezes homonegeneizador que a sociedade hetero-atribui aos grupos 

(FISCHMANN, 1996). Esses diferentes tipos de identidade coletiva, ao serem 

assumidos pelos diversos protagonistas, marcam a pluralidade no interior da 

pluralidade, sendo um dado relevante para os processos de educação. 

Os Estados nacionais sejam ou não sociedades democráticas, exigem dos 

seus cidadãos a máxima lealdade à sua identidade nacional. Para os judeus, com o 

surgimento tardio do nacionalismo judaico, que faz uma interpretação moderna das 

fontes judaicas, com Theodor Herzl e o sionismo moderno, se estabelece a 

possibilidade de uma identidade nacional judaica convivendo com as identidades 

nacionais adquiridas na diáspora.  

A identidade coletiva judaica é complexa, multifacetada, manifestando-se de 

diferentes modos em diferentes indivíduos judeus. Não pode se resumir a uma 

identidade nacional, mesmo apesar do componente sionista, até porque quem vive 

fora de Israel é bom cidadão de seu país também, mesmo tendo ligação com Israel. 
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Nesse caso é interessante relembrar as novas identidades nacionais tratadas por 

Castells, como aquelas que a mera convivência cotidiana aponta existir, como no 

caso dos países europeus que têm permitido aos descendentes daqueles que 

emigraram para outros países, como o Brasil, possam deter conjuntamente com a 

―nova‖ identidade, a identidade de seus antepassados europeus. Nesses casos não 

se considera que exista conflito de identidades no interior do mesmo indivíduo, nem 

de interesses nacionais.272  

A identidade judaica também não é uma identidade religiosa apenas, porque 

mesmo que ancorada em muitos, mas não em todos os casos, na religião judaica, o 

judaísmo não é apenas uma religião. Assim, se o judaísmo é definido não como uma 

identidade nacional, nem apenas religiosa, seria mais apropriado entendê-lo como 

sendo uma identidade étnica, de forma mais inclusiva. Assim, seus membros, 

mesmo aqueles que não são religiosos e inclusive aqueles que têm uma postura 

abertamente anti-religiosa e atéia, enxergam-se como constituindo ―uma entidade 

única, identificável, que defende possuir continuidade ao longo do tempo, unidade 

através das fronteiras geográficas e com direitos reconhecidos a várias formas de 

auto-expressão coletiva‖ (KELMAN, 1998). 

A identidade individual é plural, é social tanto quanto a coletiva. Freud 

(FREUD, 1953) ensina que a identidade individual, desde o início, e 

simultaneamente é social. Mas, o conjunto das identificações de um sujeito não 

forma um sistema relacional coerente. Isso, no nível coletivo, com um olhar 

contemporâneo, parece praticamente natural, já que não se espera de um conjunto 

de pessoas a homogeneidade de identidades. Esta concepção tem conseqüências 

na educação, quando trata como se fossem homogêneas a personalidade da 

criança bem como a do adulto, tanto em cada indivíduo como no conjunto dos 

grupos presentes em instituições educativas. De fato, as identidades são 

fragmentadas e plurais. Há conexão entre o ―dentro‖ e o ―fora‖ da identidade coletiva 

e individual, ainda que seja difícil ―perceber‖ conexões, do ponto de vista objetivo. 
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 Recentemente, por exemplo, os jornais noticiavam que a própria esposa de Lula, ex-presidente do Brasil, 
havia requerido e obtido a nacionalidade italiana, juntamente com seus filhos. Um caso polêmico também 
ocorrido no Brasil foi o de Alberto Fujimori que, sendo processado no Perú, quando sofreu processo de 
impedimento na Presidência da República, conseguiu encontrar refúgio no Japão, país cuja nacionalidade 
detinha, em razão da origem de seus antepassados imigrantes. 
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5.2 O pensamento de Twersky sobre a educação judaica 

A concepção de Twersky sobre o judaísmo coloca a compreensão filosófica 

no núcleo da vida judaica. A prática judaica, para ele, não pode ser separada das 

idéias e ideais do judaísmo. Enfatiza a formação de pessoas éticas e coerentes com 

suas raízes muito mais que alunos com abundante conhecimento intelectual. A 

pessoa, se educada apropriadamente, pode atingir a harmonia entre o 

comportamento e a filosofia, entre a prática das mitzvot e a apreciação de seus 

significados. As 613 mitzvot provêm da mais alta autoridade e não são arbitrárias, 

têm uma utilidade e um propósito. Resumindo Maimônides, Twersky diz: ―Deve se 

relacionar cada uma das 613 mitzvot a um de três objetivos: a) estabelecimento de 

uma sociedade civilizada - princípios de utilidade social e justiça, b) desenvolvimento 

de uma personalidade ética - princípios de bondade e amor ao próximo; c) perfeição 

intelectual - conhecimento verdadeiro e experiência de D´us ‖. Até o Iluminismo 

existia um estilo de vida judaico bastante único, caracterizado pelo monismo 

halakhico (a aceitação da Lei judaica como a única fonte legal para todos os judeus) 

e o pluralismo espiritual. No séc. XVIII a crise geral entre religião e secularismo 

emergiu e cristalizou com a desvantagem de que muitos judeus que se distanciaram 

da religião acabaram sendo ignorantes das suas fontes e origens.  

No contexto contemporâneo Twersky, membro de uma família que continuou 

estudando as fontes, ou seja, aquilo que a partir do Iluminismo passou a ser 

chamado de ortodoxia expõe sua opinião de que Maimônides deveria ser o ponto de 

partida de todo educador judeu. Aponta que os princípios judaicos que Maimônides 

codifica são aplicáveis e adaptáveis a marcos ortodoxos e não ortodoxos, 

oferecendo um resumo autêntico e abrangente da Lei e da tradição judaica e 

iluminando as suas fontes. ―A prática de cada e toda mitzvá contribui em alguma 

coisa para a perfeição humana moral e intelectual-espiritual. As ações religiosas 

conduzem à perfeição‖.  

A reflexão de ambos os autores não se limita à educação. A fonte prioritária 

de Maimônides que Twersky utilizou em relação à educação judaica foi Halakhot 

Talmud Torá (Leis do estudo da Torá). Um dos textos utilizados para esta tese, - 

What must a Jew study – and why? -, está focado numa passagem onde 

Maimônides identifica três unidades do currículo halakhico.  Torá sche-bikhtav (a 

―Lei Escrita‖ ou Mikra), Torá sche-be al peh (o sumario da ―Lei Oral‖ ou Mischná) e o 
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Talmud (sumario analítico da ―Lei Oral‖, que inclui o que se chama ―Pardés‖, 

filosofia).  

Twersky aprofunda a reflexão sobre os textos de Maimônides, sem fazer uma 

reinterpretação dos mesmos. Com eles embasa um sistema educacional abrangente 

que busca reciprocidade entre o aprendizado e a observância da religião judaica. 

Procura que todo educador tenha familiaridade com os princípios e aspirações da 

sistematização de Maimônides.  

Twersky discute e dialoga com a superficialidade da modernidade, com o 

relativismo moral e com o secularismo no judaísmo. Não procura apenas criar 

conhecimento, mas um sistema de atitudes, ―o que a pessoa é, sua natureza, 

caráter espiritual, formas de comportamento, aspirações morais e espirituais‖.  A sua 

proposta busca dar forma a um tipo de personalidade de acordo com valores e 

crenças, muito mais que focar só em transmitir conteúdos. Twersky se propõe, 

através da sua visão educacional, formar mais uma boa pessoa que um bom aluno, 

voltando-se, portanto para um ideal de pessoa. A educação é o meio através do qual 

o aperfeiçoamento moral e intelectual é atingido. Será o ideal a ser alcançado o que 

determine os conteúdos e o método de estudo e não ao contrario.  

 

5.3 Maimônides: Talmud, Halakhá, Hergel, Mitzvot. 

 

De Moisés (no Sinai) até Moisés (Maimônides), não houve outro como Moisés 

 

Twersky seguindo o guia de Maimônides, foca no judaísmo a Halakhá, a Lei 

Judaica. Judaísmo para Twersky é o cumprimento destas leis, recebidas no Sinai. 

Com seu Código, o Rambam facilita o aprendizado sem sacrificar as fontes. Seus 

textos fazem mais acessível ao estudante o Talmud. O Talmud é uma enorme obra 

desenvolvida por um número imenso de sábios, de vários países ao longo de 

centenas de anos. ―A dificuldade do estudo do Talmud –diz Twersky- vem por 

ambos, pela natureza do material e pela sua forma: o método de argumento e 

raciocínio, a natureza extremamente associativa do discurso, a linguagem 

condensada e sutil, o amplo escopo, o confuso entrelaçamento de assuntos e 
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conceitos, e, em nossos termos de referência, o espectro completo de problemas 

filológicos, históricos e fenomenológicos – todos esses pesam no estudante.‖  

Quando se fala de Talmud é bom saber que existe o Talmud Babli, redigido 

na Babilônia, entre os séculos III e V da era comum, nas famosas Yeshivot de Sura 

e Pumbedita e o Talmud Ierushalmi editado em Israel, especialmente na Yeshiva de 

Tiberíades, no mesmo período, mas um pouco antes que o da diáspora. O Talmud 

Babli é aproximadamente três vezes mais extenso que o Ierushalmi. A palavra 

―Talmud‖ vem do hebraico lamad, que significa ―estudou‖ ou de limed, ―instruiu‖. Não 

é um único livro, como poderia pensar o leitor desprevenido. Esta mais para uma 

enciclopédia extensa, ou uma coleção de livros. Em hebraico usa se uma expressão 

que descreve bem o tamanho do conglomerado de textos, Iam Ha-Talmud, o mar do 

Talmud. Outros o definem como o resumo da Lei Oral. Mas isso também gera uma 

percepção errada. O Talmud reúne as opiniões e discussões de sábios que 

moraram em Israel e na Babilônia, durante vários séculos. Sintetiza discussões e 

esclarecimentos, apresenta leis, lendas e filosofia, história e anedotas, 

especialmente idéias diversas e opostas. O que dá ao mesmo um caráter 

tremendamente democrático, por incluir a visão geralmente aceita e muitas vezes na 

mesma folha, a opinião contrária. O Talmud tem um autor coletivo, que foram 

milhares de sábios, de diferentes épocas e lugares. Assim o Talmud tem o selo de 

identidade de um tipo de escritor muito peculiar, os sábios do povo judeu. O Talmud 

tem três divisões maiores, a Mischná (o código das leis orais), a Guemará (o 

comentário e elaboração do texto da Mischná) e o Midrasch (a exposição e 

interpretação popular da Torá em forma de sermões). A Mischná (que pode vir da 

raiz hebraica schaná, ano, se refere à repetição, a repetição da tradição; outra 

possível raiz é leschanot que é fazer mudanças. A Mischná se divide em seis ordens 

(em hebraico sedarim), por sua vez divididos em sessenta e três tratados que se 

apresentam em perakim, capítulos, compostos por pessukim, parágrafos. A 

Guemará é na verdade o que estritamente se conhece por Talmud, o comentário 

rabínico ao código da Mischná. O Midrasch é uma volumosa bibliografia talmúdica 

da produção literária dos sábios rabínicos.  

A aplicação das leis judaicas precisa, para Twersky, estar imbuída com 

compreensão filosófica. Os objetivos da educação para ele são atingir um amor 

geral e abrangente a D´us e uma genuína veneração, reverencia a D´us, 
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simultaneamente com uma compreensão profunda e uma piedade verdadeira. 

Twersky, seguindo Rambam, centra a obtenção destes objetivos no Hergel, 

processo de habituação não rotineiro, enriquecido necessariamente pela 

compreensão. Hergel não é rotina. Não há Hergel sem compreensão, e a mesma é 

progressiva. Não se trata de um aprendizado focado na repetição, mas no 

entendimento e no estímulo permanente para aprofundar. O processo de Hergel 

começa com a criança imitando desde bem cedo aos pais. Seu segundo estágio 

acontece na etapa em que a criança aprende a ler. O terceiro continua a vida toda 

com a internalização da pratica judaica, cada vez mais imbuída com a captação da 

sua base racional, adquirida através do estudo filosófico. A educação se inicia na 

família, sendo a apropriada prática judaica modelada por ―pais amorosos‖ que 

inculcam a disciplina de agir de acordo com os mandamentos e o hábito do estudo 

regular, que dá o embasamento para tal tipo de comportamento. ―O desenvolvimento 

desde cedo da criança nesse tipo de ambiente funciona por mimese, isto é, por 

imitação do comportamento e caráter dos pais‖.  Este estágio de mimese fornece a 

base acima da qual o posterior desenvolvimento prossegue, adicionando 

espontaneidade e crescente sofisticação. Assim o Hergel é um empreendimento 

para a vida toda, cuja base curricular tem três partes: Mikra, Mischná e Talmud.  

A leitura dos Treze Princípios do Judaísmo, codificados pelo Rambam, ajuda 

a compreender a visão de Twersky. Eixo central da educação judaica, eles fazem 

parte das rezas matinais diárias. São cantados e dançados nas festas judaicas 

contemporâneas, inclusive no Brasil. Cada princípio se inicia com a frase ―Eu creio 

com fé completa‖ em hebraico ―Ani Maamin‖ (Eu acredito): 

1. Que o Criador, bendito seja o Seu Nome, Ele só, fez as 

criaturas e as dirige e Ele só, fez, faz e fará todas as obras.  

2. Que o Criador, bendito seja o Seu Nome, Ele é o único 

e não há unicidade como a d‘Ele, de nenhuma maneira. E só Ele é 

nosso D‘us; Ele existiu, existe e existirá para sempre.  

3. Que o Criador, bendito seja o Seu Nome, não é corpo e 

não se pode assemelhar a matéria. E Ele não tem nenhuma 

comparação com qualquer coisa.  

4. Que o Criador bendito seja o Seu Nome, Ele é o 

primeiro e o último, sem fim.  
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5. Que o Criador, bendito seja o Seu Nome, a Ele só se 

deve rezar e não a outro.  

6. Que todas as palavras dos profetas são verdadeiras.  

7. Que a profecia de Moisés, nosso mestre, de bendita 

memória, é verdadeira e que Ele é o pai (mestre) de todos os 

profetas anteriores e posteriores a ele.  

8. Que toda a Torá que se encontra em nossas mãos é a 

que foi dada a Moisés, nosso mestre, de bendita memória.  

9. Que esta Torá não foi trocada, nem haverá outra Lei por 

parte do Criador, bendito seja o Seu Nome.  

10. Que o Criador, bendito seja o Seu Nome, Ele conhece 

todas as obras dos homens e todos os seus pensamentos, pois 

assim foi dito: "O Criador de todos os corações conhece todas as 

suas obras" (Tehilim 33:15).  

11. Que o Criador, bendito seja o Seu Nome, recompensa 

aos que guardam os Seus preceitos, e pune os que os transgridem.  

12. Na vinda do Maschiach (Messias) e, apesar dele tardar 

em vir, contudo esperá-lo-ei em cada dia.  

     13. Que haverá a ressurreição dos mortos quando 

for de agrado do Criador, bendito seja o Seu Nome e exaltada a sua 

lembrança para todo o sempre.  

 

5.4  Vida, destino, precedência e educação 

 

5.4.1 A visão de Twerski sobre particularidades da educação judaica 

Rabi Yehuda HaNassi encarregou a R. Hiyá, R. Assé e R. Amé 

fazer uma viagem pelas localidades da Judeia para organizar a 

educação publica. Eles chegaram numa cidade na qual não 

encontraram nem sinais do ensino. Indignados pediram para ser 

conduzidos à frente dos administradores do local, que levavam o 

titulo honorário de Guardiães da Cidade. 

- São estes os Guardiães da Cidade? exclamaram. 
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- Não, deve se dizer que eles são os destruidores da cidade. 

- Quem são então os guardiães? Perguntaram com espanto os 

presentes. 

Os Sábios responderam: os escribas, os professores, são 

aqueles que instruem à juventude, como está escrito: ‖Se o Eterno 

não constrói a casa, é a toa os operários trabalharem nela 

(S.CXXXVII). 

Talmud Jerosolimitano Shabat, p.141. 

 

Twersky bebe das fontes mais tradicionais e antigas do Judaísmo, compiladas 

por Maimônides no seu Mischnê Torá, que pela sua vez se utiliza da Torá e do 

Talmud e mostra uma postura judaica que considera milenarmente a obrigação 

coletiva da educação para todos. 

Tudo isso pode ser aproveitado também por outras visões da educação que 

não a judaica e desta forma esta tese traz elementos que podem colaborar para a 

construção de uma educação melhor para todos. 

 

A escolha judaica: a vida 

―Quem salva uma vida, salva a humanidade‖, ensina o Talmud, na Mischná 

Sanhedrin. Para salvar uma vida pode-se até interromper o Shabat. Enquanto que 

as pessoas que estão na semana de luto pela perda de um ser querido tem que 

interrompe-lo por causa do Shabat, este pode ser transgredido quando o motivo é 

salvar uma vida. Isso dá idéia da magnitude que este preceito tem no esquema 

referencial judaico.  

Para Kushner, um graduado de Columbia e rabino formado no Seminário 

Teológico Judaico, do Movimento Conservador, ou seja, um rabino liberal, ―a vida é 

a pergunta, o judaísmo é a resposta‖. E o mesmo autor define o que significa: pela 

vida, leHaim! Ou seja: 

Pela vida: palavras que representam em grande medida a 

essência do judaísmo. Antes de tudo, sugerem que o judaísmo não é 

somente um conjunto de crenças, mas toda uma filosofia de vida. 
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Transmitem uma atitude otimista frente à vida, nos convidam a 

dedicar nossas energias a viver em lugar de nos preocupar pela 

morte, a desfrutar dos prazeres desta vida no lugar de nos demorar 

nos seus defeitos, exaltam a vida neste mundo no lugar de pòr 

nossas esperanças em encontrar satisfações em algum mundo por 

vir. 273 

Quem convive pessoalmente com judeus de todas as orientações conhece 

este costume carregado de significado e valor universal. 

À vida: a tradicional forma judaica de brindar com uma taça 

de vinho comunica uma sensação de exuberância, uma disposição 

para desfrutar dos prazeres deste mundo. Ao tirar do vinho, como a 

outros prazeres, da mancha do pecado e da intemperancia, nos 

convida a contemplar e celebrar tudo o que D´us tem criado. Os 

Sábios nos ensinam que ´´nos tempos por vir, cada um terá que 

prestar contas por todas as coisas boas criadas por D´us que nos 

negamos a desfrutar´´.(KUSHNER, 1992)   

A visão judaica de mundo não é a de uma obra perfeita, mas de uma 

produção que requer a intervenção humana para consertá-lo, melhorá-lo, fazê-lo 

mais justo e respeitá-lo como criação, com tudo o que ele contém, como o dizem 

diariamente várias orações e rezas nos serviços religiosos. Este conceito judaico 

chama-se Tikun Olam. A palavra hebraica tikun, vem do verbo hebraico letaken, que 

significa consertar. Olam é mundo.  A expressão Tikun Olam é utilizada na oração 

Aleinu, que consta no Sidur, e a mesma é lida três vezes ao dia. Tikun Olam é usada 

na frase “letaken olam bemalkhut Schadai274”, que pode ser traduzido como 

―reparar‖ ou ―aperfeiçoar o mundo, sob o reino de HaSchem”. 

Não por acaso a saudação habitual judaica quando se comemora e se alçam 

as taças, é ―LeHaim‖, pela vida, tão bem abordado por Kushner no seu livro Por la 

vida! Celebración del ser judío. 275 Naquele trabalho o autor, que perdeu um filho 

                                                 
273

 KUSHNER, Harold, Por La vida! Celebración del Judaísmo, p. 13. Tradução do espanhol para o português do 
autor desta tese. 
274

 SHADAI sigla para Schomer Dlatot Israel, que pode ser traduzido como Aquele que protege as portas –os 
lares- de Israel, do povo judeu. Usa-se como sinónimo de HaSchem.  
275

 KUSHNER, Harold. Por la vida! Celebración del ser judío.  
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aborda o tema da morte e da vida, e o quanto o judaísmo é uma celebração da vida, 

do que HaSchem 276deu aos seres humanos.  

A visão judaica de homem, ao mesmo tempo criatura/criação de D´us, é a de 

um ser que tem a possibilidade de se sujeitar ao jugo do seu Criador e dentro de seu 

livre arbítrio tomar as decisões certas e incluir o Outrem, o outro radicalmente 

diferente como criação divina, e tão próximo bem como com a natureza, com a qual 

há também comportamentos éticos de profundo respeito que devem guiar a conduta 

do judeu. Levinas 277 expressa esta perspectiva dizendo: 

"O Outro metafísico é outro de uma alteridade que não é 

formal, de uma alteridade que não é um simples inverso da 

identidade, nem de uma alteridade feita de resistência ao Mesmo, 

mas de uma alteridade anterior a toda a iniciativa, a todo o 

imperialismo do Mesmo; outro de uma alteridade que não limita o 

Mesmo, porque nesse caso o Outro não seria rigorosamente Outro: 

pela comunidade da fronteira, seria, dentro do sistema, ainda o 

Mesmo. O absolutamente Outro é Outrem; não faz número comigo. A 

coletividade em que eu digo ‗tu‘ ou ‗nós‘ não é um plural de ‗eu‘. Eu, 

tu, não são indivíduos de um conceito comum." 

 ―O Outro é Outrem, não faz número comigo‖ mostra o respeito 

radical pela individualidade do ser humano, pela obra divina, 

criatura/criação. ―Eu, tu, não são indivíduos de um conceito comum‖. Mais 

uma vez identifica esta tese este como outro caso no qual a linguagem 

cotidiana confunde e faz entender a realidade de uma forma em que, na 

perspectiva de Levinas, ela não é. E a de Levinas é a abordagem judaica. 

Somos um plural de indivíduos diferentes radicalmente, cada um é um 

Outrem, como diferente é cada obra do Criador, cada criatura/criação. 

 

 

 

 

                                                 
276

 HASCHEM significa O Nome, é uma forma de fazer referencia à divindade e respeitar o preceito judaico que 

proíbe o uso do Seu nome em vão. Pelo mesmo motivo este autor alterna em diferentes ocasiões com a palavra 
D´us. Usando estes recursos se evita a transgressão e a utilização fútil da referência a Ele. 
277

  LEVINAS, Emanuel. Totalidade e infinito. p.26. 
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A visão judaica de destino 

Quanto à visão judaica de destino o marco conceitual judaico traz a 

perspectiva da chegada de um Messias278 e o Olam Habá279. Para favorecer a 

chegada do Messias os seres humanos têm um papel que não é nem deve ser 

passivo. Dentro do judaísmo, diferentes linhas formulam a idéia de formas variadas, 

uns mais literalmente como uma figura personalizada e humana e outros com uma 

perspectiva de uma época mais justa para todas as nações. Dentro da conceituação 

judaica as pessoas, através do seu comportamento ético, guiado pelo conhecimento 

dos preceitos judaicos, aproximam a chegada dos tempos messiânicos. A força 

desta fé no Messias assim entendida tem costado centenas de milhares de vidas ao 

povo judeu perseguido pela Igreja Católica.  

A visão judaica de educação parte então do conhecimento da Torá exigindo a 

sua prática permanente, a ação ética e a partir desse passo a compreensão da 

sabedoria judaica através das suas fontes, - frisando que a compreensão completa é 

impossível ao ser humano-. Outro exemplo da interligação entre o conhecimento e a 

ação efetiva é a reza do Yizkor280, no qual, após pedir que seja lembrada a memória 

de quem já faleceu, aquele que reza se compromete a doar caridade. O judaísmo 

passa sempre pelo ―fazer‖, atuar, se comportar de acordo aos princípios do 

judaísmo, como expressão efetiva da educação judaica. Esses são dois dos três 

passos que esta tese aponta como o eixo central da educação judaica. Judaísmo 

não e só rezar, mas sempre e buscar traduzir o mandamento em ação concreta.  

 

A ordem de precedência 

O judaísmo, através dos seus caminhos mandatórios ou leis, prescreve que o 

estudo da Torá esta por cima de tudo.  Nada é mais importante que estudar. Pode 

se interromper o estudo apenas para salvar uma vida, inclusive a própria. Isso dá um 

                                                 
278

 MASCHIAKH, o Messias, de acordo a interpretaçao judaica será um ser humano, descendente do Rei David, 
que trará uma era de paz e prosperidade para Israel e para todas as nações do mundo. A descrição dos 
acontecimentos é a seguinte: Primeiro todo o povo de Israel regressará à Torá. A seguir o povo de Israel 
regressará à terra de Israel. Será reconstruido o Templo de Jerusalém. Israel viverá entre as nações como igual, 
e será suficientemente forte para se defender. Por fim, a guerra, o ódio e a fome terminarão, e uma era de paz e 
prosperidade descerá sobre a Terra. 
279

OLAM HABA, significa literalmente em hebraico o mundo próximo, em contraste com o Olam HaZe, que 
significa este mundo, o mundo no qual vivemos. Faz referencia a vida futura, que começa com o fim da vida 
terrena do ser humano.  
280

 YIZKOR é uma oração recitada no Yom Kipur (Dia do Perdão) em memoria dos familiares proximos falecidos 
e dos martires do povo judeu, do Holocausto e pelos que tombaram na defesa e pela reconstrução de Israel.  
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lugar prioritário ao estudo que é uma das características distintivas desta visão de 

mundo. No topo esta estudar, mais que qualquer outra atividade. Até o ponto de ser 

de mais alta prioridade que a prática. A prática de boas ações deve ser o próximo 

passo, mas sempre precedido pelo estudo. Saber que o que se faz corresponde à 

obediência de uma lei de HaSchem. Assim está escrito: 

 ―De todos os preceitos, nenhum é igual em importância ao 

estudo da Torá. E mais ainda, o estudo da Torá é igual a eles todos, 

pois o estudo leva à prática. O estudo sempre tem precedência à 

prática.‖ Halakhot Talmud Torá 3:3281 

Não apenas há um livro, a Torá, mas seu estudo tem precedência frente a 

toda e qualquer outra atividade humana. Viver de acordo a isso significa possuir uma 

tremenda fé no Criador, na sua criação, no seu poder. Uma sociedade onde o 

estudo esta antes de tudo.  

 

5.5 Torá, mitzvá e educação. 

 

A Torá é maior que qualquer mitzvá 

Afirmar que a Torá é maior que qualquer outro preceito judaico, exerce um 

papel organizador na vida daqueles que se regem de acordo a ela. O estudo 

precede a pratica, como dito antes, mas também precede ao trabalho e a quaisquer 

outras atividades, inclusive às obrigações rituais, ao rezar. E o estudo é o da Torá. 

Quando se faz referência aos judeus como ―o povo do Livro‖, deve se entender que 

é muito mais que ser um povo de leitores e escritores (de tratados, livros, artigos, 

revistas e jornais). É ser um povo que escolhe, parafraseando Golda Meir282 a Torá, 

se subjugar a ela, seguir seus ensinamentos como mandatórios, como halakhot. O 

judeu precisa conhecer a Torá em todos seus detalhes, estudá-la uma e outra vez, 

nas suas numerosas caras, e nos diferentes níveis de significado que ela tem.   

Esta lei estabelece para o povo judeu uma espécie de ―constituição‖ eterna, 

que o acompanha desde seus primórdios, até hoje e eternamente. Há lei e ela esta 
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 BLUMENFELD, Rabino Yaacov Israel; Mishne Torá; Ed. Imago, Rio de Janeiro: 2000, p. 187 
282

 Golda Meir falava de escolher D´us. Ver nota 34. 
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escrita e sua fonte é HaSchem e não apenas um rei ou um Poder Legislativo terreno 

ou um acadêmico especializado na matéria.  

Esta escrita e é transportável, e inclusive não são poucos os judeus 

observantes que a conhecem em detalhe, mesmo na época atual. Por varias 

gerações ela foi o eixo central da educação halakhica, de uma educação dentro dos 

lineamentos estabelecidos por ela própria. O que Twersky dirá é que deve se dar 

continuidade a esse estudo, ou deve ser reiniciado por aqueles que tinham perdido 

seu rumo.  

 

Obrigação dupla e simultânea 

Como antes mencionado, esta lei em hebraico diz Kol hahaiav lilmod khaiiav 

lelamed, que significa que “todo aquele que tem obrigação de estudar tem obrigação 

de ensinar‖. Esta lei judaica tem a pretensão de transformar os judeus em um povo 

de educadores, e assim molda a sociedade judaica. Ter o privilégio de conhecer a 

Torá impõe a obrigação de transmiti-la aos outros. Esta lei é a base para construir 

um povo de ―educadores‖, de transmissores da sabedoria divina, e, portanto, 

colaboradores na construção de um mundo melhor. Este tipo de proposta provoca 

naqueles que aderem a ela, paixão pelo estudo das fontes originais do judaísmo e 

compromisso em levar esse privilegio ao próximo.  

O modelo de sociedade judaica não é apenas uma sociedade de sacerdotes, 

que cuidam diariamente de cumprir todas suas obrigações com HaSchem, e mais 

ainda com seus semelhantes, mas é por sobre tudo um povo de educadores. Saber 

obriga a cumprir e a transmitir aos outros. 

Pode se disser que também é esta uma característica diferencial da proposta 

judaica, neste caso em particular na educação judaica. Outras culturas consideram 

importante também o estudo, inclusive podem até o colocar como uma prioridade 

social, mas neste caso se coloca a Torá escrita e oral como o grande organizador, a 

lei suprema, a referência e a obrigação para todos os membros da sociedade. Saber 

e transmitir. Aprender e ensinar.  
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Uma obrigação telescópica 

Etshalom, em palestra citada anteriormente, utiliza a expressão de uma 

―obrigação telescópica‖, já que o primeiro a ter obrigação de transmitir o 

conhecimento da Torá, é o pai em relação aos filhos. Mas isso se estende aos 

netos, ou seja, a próxima geração, e também aos assim chamados ―discípulos‖, que 

é a forma em que a halakhá refere-se aos filhos e netos dos outros. São circulos 

concêntricos, primeiro os mais próximos até chegar aos mais distantes. Assim se 

entende também que entre as leis de estudo da Torá se inclua a obrigação de cada 

cidade ter um local de transmissão da Torá, uma escola com seus professores, e 

que, caso contrario, a cidade toda pode sofrer os maiores castigos que o judaísmo 

pode impor.  

Recapitulando, vê-se que a halakhá coloca a obrigação primária no pai de 

família quando se fala da educação do filho além da sua própria, mas também a dos 

filhos dos seus filhos. Não existe a possibilidade que o órfão não estude a Torá, 

porque seu avô, por exemplo, deverá assumir a responsabilidade.283  

 

A educação no topo da sociedade.  

A referência às três coroas alude à organização da sociedade judaica e não 

se trata de uma questão de ordem puramente jurídica. As leis de estudo da Torá 

trazem embutida uma visão de sociedade onde o fato de ser educado, de estudar, 

permite o ascenso até os estágios mais elevados da sociedade, modelo que no 

mínimo não é comum encontrar em outras sociedades, que geralmente depositam a 

expectativa do estudo, da cultura e da erudição na acadêmia e nas universidades e 

nos inteletuais, em suma em setores menores da sociedade. A lei judaica faz a 

educação extensiva à toda a sociedade. Independente de quantos séculos as 

sociedades judaicas viveram de acordo integralmente a estes princípios, é relevante 

entender que é muito importante colocar tal tipo de aspiração para toda a sociedade.  

No topo da pirâmide social podem estar então os transmissores do 

conhecimento, da Torá. E ao topo pode se chegar através do esforço, não da 

                                                 
283

 Alguns podem pensar que se trata de uma responsabilidade que existia no passado, mas inclusive em S. 
Paulo contemporâneo, não é raro que os avos paguem a escola dos netos, quando se trata de jovens casais ou 
de famílias que não têm condições de arcar com os custos. Por isso mesmo também todas as escolas judaicas 
no passado e atualmente têm sistemas de bolsas, que requerem dos membros voluntários das Diretorias 
Mantenedoras, grandes esforços para obter os recursos. 
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herança como acontece com o Keter Malkhut e com o Keter Kehuna. Este recurso 

leva a produzir uma sociedade onde o saber esta por cima de quaisquer outros 

poderes, o que, junto às características diferenciais antes apontadas, acaba 

constituindo um coletivo com uma proposta de vida bem especifica.   

Todos estes elementos juntos acabam produzindo um contexto social, um 

esquema de referências e uma educação com características distintivas próprias. 

Dentro desse contexto, com esse eixo central e com o foco na indagação 

filosófica, deve se adicionar a metodologia do repassar como praxe, e ter-se-á uma 

sociedade extremamente conhecedora das suas fontes e treinada nas suas 

metodologias. Repassar, ou seja, voltar a estudar o que já se estudou antes é um 

preceito, um caminho que é mandatório, desde o menos conhecedor até o mais 

sábio. Todos têm que repassar. Isso exige dos sábios a humildade de reconhecer 

que sempre têm mais para aprender. Isso explica a leitura semanal da Torá, 

reiterada todos os anos, durante toda a vida, a repetição diária de rezas e orações. 

Este acaba sendo mais um diferencial da educação judaica halakhika.
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REFLEXÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta tese procurou oferecer dados e reflexões que permitissem comprovar 

que a indagação filosófica é um dos componentes básicos da mais tradicional 

educação judaica, que há vários milhares de anos se apóia centralmente nos textos 

básicos do judaísmo, em especial na Torá, que remonta às origens mais antigas 

desta cosmovisão e no Talmud, que aprofunda os conteúdos da primeira e 

acrescenta a transmissão oral e os debates dos sábios desde o nascimento do povo 

judeu. Para demonstrar isso, nesta tese, apresentou-se e analisou-se trechos de 

uma obra realizada entre os anos 1170 e 1180, o Mischnê Torá, onde Maimônides –

considerado o pensador judeu mais influente da história - compila os ―caminhos 

mandatórios‖ ou halakhot, que são o que os judeus seguem desde os primórdios do 

nascimento deste povo.  

Para evidenciar o lugar de destaque da indagação filosófica foram 

escolhidas e apresentadas algumas das Leis de Estudo da Torá pertencentes ao 

livro Mischnê Torá. A partir desta seleção esta tese apontou alguns dos diferenciais 

que as Leis de Estudo da Torá trazem. Um dos aspectos relevantes que a tese 

identificou e mostrou é que essas leis colocam a exigência de dedicar sempre um 

tempo do estudo diário obrigatório à reflexão filosófica, mais particularmente um 

terço do mesmo. Uma terceira parte do tempo dedicado ao estudo da Torá deve ser 

dedicado a tecer indagações filosóficas sobre os conteúdos estudados. 

A tese procurou demonstrar que a indagação filosófica além de ser 

indispensável na educação judaica, aparece ao longo da trajetória do povo judeu na 

figura de vários filósofos destacados na história deste povo. Além da centralidade 

dada a indagação filosófica, a tese procurou mostrar que esta integra e está inserida 

num conjunto bem especifico de referenciais próprios do judaísmo, que devem ser 

considerados em conjunto, dentro da cosmovisão judaica.  

O judaísmo, em seus textos fundadores, como foi exposto, estabelece claras 

responsabilidades pela educação que são, usando a expressão de Etshalom, 

―concêntricas‖. No centro está o pai de família, segue a família e o terceiro círculo é 

a sociedade. Cada indivíduo tem que se fazer cargo dos seus próprios filhos, mas 
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também tem responsabilidade pelos seus netos e pelos outros membros da 

sociedade. E isso faz com que os membros da sociedade, como coletivo, sejam 

responsáveis uns pela educação dos outros. No judaísmo todos e cada um dos 

membros da sociedade têm que garantir que a educação chegue a cada criança, a 

cada cidadão. Assim no judaísmo a educação é uma obrigação social, que une 

pessoas e exige esforços, mas que é valorada pelo coletivo, e dentro disso se insere 

a dedicação à reflexão filosófica. Desta forma a educação não é reles repetição do 

conhecimento porque a indagação estimula o pensamento. 

Através das leis apresentadas, aprende-se que o tempo da educação 

judaica, do estudo da Torá, do aprender da Torá não é um período da vida, como 

acontece com os estudos regulares, inclusive universitários, mas é a vida toda, uma 

educação continuada. Há assim na visão de educação judaica uma clara distribuição 

dos tempos que devem ser dedicados diariamente, dentro de uma obrigação que é 

vitalícia, que atinge a todos os membros da sociedade judaica. O judaísmo sacraliza 

o tempo, o Shabat, os horários para as rezas diárias, mas também, e de forma pré-

estabelecida, organiza o tempo para estudar e lhe dá o caráter de lei de origem 

divino, halakhá. 

 

Se for considerada sua antigüidade, este é o modelo judaico mais 

tradicional, com referências gerais nas quais o grupo dos judeus acredita, e que 

coloca no seu centro como um eixo educativo o conhecimento das leis, a ação de 

acordo com elas e a reflexão sobre elas próprias. Este modelo pode ser útil para 

outros grupos e sociedades que decidam aplicá-lo e reproduzi-lo, com suas próprias 

especificidades. Porém, mesmo que este modelo não se encontre na sua forma 

integral em outras culturas, tem aspectos em comum com as perspectivas que 

consideram fundamental a ação, para atingir a compreensão. Com a humildade 

implícita a aceitar os mandamentos de HaSchem, o judeu que segue estritamente a 

Torá, seja como pai ou mãe, ou como educador ou educadora, busca conhecer as 

leis de D´us e as aplica, e só então passa para a reflexão filosófica sobre as 

mesmas.  

Junto a isso acontece uma educação que estimula a discussão, o debate e 

que leva a aceitar mais de uma opinião como válida, ou pelo menos para ser 

deixada entre parêntesis. Heilu vaHeilu Divrei Elohim Haim, estas e também estas 
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são as palavras de HaSchem. Esta articulação e esta seqüência são contribuições 

judaicas à filosofia da educação.   

O conjunto que a tese apresentou se for observado desde o ponto de vista 

social, além de estabelecer responsabilidades individuais e coletivas, cria caminhos 

para garantir que as mudanças dentro da sociedade aconteçam, e garantam que o 

mais jovem tenha possibilidades de ascender na sociedade através do estudo e do 

conhecimento, mesmo não sendo rico, ou de alguma das famílias que têm destino 

prescrito pela Torá (os herdeiros de David e os kohanim, sucessores de Aarão).   

 

Na longa história dos judeus serem forçados a viver em diásporas, inclusive 

no Brasil, como parte de uma memória coletiva, tem sido típico que as primeiras 

gerações invistam todos seus esforços para dar a melhor educação possível para 

seus filhos. Mesmo sendo isso comum aos imigrantes, nos judeus aparece com 

força milenar esta marca positiva proveniente das leis judaicas de estudo. 

Esta possibilidade de ascender e ser respeitado na sociedade, que o estudo 

da Torá oferece aos judeus, permite crescer e melhorar a qualquer um que se 

dedique ao estudo da Torá. O Rei, ou seja, a autoridade cívica máxima, o Kohen 

HaGadol, ou seja, o Supremo Sacerdote, a maior autoridade religiosa e o Sábio no 

conhecimento da Torá, podem chegar a estar no mesmo nível, mesmo que este 

último não tenha nascido da família de David ou de Aarão, mesmo não tendo 

posses, nem sendo forte nem belo, valores estes últimos mais ligados à sociedades 

não judaicas.  

A visão judaica da educação cria assim poderosos mecanismos de 

solidariedade e movimentação social que se agregam aos outros que a tese 

abordou, e busca que cada um na sociedade judaica assuma a responsabilidade de 

educar aos outros. Desta forma existe uma proposta judaica de referências, com um 

eixo educativo central, que pela sua vez contém um foco na indagação filosófica e 

cria pessoas comprometidas e responsáveis por ensinar ao ignorante. Isso se dá 

num contexto de outras leis também contidas no Mischnê Torá e que tem o mesmo 

peso que as de estudo da Torá, que exigem, entre outras ações, alimentar ao 

faminto e vestir ao desprovido.   
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Outras cosmovisões tal como a judaica, podem também ter a abrangência 

de uma variedade de assuntos na vida dos seus seguidores. O judaísmo tem uma 

preocupação no tempo, no espaço e na perspectiva espiritual, com particular ênfase 

no conjunto de diferenciais que esta tese apontou. Trata-se de um esquema de 

referências específico de conceitos tais como HaSchem, Torá, Olam Habá e Shabat 

e um eixo educativo central para a reprodução de toda a cosmovisão judaica, de 

geração para geração. 

O marco referencial do judaísmo, e portanto da visão de educação judaica 

tradicional, que deriva das suas fontes originais, insere-se em cada aspecto e em 

cada momento da vida de um indivíduo, de uma família, de uma sociedade. 

HaSchem, D´us dos judeus, é todo-poderoso, onipotente, onipresente, eterno, 

irrepresentável, enfim, trata-se de um conceito que tomado em conjunto é uma 

proposta bem diferenciada. A tese procurou, assim, indicar como, com essas 

referências e essas leis no judaísmo ninguém esta ou fica fora da educação.  

Assim, com esse contexto geral, a proposta educativa especifica à educação 

judaica tradicional coloca a indagação filosófica como um dos seus componentes 

primordiais. A indagação faz parte de uma tríplice articulação ―conhecimento – ação 

– indagação‖. Desta forma a ação faz parte integral da proposta judaica, que segue 

a referência do preceito Naase VeNishmá284, que traduzimos livremente como 

―primeiro faça os mandamentos divinos e depois escute e entenda‖. 

E relevante lembrar que o que hoje se conhece como a moderna educação 

judaica é fruto de pelo menos duas grandes tragédias que o povo judeu teve que 

atravessar e ainda luta para superar. Uma foi a ―emancipação dos judeus‖ proposta 

pelas nações européias. Dentro das grandes mudanças da época em busca da 

igualdade e da liberdade, os judeus, até então confinados em guetos, cidades e 

regiões delimitadas, com direitos muito restritos e limitações profissionais bem 

significativas, foram chamados a ―se integrar‖ à cultura européia. Mas isso tinha um 

custo enorme, que era a trágica exigência de não ser ―tão judeus‖ e abandonar pelo 

menos em parte, seu judaísmo. Passar a usar a língua dominante e abandonar a 

própria, fosse hebraico ou iídiche, seguir os hábitos de vestimenta do país, trocar o 

respeito ao Shabat, pelo domingo, não cuidar das regras dietárias da kaschrut, casar 

com pessoas de outra fé. A segunda tragédia, mais evidente como tal, mas que 
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 NAASE VENISHMÁ, do hebraico literalmente ‖faça e escute‖. 
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talvez tivesse seu embrião na primeira foi o Holocausto. O nazismo decretou que o 

judaísmo é intolerável e ser judeu merece a morte. Na história e na memória coletiva 

isso aconteceu bem recentemente. Homens, mulheres, crianças, adultos e idosos, 

todos foram culpados de serem judeus. E o noticiário atual continua a trazer 

permanentemente outros líderes de nações que continuam ameaçando de morte 

aos judeus.  

A visão halakhika da educação que Twersky propõe, ao nos remeter a 

Maimônides, abre essas portas para os judeus, baseado nas próprias Leis do 

Estudo da Torá, ao conhecimento da ciência e da filosofia, do qual o próprio 

Rambam bem como Levinas, Leibowitz e o próprio Twersky foram exemplo e 

favorece o diálogo dos judeus com o resto da sociedade, partindo de um 

conhecimento profundo do seu conjunto de referências e vivendo de acordo com 

elas. 

A tese mostrou que a preocupação dos judeus com a educação é um 

prolongado caso de amor que vem desde o nascimento do judaísmo. O caso de 

amor dos judeus é não apenas com a educação pública, como falava Wertheimer 

(1999), que de fato ―inventaram‖, mas com a educação em geral. 

Um educador que considere ter raízes judaico-cristãs, para melhor aplicá-las 

deveria conhecer as Leis do Estudo da Torá, e sua proposta básica que amarra a fé 

em D´us e o conhecimento da sua halakhá, as ações e a indagação filosófica, e é 

um ponto de partida, que possui valor histórico e como modelo para qualquer marco 

educativo enquadrado nestas cosmo-visões 

Esta tese afirma, assim, que se deve recuperar um saber contido nas Leis do 

Estudo da Torá e dizer que sua proposta de conhecer, atuar e refletir filosoficamente 

é aplicável a toda a educação e não apenas à judaica. 

Deve provocar desassosego para todo educador descobrir que quase  

não se conhece um conjunto de leis da educação que demonstram ter 

valor atual e que têm no mínimo cerca de 900 anos, contando-se desde quando o 

Mischnê Torá do Rambam foi escrito. Ou vários milhares de anos se for considerado 

desde quando a Torá foi entregue ao povo judeu no Monte Sinai. Mas esse é um 

papel importante da filosofia. Provocar o pensamento, o conhecimento, a busca da 

compreensão e a inquietação. Esta tese esta inserida nesse contexto. 
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GLOSSÁRIO 
 

Este glossário tem algumas peculiaridades. Não é um glossário hebraico-

português, porque inclui siglas e até palavras em árabe e latim. Esta dedicado a 

atender as necessidades de tradução surgidas com o Mischnê Torá, as Halakhot 

Talmud Torá, Baba Batra e outros textos mencionados nesta tese. Assim o vocábulo 

HaSchem remete ao hábito popular na comunidade judaica de S. Paulo, de utilizar 

estas palavras para se referir à divindade. 

As transcrições fonéticas deste glossário e utilizadas nestes capítulos para a 

tese de doutorado seguem a tabela do Dicionário Hebraico-Português (BEREZIN, 

1995), apesar desta não ser ainda adotada em forma geral na bibliografia, nem na 

imprensa judaica brasileira285.  

Como em qualquer glossário, um vocábulo remete a outro. Deve observar-se 

que o plural do hebraico difere do português, sendo que o plural masculino 

corresponde à terminação ―im‖ e o feminino à terminação ―ot‖. Trata-se apenas de 

um instrumento para auxiliar ao leitor, e, portanto não tem a pretensão de ser 

exaustivo. As fontes são os textos citados e a própria experiência pessoal do autor, 

fazendo jus à tradição da transmissão oral. 

Por ser o hebraico uma das línguas faladas pelo autor deste estudo, as 

explicações de cada palavra são de inteira responsabilidade deste pesquisador. 

 

a.c./ a.e.c. Abreviatura para ―Antes da era comum‖. 

Aleinu Do hebraico. Nome de reza judaica que significa ―é de nosso 

dever‖. 

Anaschei Knesset  

HaGuedolá Do hebraico. Literalmente ―Pessoas ou Membros da Grande 

Assembléia ou Parlamento‖, órgão legislativo e judiciário 

supremo dos judeus na Terra de Israel, que foi sucedido pelo 

Sanhedrin ou Sinedrio.   

                                                 
285 Há outras convenções de transliteração como as da Tabela de transliteração hebraico-português, publicada no 
Ioman Chinuch, Boletim informativo para educadores da área judaica, Ano VI nº 20, Janeiro 2004, Shvat/Adar 
5764, bem como a Transliteração do Hebraico para leitores brasileiros de Kirshbaum, Saul, Fraiman Blatyta, 
Dora; Langer, Eliana Rosa, Gomes de Araujo, Reginaldo; Ed. Atibaia, S. pulo, 2009. 
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Amora/pl.Amoraim Do aramaico. ―Aqueles que dizem‖ ou ―aqueles que relatam‖. 

Eram sábios judeus que relatavam os ensinamentos da Torá 

Oral entre os anos 200 e 500 e.c. na Babilônia e Israel. Suas 

discussões e debates legais foram codificados na Guemara. Os 

Amoraim seguiram aos Tanaim na seqüência dos sábios judeus. 

Os Tanaim eram os transmissores diretos da tradição oral não 

codificada. Enquanto que os Amoraim expunham e clarificavam 

a Lei oral depois de sua codificação inicial. 

Aron Hakodesch Do hebraico: arca sagrada. Armário na sinagoga onde são 

guardados os Sifrei Torá, os rolos da Torá. Localizado no 

interior e à frente da Sinagoga. 

Aschkenazi/im  Do hebraico. Judeu/s e ritos originários da Europa Oriental e 

Ocidental. Vem da palavra Ashkenaz que significa Alemanha. 

Assur Do hebraico, proibido.  

Beit/pl.Batei Din Do hebraico.  Beit Din "Casa do Julgamento― é um Tribunal 

Rabínico composto por três rabinos que cumprem a Halakhá. O 

Beit Din convocado pode ter diversas funções, desde assuntos 

ligados a jurisprudência, situações de conflito legal e de 

contratos entre judeus até os exames para a conversão ao 

judaísmo. 

Beit/Batei Midrasch Do hebraico. Casa/s de estudos, uma das funções básicas da 

sinagoga é ser um centro de estudos do judaísmo.  

Beit Sefer / Batei  

Hasefer Do hebraico. Literalmente ―Casa do Livro‖. Termo usado para 

escolas, colégio/s 

B``H Sigla para a expressão hebraica Be Ezrat HaSchem que 

significa ―com ajuda de D´us‖, que se utiliza em 

correspondências e textos, como uma forma de ―solicitar‖, 

invocar a proteção divina para o conteúdo.  

Bli nekudot Do hebraico, sem pontos. As vocais em hebraico são 

representadas por diversos tipos de pontos. O hebraico de uso 

corrente e diário escreve-se sem pontos. A leitura do hebraico 

sem pontos exige um domínio bem maior da língua.  

Brakha / brakhot Do hebraico, oração, orações, benção. 



180 

 

 

d.c./d.e.c. Abreviatura para ―depois da era comum‖. 

D´us Abreviatura em português para a divindade. O judaísmo proíbe o 

uso do nome da divindade em vão. Usando a mesma evita-se a 

transgressão e a utilização fútil da referencia a Ele. Utiliza-se 

também HaSchem, ―O Nome‖. 

Conservador Ver Massorti.  

Fatwa  Do árabe, pronunciamento legal islâmico, responsa emitida por 

um especialista em lei religiosa, sobre um assunto específico. 

Normalmente, uma fatwa é emitida a pedido de um indivíduo ou 

de um juiz para esclarecer uma questão onde a jurisprudência 

islâmica é pouco clara. Quem é capaz de emitir uma fatwa é 

conhecido como Mufti. 

Gan Éden Do hebraico. Paraíso. Jardim do Éden.  

Goy/m pl., goyá/ot Do hebraico. Outro povo, de outro povo. Forma de se referir aos 

membros de outros povos, que não são judeus. 

Guemará Do hebraico. Nome aramaico de uma parte do Talmud, Torá oral 

escrita. Guemará vem do hebraico Ligmor, ―finalizar o estudo‖. 

Gaon/pl. Gueonim Titulo de ―eminência‖ conferida aos diretores de yeshivot em 

   Sura e Pumbedita na Babilonia no séc. VII até a decadência da 

   comunidade naquela região. Os Gueonim eram os dirigentes 

   espirituais das diásporas judaicas. Difundiam o Talmud Babli. As 

   comunidades lhes dirigiam perguntas sobre halakhá e vida  

   cotidiana. As respostas escritas dos Gueonim originaram a  

   literatura judaica de Responsas.  

Hag/haguim Do hebraico. Festa/s. Feriado/s. 

Hakham/Hakhamim Do hebraico. Sábio. 

Halakhá/ 

pl. halakhot ou 

hilkhot Do hebraico. A lei judaica. Caminho/s mandatório/s. 

HaSchem Do hebraico. Literalmente ―O Nome‖, forma respeitosa de se 

referir a D‘us, que evita que quem fale use seu nome em vão.  

Haschkafá Do hebraico. Visão, filosofia judaica. 

Haskalá Do hebraico. Movimento iluminista judaico. Iluminismo judaico. O 

termo é derivado da palavra ―sekhel" que pode ser traduzido por 
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―intelecto", "mente". O Iluminismo judaico foi um movimento 

entre judeus europeus nos séculos XVIII e XIX que defendeu a 

adoção dos valres iluministas, pressionando para uma melhor 

integração dos judeus à sociedade europeia e aumentando os 

estudos seculares, o hebraico, a língua e a história judaica. A 

Haskalá marcou o início do maior envolvimento dos judeus 

europeus com o mundo secular, resultando nos primeiros 

movimentos políticos dos judeus na luta pela emancipação 

judaica. A divisão dos judeus ashkenazitas em movimentos ou 

denominações religiosas, especialmente na América do Norte e 

países anglófonos, começou historicamente como uma reação à 

Haskalá. Os líderes do movimento foram chamados Maskilim. 

Hamesch Do hebraico, cinco. 

Hametz Do hebraico, alimento levedado. Durante a Páscoa judaica o 

consumo de alimentos levedados, fermentados, não é permitido 

e todos os que restem no lar devem ser queimados até a noite 

anterior do inicio do Pessakh. Outro dos procedimentos é da-los 

as pessoas que não são da comunidade ou inclusive ―vende-los‖ 

através de um formulário especial, que tem a função de registrar 

claramente que a pessoa se desfez de todo alimento proibido 

nesta festa.  

Hassid.  

pl.  hassidim Do hebraico. Membro/s do movimento hassidico ou  hassidismo.  

Hassidismo Aportuguesamento do hebraico. Movimento religioso que retoma 

a alegria e a expressão corporal através da dança, dando maior 

prioridade a estes que ao cumprimento estrito dos rituais. 

Valoriza a mística e defende que o aspecto intelectual não deve 

ser o mais priorizado. 

Hazan   Do hebraico. Cantor litúrgico judaico.  

Haver Do hebraico. Amigo, colega, companheiro.  

Havruta Do aramaico. Companheiro de estudos. Forma de se referir a 

uma forma judaica tradicional de estudos no qual uma dupla de 

estudantes de habilidade e conhecimento relativamente similar 

estudam um texto compartilhado, o discutem e o debatem entre 
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si. É parte da metodologia utilizada nas yeschivot. Neste sentido 

acaba sendo sinônimo de parceria. A pesar da palavra havruta 

se referir a uma dupla, em forma metonímica o assim chamado 

havruta é a pessoa que é o parceiro de estudos e discussões de 

assuntos importantes e do aprendizado de uma forma complexa 

de raciocínio sobre quaisquer assuntos. Esta metodologia de 

estudos existe desde os tempos remotos dos tanaim e os 

amoraim, que discutiam em forma sistemática os assuntos que 

depois seriam compilados no Talmud, relativos às leis ou 

caminhos mandatórios no judaísmo. No Pirkeit Avot está escrito 

―Procure para você um rabino e consiga um amigo‖ (haver em 

hebraico, por havruta).  

Heder/hadarim Do hebraico. Quarto, sala, denominação de escola elementar 

religiosa tradicional alojada em um único compartimento. 

Herem Do hebraico. É o mais alto grau de punição dentro do judaísmo 

sendo a pessoa totalmente excluída da comunidade judaica. 

Hilul Do hebraico, transgressão.  

Hinukh Do hebraico, educação. Processo amplo, não restrito apenas às 

instituições educativas clássicas, nem aos marcos formais, com 

calendários anuais, formas de avaliação pré-estabelecidas, mas 

que abrange toda a vida de um individuo e uma coletividade e 

em seus mais diferentes aspectos e profundezas. 

Hora’á   Do hebraico. Ensino 

Humasch/im Do hebraico, forma de denominar cada um dos cinco livros do 

Pentateuco, da Torá (Bereschit, Schmot, Vaykra, Bamidbar e 

Devarim). 

Ira Do hebraico, temor reverente. 

Judaica Adjetivo latino que faz referência ao conjunto da produção 

bibliográfica sobre assuntos judaicos. 

Judaísmo  Personalidade coletiva do povo judeu, com diversas expressões 

religiosas e culturais que se perpetua ao longo do tempo e em 

diferentes lugares e circunstancias. Não equivale à religião 

judaica. 
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Kabalat Shabat Do hebraico. Literalmente "Recebimento do Shabat". Trata-se do 

serviço religioso celebrado, logo ao anoitecer de sexta-feira, 

pouco antes da saída da primeira estrela, continuado por um 

jantar festivo na sinagoga ou no lar. Inclui rezas de acendimento 

de velas, benções do pão e do vinho e geralmente um jantar 

festivo. O Schabat inicia ao por do sol e se encerra ao 

surgimento de três estrelas, ao anoitecer do dia sábado. 

Costuma-se desde aproximadamente meio-dia de sexta-feira 

suspender as atividades de trabalho e iniciar os preparativos.  

Kadisch Do hebraico. Reza em homenagem, geralmente a uma pessoa 

que já morreu, ou ao encerramento da leitura semanal da Torá. 

A raiz é a palavra hebraica kadosh, sagrado ou santo.  

Kascher Do hebraico. Idôneo, apto. Alimento acorde com as normas da 

Torá, que regem em particular a alimentação, o que é permitido 

comer e o que não é. Existem também regras em matéria de 

mistura de alimentos e de tecidos nas roupas.  

Kavod   Do hebraico, respeito, honra. 

Kaschrut  Do hebraico. Conjunto de regras para a alimentação.  

Kehilá Do hebraico. Comunidade, congregação. 

Kehuna Do hebraico. Que se refere aos kohanim, a tribo dos Kohen. 

Tinham no passado funções específicas dentro do povo judeu, 

que eram cuidar do Santuário da Torá. 

Keter/ketarim Do hebraico. Coroa/s. Se utiliza o conceito como uma forma de 

se referir aos poderes na sociedade.  

Keter Kehuna  Do hebraico. A coroa dos kohanim, sacerdotes, descendentes 

da tribo de Aarão. Referência ao poder sacerdotal.  

Keter Malkhut  Do hebraico. A coroa da realeza, do rei. Descendentes da tribo 

de David.  Referência ao poder real. 

Kohen/pl. kohanim Do hebraico. Sacerdote. É o nome dado aos sacerdotes na 

Torá, cujo líder era o Kohen Gadol, sendo que todos deveriam 

ser descendentes de Aarão, irmão de Moisés. Hoje, são 

considerados kohen aqueles que pelo seu sobrenome e pelo 

seu conhecimento familiar, através da transmissao oral sabem 

ou supõem ser descendentes da casta sacerdotal. Realizam 
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alguns serviços especiais na sinagoga, e devem obedecer 

certos preceitos específicos para garantir que estejam aptos a 

exercerem novamente o sacerdócio quando ocorrer a 

reconstrução do Templo de Jerusalém. Segundo a profecia de 

Ezequiel, somente os kohanim descendentes de Zadoque serão 

selecionados para o ministério sacerdotal. 

Kriá Do hebraico. Em oportunidade do falecimento de um parente 

próximo (pais, irmãos, filhos, esposo ou esposa), se faz um 

corte visível como sinal de luto na camisa ou em alguma peça 

de roupa que estejam usando os enlutados.  

Kidusch Do hebraico. Reza do vinho. Cerimônia contendo um conjunto 

de rezas comemorativas, que incluem especialmente a benção 

relativa ao vinho. 

Kolel Do hebraico. Centro de estudos de fontes judaicas para homens 

casados.  

Korban/pl. korbanot Do hebraico. Nome dado aos diversos tipos de sacrifícios e 

ofertas no judaísmo 

Knesset HaGuedoláDo hebraico. Grande Assembléia ou Parlamento. Um dos 

órgãos de governo do povo judeu nos templos bíblicos na Terra 

de Israel.  

Kotel Do hebraico, muro. Termo utilizado para se referir ao Muro das 

Lamentações em Jerusalém. Única parede que restou do 

Segundo Templo. Atualmente, desde sua liberação na Guerra 

dos Seis Dias é um lugar de peregrinação aonde são levados 

pedidos por escrito para D´us.  

Limud Do hebraico. Estudo. 

Lischmá  Do hebraico. Estudar a Torá por ela própria e por nenhum outro 

motivo.  

Maguen David Do hebraico, escudo de Davi, expressão com que se denomina 

a Estrela de Davi. 

Malkhut Do hebraico. Realeza, poder do rei. Em Keter Malchut alude ao 

poder civil. 

Massoret Tradição. 
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Massorti Nome dado ao judaísmo conservador. Defende que o 

desenvolvimento da cultura do povo judeu pode ter influências 

de outras civilizações, mas sem perder suas características 

próprias. Assim não admite modificações profundas em suas 

liturgias e crenças, mas permite a adaptação de alguns hábitos 

de acordo com a necessidade de seus fieis. Os judeus 

conservadores reconhecem a obrigação de obedecer todos os 

ensinamentos do judaísmo como, por exemplo, as leis relativas 

ao Shabat e a alimentação kasher. Em boa parte das 

congregações judaicas conservadoras o serviço é igualitário e 

inclusivo: homens e mulheres sentam-se juntos nos serviços 

religiosos, compõem o minian e sobem ao púlpito para ler a 

Torá. 

Maschiakh Do hebraico, Messias. 

Matzá/PL. Matzot Do hebraico, pão azimo.  

Melamed  Do hebraico. Educador, professor. 

Mikveh Do hebraico. Banho ritual, de purificação. É exigência para a 

conversão e praxe entre judeus e judias observantes antes do 

Shabat e das festas judaicas. 

Miniam/nim Do hebraico. Número mínimo de dez adultos necessários para 

que possam ser feitas certas rezas. 

Mode/mode ani Do hebraico. Nome de uma reza de agradecimento a D´us, 

assim chamada por ser essas duas palavras o inicio da mesma. 

Moré/pl. masc  

Morim, Mora/pl.  

fem. morot   Do hebraico. Professor/a. Professores/as. Mestre.  

Moshe Rabenu Do hebraico. Moisés, Nosso Mestre. Rabenu quer dizer Nosso 

Rabino, porem somente neste caso usa-se como Nosso Mestre. 

Nidui Do hebraico. Forma de excomunhão judaica mais leve que o 

Herem. 

Olam Habá Do hebraico. Mundo vindouro. 

Olam Hazé Do hebraico. Este mundo.   

Pardés Do hebraico, pomar. Sigla para Pschat, Remez, Drasch, Sod. 

Parashá Do hebraico. Porção semanal da Torá. 
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Perek Do hebraico. Capítulo 

Pessakh  Do hebraico. Literalmente saltear, passar por cima. Nome dado 

à Páscoa Judaica. 

Pirkei Avot Do hebraico. Ética dos Pais é o nome de um tratado da Mischná 

composto de máximas éticas dos rabinos do período mishnáico. 

Dividido em cinco capítulos, os primeiros quatro capítulos 

contém os ensinamentos dos sábios desde Simão, o Justo 

(século III a.c.) até Yehuda HaNassi (século III d.c.), redator da 

Mischná. Estes aforismos centralizam-se na conduta ética e 

social, enfatizando a importância do estudo da Torá. 

Purim Do hebraico. Sorteio. Palavra originada da língua acadiana pūru. 

Trata-se de um feriado judaico que comemora a salvação dos 

judeus persas do plano de Hamã, para exterminá-los, no Império 

Persa, tal como está escrito no Livro de Ester (Meguilat Ester), 

um dos livros da Bíblia Hebraica. Os judeus estavam exilados na 

Babilônia desde a destruição do Grande Templo em Jerusalém 

pelos babilônios. A Babilônia, por sua vez, foi conquistada pela 

Pérsia. A festa de Purim é caracterizada pela leitura pública dos 

rolos com o Livro de Ester por duas vezes, distribuição de 

comida e dinheiro aos pobres, presentes e consumo de vinho 

durante refeição de celebração; outros costumes incluem o uso 

de máscaras e fantasias e comemoração pública. Isso faz que 

erradamente alguns interpretem a festa como uma espécie de 

―carnaval judaico‖. 

Responsas Do latim, literalmente respostas. Em hebraico Shehelot ve-

Tschuvót, significa ―perguntas e respostas‖ e corresponde a 

decisões rabínicas, tomadas dentro da ampla margem que a 

interpretação da Torá e do Talmud permitem.  

Rischon Do hebraico, primeiro. Refere-se à uma geração de sábios de 

excepcional destaque e domínio da Torá escrita e oral.  

Rosh Hashaná Do hebraico. Significa cabeça do ano e designa o Ano Novo 

Judaico. 

Safá Do hebraico. Língua, idioma. 
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Seder/pl. sedarim Do hebraico. Ordem. Usa-se para designar o jantar festivo de 

Pessakh (Páscoa), onde se segue uma ordem na leitura da 

Hagadá, livro que relata a história da saída do Egito. Nas 

yeschivot usa-se para designar a ordem dos estudos, a série 

dos tratados talmúdicos que se estudam.  

Sefer   Do hebraico. Livro. 

Sefer HaMada Do hebraico. Livro da Sabedoria. Um dos 14 livros que 

compõem a Mischnê Torá. 

Sefer Torá   Do hebraico. Livro da Torá. Rolos da Torá.  

Shabat Do hebraico. Sábado. 

Shadai  Sigla para Shomer Dlatot Israel, que pode ser traduzido como 

Aquele que protege as portas –os lares- de Israel, do povo 

judeu. Usa-se como sinônimo de HaSchem. 

Shakharit Do hebraico. Reza matinal, uma das três rezas do dia, junto com 

Minchá e Arvit. 

Shiur/schiurim Do hebraico. Aula/s, classe/s.  

Shive Do hebraico. Provem da palavra sheva que significa sete, e 

refere-se ao período de sete dias de luto estrito que os parentes 

fazem sem sair de casa, permanecendo sempre com uma roupa 

rasgada (ver kria) e sentados sem usar calçados. 

Shoá Do hebraico. Sacrifício, Holocausto. Forma utilizada para se 

referir ao assassinato de 6.000.000 de judeus pelo nazismo e 

seus aliados e cúmplices.  

Shomer Shabat Do hebraico, que cuida ou respeita o dia de Shabat. Quer dizer 

que quem é shomer Shabat, não viaja de carro, não acende 

nenhuma maquina ou mecanismo elétrico ou eletrônico, não faz 

nem faz ninguém fazer nenhum tipo de trabalho, durante o 

período de Shabat. Respeitar o Shabat é um dos dez 

mandamentos. 

Shokhet  Do hebraico. Magarefe.  

Shemá Do hebraico. Escuta. Nome da principal reza judaica, na qual se 

invoca D´us reconhecendo sua unidade absoluta. Deve ser dita 

diariamente. Recebe este nome, pois começa com essa palavra. 

Shmot Do hebraico, nomes. Nomeação do segundo livro da Bíblia. 
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Shulkhan Arukh Do hebraico, mesa servida ou mesa completa. Tradicional 

tratado de Yossef Caro, conhecido como ―A mesa servida‖, com 

orientações praticas para a vida judaica. 

Sidur/sidurim Do hebraico, livro de rezas utilizado para os serviços de Shabat 

e da semana. Do verbo lesader, pôr em ordem. 

Talit/talitot Do hebraico. Grande manto sagrado branco, com listras azuis, 

utilizado pelos homens judeus para se cobrir durante as rezas e 

que iguala a todos nas suas condições, sem fazer distinções de 

classe social ou origem. 

Talmud  É um registro das discussões rabinicas sobre lei, ética,  

   costumes e  história do Judaísmo, passados por Moisés aos  

 seus contemporâneos, e a partir deles, de geração para 

geração. É um texto central para o judaísmo, perdendo em 

importância apenas para a Bíblia. O Talmud tem dois 

componentes: a Mischná (200 d.c.), o primeiro compêndio 

escrito da Lei Oral judaica; e a Guemará (500 d.c.), uma 

discussão da Mischná e dos escritos tanaiticos que 

freqüentemente abordam outros tópicos, e são expostos 

amplamente no Tanakh. A Mischná foi redigida pelos mestres 

chamados Tanaim, termo que deriva da palavra hebraica que 

significa "ensinar" ou "transmitir uma tradição". Os tanaítas 

viveram entre o seculo I e o III d.c. A primeira codificação é 

atribuída a Rabi Akiva (50 – 130), e uma segunda, a Rabi Meir 

(entre 130 e 160 d.c.), ambas as versões tendo sido escritas em 

aramaico. Os termos Talmud e Guemará são utilizados 

freqüentemente de maneira intercambiável. A Guemará é a 

base de todos os códigos da lei rabinica, e é muito citada no 

resto da literatura rabínica; já o Talmud também é chamado 

freqüentemente de Shas, uma abreviação em hebraico de 

Shisha Sedarim, as "seis ordens" da Mischná. 

Talmud Torá Do hebraico. Nome que se usa para denominar a escola 

elementar religiosa tradicional. 

Tana/Tanaim Do hebraico. Designação para sábios que discutem a Mischná. 
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Tanakh Do hebraico. Abreviatura ou acrônimo para Torá, Neviim e 

Ketuvim (Bíblia, Profetas e Escritos). 

Tarbut   Do hebraico. Cultura 

Tehilim  Do hebraico, Salmos. 

Tefilá   Do hebraico. Denominação genérica para reza, oração.  

Tefilin Do aramaico, filacterios. Artefato contendo benções, que os 

homens judeus colocam pelo menos uma vez por dia, ao 

acordar, antes de ingerir qualquer alimento. Têm uma parte que 

é uma caixinha que se afixa na frente, outra caixinha no bíceps, 

e um tipo de corda com a qual são dadas uma série de sete 

voltas ao redor do braço e dos dedos. Simboliza a obrigação de 

articular a fé, ao que se pensa, ao que se sente e ao que se faz. 

Teshuvá  Do hebraico, retorno.  

Tikun Olam  Do hebraico. O preceito de ―consertar o mundo‖.  

Tishá BeAv Do hebraico. Literalmente Nove de Av (mês do calendário 

judaico). É o jejum e dia de luto que lembra dois dos mais 

trágicos eventos da história judaica que ocorreram no dia 9 do 

mês de Av — a destruição pelos babilônios, no ano 586 a.e.c., 

do Primeiro Grande Templo de Jerusalém (construído pelo rei 

Salomão), e a destruição do Segundo Templo, no ano 70 da era 

atual, pelos romanos. Outras calamidades também tiveram lugar 

em Tishá BeAv, incluindo o édito do rei Eduardo I, que forçava 

os judeus a deixar a Inglaterra em 1290, e o Édito de Expulsão 

dos Judeus de Espanha em 1492. 

Tzedaká Do hebraico. Vem de tzedek, justiça. Justiça social, justiça com 

solidariedade. Preceito que obriga a todos a se preocuparem 

pelo bem-estar dos outros. Cada pessoa é responsável pela 

outra, não apenas se estiver bem economicamente. A tzedaká é 

uma obrigação que todos têm, sem importar as suas poses.  

Tzitzit Do hebraico. Colete ritual branco que os homens judeus 

ortodoxos levam embaixo das roupas. 

Vaykra Do hebraico, ―E chamou‖. Nome do terceiro livro da Bíblia, 

Levitico. Nome dado a ele porque o livro começa assim: ―E 

chamou D´us...‖ 
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Yeshivá/ 

Pl.Yeshivot  Do hebraico. Centro de estudos religiosos. Escola rabínica.  

Yom Kipur/Kipur Do hebraico, Dia do Perdão. Comemoração solene, que 

transcorre durante um dia completo dedicado ao jejum e ao 

arrependimento. 

Yom Tov Do hebraico literalmente ―dia bom‖. Nomeação dada a uma festa 

religiosa que exige cuidar normas semelhantes às do Shabat. 

Sinônimo de hag. 

Yvrit    Hebraico. Língua hebraica.  

Yzkor Do hebraico, reza em memória. A raiz é o verbo hebraico lizkor, 

lembrar. 

Zaquen  Do hebraico. Idoso.  

Z´l Sigla hebraica para Zichrono Lebracha, que sua memória seja 

abençoada, com a qual se identifica as pessoas como falecidas. 

 

 


