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RESUMO 

 

A presente dissertação abre um debate acerca do processo de formação de 

fronteiras étnicas e religiosas em/entre três comunidades judaicas atuantes no município 

de Campina Grande/PB, chamando atenção para determinados elementos e estratégias 

do cotidiano que operam como verdadeiros marcos de diferenciação e afirmação 

identitária. Por meio da descrição de eventos comunitários (reuniões, ritos e 

festividades) e da reconstrução narrativa de determinadas histórias de vida de indivíduos 

em suas interações sociais no espaço familiar e religioso, o trabalho analisa como a 

histórica “resistência cultural judaica” se traduz em pequenos detalhes de pensamento e 

ação que revelam diferenciadas “artes de se tornar judeu”.  

 

PALAVRAS-CHAVE 

Comunidades judaicas. Fronteiras étnicas. Identidades culturais. 

 

ABSTRACT 

 

 The current dissertation opens a debate about the ethnic and religious borders 

formation process in/among three Jewish communities active in the city of Campina 

Grande/PB, drawing attention to determined elements and daily strategies that operate 

as true milestones of differentiation and identity affirmation. Through description of 

communitarian events (meetings, rituals and festivities) and the narrative reconstruction 

of certain life stories of individuals in their social interactions in familiar and religious 

spaces, this work analyses as the history “jewish cultural resistance” translates itself in 

little details of thought and action which reveal differentiated “arts of becoming 

jewish”. 

 

KEYWORDS 

Jewish communities. Ethnic Borders. Cultural Identity. 
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INTRODUÇÃO 

 

Perdoai. Mas eu preciso ser Outros. 

Eu penso renovar o homem usando borboletas.  

(Manoel de Barros) 

 

 

O interesse em dedicar parte da vida acadêmica a “estudos sobre o judaísmo” 

vem de longa data. Quando cursei Mestrado em Ciências das Religiões pela 

Universidade Federal da Paraíba – PPGCR/UFPB, entre os anos de 2007 e 2009, me 

debrucei sobre a figura histórico-mítica de Branca Dias
1
, uma judia que viveu em terras 

coloniais brasileiras no século XVII, mais precisamente no que hoje é Camaragibe, 

Pernambuco. Naquele momento, mesmo sem perceber, eu já andava me aproximando 

de questões relacionadas à construção étnico-identitária judaica.  

Ao estudar a rede de relações sociais e influências reverberadas a partir de 

Branca Dias, observando as narrativas historiográficas formadas sobre sua trajetória de 

vida, o universo cotidiano dos cristãos-novos
2
 dispersos pelo processo diaspórico

3
, pude 

constatar a forte presença do patrimônio cultural judaico no Nordeste brasileiro. No dia 

da minha defesa da dissertação, algumas pessoas residentes em Alhandra, Paraíba, 

compareceram à ocasião, a fim de contemplar o resultado daqueles estudos que falavam 

de “outros tempos”, de narrativas sobre suas raízes repletas de fatos-mitos e mitos-fatos. 

Na escrita daquele trabalho, arrisquei, por meio da interpretação de fontes documentais, 

situar a presença dos “primeiros judeus na Paraíba” entre os descendentes de Branca 

Dias, famílias que viviam em uma localidade chamada Engenho Velho, em Alhandra.  

Obviamente (e talvez para a tristeza de muitos dos meus informantes/ 

colaboradores da pesquisa) não é possível traçar com exatidão genealogias lineares 

entrelaçadas que permitam unir historicamente o sangue daqueles cristãos-novos com os 

judeus contemporâneos que vivem em determinados nichos no Nordeste brasileiro. O 

                                                           
1
 Dissertação intitulada “Branca Dias: a fé da intolerância e a intolerância da fé” apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação em Ciências das Religiões PPGCR/UFPB, em agosto de 2009, de minha autoria. 
2
 Cristão-novo era a expressão utilizada para categorizar os judeus recentemente convertidos ao 

cristianismo. Durante os séculos XV e XVIII, um dos países em que os cristãos-novos sofriam grande 

repressão era a Espanha. Na nação ibérica, além de serem alcunhados como porcos, eram alvo da 

intolerância em relação aos judeus recentemente convertidos. Sobre o assunto ver “Gente da Nação: 

cristãos-novos e judeus em Pernambuco - 1542-1654” de José Antônio Gonsalves de Mello (1996). 
3
 As categorias relacionadas à “Diáspora” será devidamente analisada no terceiro tópico do Capítulo I. 
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fenômeno social da construção étnico-identitária judaica é, como dizem os próprios 

judeus que buscam contemporaneamente reconhecimento de suas comunidades, um 

fenômeno de retorno
4
.  

Muitos judeus contemporâneos estão “retornando”, por meio de determinadas 

estratégias cotidianas, a uma verdade, a uma situação original, a um ideal de vida que 

foi violentamente arrancado de seus sentidos existenciais por circunstâncias históricas 

da colonização da América promovida por povos europeus e pela Igreja Católica. 

Interpretar o processo de organização social de tais estratégias cotidianas de “retorno ao 

judaísmo” em três grupos sociais atuantes no município de Campina Grande, Paraíba, é 

o maior propósito do presente estudo antropológico.  

Apesar de alguns judeus campinenses
5
 citarem Branca Dias como uma figura 

importante em seus retornos étnico-identitários não é exatamente este fato que me 

levou ao interesse específico em abordar três grupos sociais residentes em Campina 

Grande. Entre os anos de 2009 e 2012 morei em Campina Grande, precisamente no 

bairro Santo Antônio, bairro vizinho do José Pinheiro, o “Zepa”, onde pude presenciar 

um “pólo” da presença judaica na cidade. Nesse período da minha vida, tive o primeiro 

contato com pessoas que se identificavam com o universo judaico, muitas das quais se 

afirmavam como descendentes dos judeus que marcaram presença na histórica ocupação 

colonial do território do que hoje é a Paraíba. A partir da aproximação que tive com 

alguns grupos de indivíduos e de seus relatos que afirmam uma descendência dos 

“judeus antigos”, iniciei um processo de busca mais atenta por essas “manifestações 

culturais judaicas” em Campina Grande. Foi nesse intento que encontrei a Amigos da 

Torah, congregação sociorreligiosa localizada no bairro do José Pinheiro, dirigida por 

Davi André de Meneses. Fiz alguns contatos, procurei o ambiente onde está localizada a 

referida congregação, observei o site e o blog da comunidade Amigos da Torah. Além 

                                                           
4
 Os três grupos campinenses contemplados pela presente pesquisa que o fenômeno do retorno ocorre 

quando há uma decisão do individuo em pertencer à fé judaica que ele inconscientemente guardava na 

memória. A partir dessa decisão, o indivíduo precisa iniciar os procedimentos de conversão por meio da 

sua integração em alguma comunidade judaica oficialmente reconhecida. Esses procedimentos de 

conversão são diferenciados de grupos para grupos, desde os critérios de reconhecimento, passando pela 

hierarquia dos “títulos”, até os “pagamentos”, etc.  
5
 Grande parte dos meus informantes/colaboradores da pesquisa não são reconhecidos “oficialmente” 

como judeus, embora incorporem certos elementos das tradições hebraicas em seus cotidianos. Muitos 

deles justificam sua pertença ao judaísmo por meio do fato de que ao longo de suas vidas descobrem via 

construção genealógica a ancestralidade hebraica em seus laços familiares, recordando na infância 

episódios onde a presença de determinados símbolos judaicos estão presentes em seu ambiente 

doméstico. O sentimento de pertencer ao judaísmo apenas estava “adormecido” ou “abafado” pelos 

preconceitos da sociedade, daí o uso do termo “retorno” para explicar seus processos identitários.  
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disso, consegui os primeiros contatos com um grupo de adeptos do judaísmo caraíta
6
, 

através de uma ex-aluna dos tempos de professora da Universidade Estadual da Paraíba 

- UEPB. A partir de então iniciei minha aproximação com o meu campo de pesquisa 

que culminou na produção da presente dissertação junto ao Programa de Pós-Graduação 

da Universidade Federal da Paraíba – PPGA/UFPB.  

Mas, como sabemos, as escolhas acadêmicas nunca estão restritas ao mundo 

acadêmico. Dois mestrados em temáticas semelhantes, embora com abordagens 

disciplinares e analíticas bem diferentes, também são o resultado de uma angústia 

pessoal.  Nasci em uma família em que a presença da religião na vida de um indivíduo e 

todas as questões morais que isso pode implicar sempre foram e são objetos de 

preocupação para os meus pais e avós. Somos católicos e, como se diz, “praticantes”. 

Estudei a vida inteira em um colégio de freiras tradicional aqui da capital. Até aí nada 

de incomum. Isso não era algo que fazia me sentir diferente, ou que me fizesse 

questionar sobre as demais formas de religiosidade das pessoas ao meu redor. O tempo 

passou e durante minha adolescência, após muitos conflitos, meus pais se divorciaram e 

meu pai foi morar na Bahia. Em 1999, para surpresa de todos os familiares, ele se 

converteu ao judaísmo. Os contatos com meu pai, por conta de mágoas da nossa relação 

familiar, passaram a ser cada vez mais esporádicos. Mas a curiosidade já estava no ar: o 

que fez meu pai converter-se, “de repente”, ao judaísmo? O que fez com que ele 

alterasse muitos aspectos do seu cotidiano e passasse a adotar um novo nome social em 

hebraico? Estamos diante de um fenômeno isolado, idiossincrático, referente apenas às 

particularidades lógico-mentais do meu pai ou estamos diante de um fenômeno social? 

Essas questões não estavam nada claras (e talvez ainda não estejam) para mim 

mesmo depois de finalizar o referido Mestrado em Ciências das Religiões na UFPB. 

Vieram à tona agora, depois do trabalho de pesquisa junto aos judeus campinenses, 

quando pude vivenciar um pouco do cotidiano das pessoas que mudam radicalmente 

suas trajetórias de vida para “retornarem ao judaísmo”. Mas é tão radical assim esta 

mudança? Espero que este trabalho dissertativo consiga minimamente responder às 

questões levantadas na presente Introdução.   

Diante de angústias pessoais e questionamentos resultantes de leituras 

historiográficas e antropológicas, me parece necessário compreender que rede de 

                                                           
6
 Termo que designa uma das ramificações do judaísmo que defende unicamente a autoridade das 

Escrituras Hebraicas como fonte de Revelação Divina em detrimento das chamadas “tradições orais”. 
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sentidos contemporâneos torna plausível tais mudanças de trajetórias de vida em uma 

cidade onde não havia aparentemente nada, nenhum marco físico ou fatos-mitos que 

pudessem provocar ou constituir a organização e união de pessoas em torno da fé 

judaica. Em Alhandra, município da Zona da Mata Sul paraibana, há a presença de 

pessoas que se afirmam como descendentes de Branca Dias, com parte de uma 

genealogia de fundação da cultura judaica no Nordeste brasileiro. Entretanto, em 

Campina Grande, maior cidade do interior da Paraíba, não há na memória coletiva a 

clara definição de uma consanguinidade baseada em sobrenomes de judeus antigos. 

Diferentemente de Alhandra, em Campina Grande há o florescimento de comunidades 

em busca contínua e sofrida pelo reconhecimento oficial do status étnico judaico por 

meio de diversificados processos de conversão. Nas comunidades abordadas na presente 

pesquisa, o sagrado D‟us
7
 é encarado como uma experiência concreta cotidiana, 

vivenciada no acendimento de uma vela, na execução de uma prece, na leitura de uma 

passagem da Torá, na organização cotidiana da alimentação, etc.   

Em 2014, quando iniciei o presente trabalho etnográfico, comecei a me 

apaixonar pelo desenvolvimento da pesquisa e pelas diferentes possibilidades analíticas 

que iam surgindo a cada experiência de vida abordada no trabalho acadêmico. Cada 

momento vivido era um “novo olhar” aberto, que poderia, inclusive, dispersar o foco e 

os fios condutores da dissertação. Neste tempo, minha filha cresceu, foi dando os 

primeiros passos ao mesmo tempo em que vi a minha pesquisa dando seu fruto 

principal, o presente texto dissertativo. A questão da construção das identidades 

judaicas em Campina Grande foi tomando um fôlego maior e as reflexões acumuladas 

em campo poderiam ser finalmente expressas em uma narrativa com início, meio e fim. 

Como os olhares sobre o meu objeto-sujeito de estudo abriam diferentes possibilidades 

analíticas, estudos sobre o cotidiano religioso, sobre afirmação de identidades culturais, 

sobre perspectivas de gênero e processos de organização e produção de fronteiras 

étnico-religiosas, fiquei na dúvida entre selecionar determinadas abordagens ou buscar 

agregá-las em uma análise mais holística e multifacetada. Acabei optando pela segunda 

estratégia de escrita. Meu campo empírico está bem delimitado geograficamente em 

torno de pequenas comunidades religiosas em Campina Grande. Trata-se de um “tema” 

                                                           
7
 D‟us é uma das formas utilizadas por alguns judeus de língua portuguesa para se referirem a Deus sem 

citar seu nome completo em respeito ao terceiro mandamento recebido por Moisés pelo qual Deus teria 

ordenado que seu nome não fosse falado em vão. Passagem observada no livro de Êxodo (20,7) (Epstein, 

2009). 
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ainda pouco explorado, onde pude arriscar uma análise mais holística e multifacetada de 

um universo social micro e reflexivamente poderoso.   

 A minha pesquisa observou-participou de encontros, conversas, entrevistas, ora 

individualmente, ora coletivamente, junto a três grupos sociais onde é explícita a 

afirmação étnico-identitária judaica sob perspectivas bastante diversificadas e até 

contraditórias. Um desses grupos apresentam o que poderíamos denominar de 

“solidariedade filosófica e religiosa” por se comportar de modo mais coletivo, mesmo 

diante dos conflitos internos. Refiro-me à comunidades Magen David. A Amigos da 

Torah se apresentou à observação proposta por esta pesquisa muito concentrada na 

figura de seu líder Davi André. O terceiro grupo é formado pelos judeus que se 

declaram caraítas e é representado por pessoas não ligadas diretamente a uma 

comunidade religiosa específica. Muitos estão dispersos em suas trajetórias de vida e, 

embora muitos se conheçam, o mais forte elemento que os relaciona é a afirmação 

étnico-identitária judaica caraíta. Essa dispersão é contrabalanceada pelo convívio de 

determinados caraítas durante as aulas de hebraico ministradas por Edvaldo (o Noah), 

que está em busca do “cargo” de sofer no sistema de “títulos” judaicos
8
.  

A comunidade Magen David localiza-se predominantemente no bairro do 

Catolé
9
 e organiza suas reuniões em uma casa alugada de um membro da comunidade, 

situada em frente ao Bar da Curva. Os frequentadores da Magen David são judeus 

seguidores das escrituras e das tradições orais judaicas
10

. Trata-se de um grupo liderado 

por Alessandro Magno composto por cerca de trinta membros, alguns fixos, outros 

sazonais, entre adultos, jovens e crianças, homens e mulheres. Afirmam o cumprimento 

das leis dietéticas, dos jejuns, bem como os ritos e festividades judaicas de forma 

coletiva. Boa parte dos membros da Magen David residem em uma mesma rua do bairro 

do Catolé. Os demais membros da comunidade também residem nas proximidades do 

bairro do Catolé, em localidades variadas, vivendo em uma condição socioeconômica 

mais modesta.  

                                                           
8
 Veremos mais atentamente os pormenores de tal sistema no terceiro tópico do Capítulo II. 

9
 O Catolé é um bairro predominantemente residencial, de classe média e afastado do centro de Campina 

Grande. 
10

 As “tradições orais judaicas” são apresentadas nos cânticos e leituras entonados pela coletividade, em 

determinados ritos, na Magen David e na Amigos da Torah. Enquanto “lei escrita” é uma expressão 

utilizada para a Torá, “lei oral” refere-se aos comentários considerados legítimos (por muitos grupos de 

judeus no mundo), “explicando melhor” como os preceitos da Torá devem ser conduzidos. A Torá 

sozinha, mesmo com seus 613 preceitos/mandamentos, necessita de outros guias para direcionamento do 

comportamento cotidiano e ritualístico dos judeus (Epstein, 2009).   
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A comunidade Amigos da Torah tem sede própria no bairro do José Pinheiro
11

. 

É composta por jovens, adultos, homens e mulheres, de diferentes condições 

socioeconômicas, alguns fixos, outros sazonais, que residem em diversas localidades de 

Campina Grande. Trata-se de um grupo liderado por Davi André. O grupo agregou, 

tempos atrás, muitos jovens, a maioria estudantes universitários. A comunidade 

participa anualmente do Encontro da Nova Consciência
12

, onde Davi afirma colaborar 

para a “difusão do judaísmo junto ao ecumenismo nacional e internacional”.  

Por fim, os caraítas de Campina Grande estão concentrados majoritariamente no 

bairro do José Pinheiro. A origem dos membros desse grupo é mais humilde, a maioria 

são trabalhadores do comércio campinense. Os caraítas são identificados, por eles 

próprios, como os “seguidores das escrituras”. Ignoram e fazem questão de ignorar as 

chamadas “tradições orais judaicas”. Creem que é por meio apenas das antigas 

escrituras hebraicas que os judeus podem encontrar a verdadeira autoridade teológica e 

dogmática para direcionar suas experiências de vida. Fazem os jejuns, seguem as leis 

dietéticas, mas não cantam, nem recitam preces à D‟us. 

Tendo acumulado, ao longo de todo o trabalho de campo, informações acerca 

dos três grupos acima delineados, o presente texto selecionou e elaborou interpretações 

sobre o processo dinâmico de significação e ressignificação das crenças e dos valores 

judaicos em tais contextos específicos campinenses, buscando caracterizar o que se 

narra como permanências, dissipações de costumes tradicionais e/ou processos de 

transformação por trocas e fluxos culturais entre indivíduos e segmentos sociais direta 

ou indiretamente relacionados aos três grupos contemplados na pesquisa. Nesse 

processo interpretativo, pude identificar determinados padrões de afirmações étnico-

identitárias relacionadas ao que os diferentes grupos chamam de retorno (um status 

individual e coletivo alcançado por meio de distintos processos de conversão) dando 

especial atenção às experiências de formação e consolidação de sinagogas localizadas 

no bairro do José Pinheiro e no bairro do Catolé.  

                                                           
11

 O José Pinheiro, conhecido popularmente, como “Zepa”, é um bairro popular de Campina Grande, 

predominantemente comercial. 
12

 Todos os anos durante o carnaval, na cidade de Campina Grande, um espaço público ou institucional é 

reservado para a realização de uma reunião ecumêmica chamada “Encontro da Nova Consciência”. 

Segundo o site da “Organização Nova Consciência”, o encontro existe desde 1992 “com o propósito de 

promover o ecumenismo no seu sentido mais amplo e abrangente, como forma de chegar à paz mundial 

através da compreensão, da tolerância, do respeito e do amor. Ver site: 

https://sites.google.com/site/ongnovaconsciencia. 
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Partindo de Stuart Hall, para quem o processo de construção identitária é 

“estratégico e posicional, sujeito a uma historicização radical, estando constantemente 

em processo de mudança e transformação” (2000, p. 108), questiono quais os modus 

operandi foram elaborados no cotidiano das três comunidades judaicas campinenses em 

seus diferentes processos de retorno a uma “essência perdida”. Como esses processos 

organizacionais étnico-religiosos convivem com um “ser judeu no mundo 

contemporâneo no Nordeste brasileiro”? Essas foram as questões norteadoras que 

buscaram assegurar um “fio condutor” narrativo na elaboração do texto dissertativo. 

Embora o presente estudo se inspire em “estudos de comunidade”, priorizando 

uma abordagem multifacetada que leve em conta questões de ordem social, política e 

econômica, o leitor verificará a existência de um “fio condutor” na pesquisa. Estou 

basicamente interessada em interpretar os processos de criação, consolidação, 

dissolução, fragmentação e agregação de identidades judaicas em comunidades que 

recentemente “despertaram” para alguma faceta do judaísmo. Afinal, quem são esses 

judeus de Campina Grande? Como eles se apresentam ao mundo? É nesta perspectiva 

que o leitor acompanhará nas próximas linhas uma descrição e compreensão de lógicas 

e sentidos produzidos por pequenos grupos sociais que professam a fé judaica no 

município de Campina Grande.  

Cabe indagar, portanto, se em um mundo de fragmentações e flexibilizações de 

ideias, valores e interesses historicamente acumulados e sobrepostos, há brechas para a 

instauração de uma procura por uma fixidez identitária, enquanto regra de conjunto, em 

meio ao turbilhão de mudanças e incertezas contínuas. Neste sentido, proponho 

compreender como se tornou possível a construção de (novas) identidades judaicas na 

sociedade contemporânea, problematizando a formação de certas configurações sociais 

peculiares no Nordeste brasileiro, especialmente no município de Campina Grande, que 

se apresenta como campo empírico bastante significativo para pesquisa antropológica 

por apresentar uma diversidade cultural e organizacional de comunidades judaicas.  

Alguns estudos antropológicos contemporâneos buscam caracterizar os 

indivíduos e seus grupos sociais como mediadores de diversas fontes identitárias que 

convivem ao mesmo tempo, identidade de gênero, nacional, étnica, dentre outras 

(Hannerz, 1997). Trata-se de uma multiplicidade de identidades sobrepostas, ora 

concorrentes, ora conviventes. Ainda que a diversidade de identidades sobrepostas 

também seja a marca das comunidades judaicas campinenses, o sentimento de pertença 
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a uma tradição étnico-religiosa é tão forte nessas pessoas que é ele o elo comum que não 

permite que se sintam completamente apartados em suas lutas cotidianas em busca de 

reconhecimento identitário mais amplo e significativo, sobrepondo-se, em muitas 

situações, às demais “fontes identitárias” presentes nos sentidos existenciais dos 

indivíduos.  

O “ser judeu” em Campina Grande tem um sentido valioso de “resgate” para os 

meus colaboradores. Eles ressaltam em suas falas o reconhecimento de uma história de 

sofrimento que seus antepassados viveram. Lembram a coragem, a disciplina e a 

convicção de “nunca abandonar a fé hebraica” de seus pares. “Ser judeu”, nesse 

contexto, é pertencer ao mundo daqueles que fizeram da América um recomeço de suas 

histórias; é viver as leis mosaicas
13

 de uma forma plena e sem sigilo. É pertencer a uma 

tradição étnico-religiosa e estar em “par com D‟us” 

A presente dissertação procura dar ênfase aos elementos que unem os membros 

desses grupos e também aqueles que os repele, percebendo que as fronteiras étnico-

religiosas constroem-se a partir de conflitos e entendimentos umas com as outras. 

Nenhuma realidade é fixa e imutável, por isso esta investigação apresenta um momento 

da realidade dos sujeitos e das coletividades judaicas campinenses que, como qualquer 

realidade, tem um caráter dinâmico e histórico. Portanto, o resultado obtido nesta 

pesquisa será como uma coleção fotográfica, uma crônica etnográfica, que descreve 

analiticamente determinados contextos vividos. 

Na escrita etnográfica, busquei compreender a relação entre as biografias 

individuais e narrativas das memórias coletivas, articulação permanente entre a 

construção de identidades sociais e agenciamento do indivíduo junto aos projetos 

definidos coletivamente, seja pela família, seja pelo grupo étnico-religioso. Por meio 

das entrevistas e dos grupos focais, formais e informais, pude analisar e construir as 

trajetórias de vida individuais e coletivas, enriquecendo de detalhes a minha experiência 

etnográfica.  

A participação em reuniões, eventos e rituais junto às comunidades Magen 

David, Amigos da Torah e grupo caraíta também foram fundamentais para o exercício 

etnográfico ora proposto. Participei do Yom Kipur, de momentos festivos como o 

                                                           
13

 Conjunto de códigos e doutrinas formado por 613 disposições negativas e positivas, ordens e proibições 

presentes na Torá (Epstein, 2009). 
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Pessach e o Shavuot
14

, de shabats
15

 corriqueiros, de reuniões simples, de conversas 

informais na casa de colaboradores da pesquisa, dentre outras aproximações afetivas 

cruciais para a elaboração do presente trabalho. Essas experiências de pesquisa e de vida 

enriqueceram a minha dissertação e a compreensão do rico universo do “outro”.  

O esforço para construção de um trabalho etnográfico passou pela compreensão 

da relevância de estratégias metodológicas ainda não vivenciadas por mim durante 

minha trajetória acadêmica. Procurei exercitar uma descrição densa, conforme a 

definição de Clifford Geertz ([1973] 1989), sem deixar de mostrar que o pensar o que 

eles fazem, o que pensam que estão fazendo e o que pensam o que estão pensando é, no 

fundo, uma abstração boba diante da riqueza e beleza da “vida como ela é”. 

 É óbvio que a análise descritiva (ou descrição analítica) do etnógrafo é 

elaborada a partir de um determinado “discurso”; é uma interpretação de segunda ou 

terceira mão. Entretanto, o que precisa ficar evidenciado ao leitor (pelo menos no 

presente trabalho etnográfico) é que do ponto de vista dos judeus campinenses não 

existem “interpretações”, essa coisa leve e poética do mundo científico descrente da 

“verdade dos outros”; o que existe na experiência concreta de determinados judeus 

campinenses é o fenômeno do retorno. É isso que dota de sentido suas vidas reais neste 

momento vislumbrado pela presente pesquisa.   

O acesso aos entrevistados/informantes ocorreu primeiramente por meio das 

redes sociais, especialmente o facebook, onde conheci o Joaquim, da comunidade 

Magen David. Foi Joaquim o primeiro contato oficialmente entrevistado e foi ele quem 

fez a “ponte” para a minha primeira entrevista com o Alessandro, líder da comunidade. 

Daí em diante fui chegando em cada membro da Magen David e nos encontros 

comunitários com uma facilidade cada vez maior maior. Os membros da Magen David 

                                                           
14

 Pessach é uma festa da tradição judaica, conhecida também como "Festa da Libertação". É a Páscoa 

dos judeus, onde é celebrada a fuga do povo judeu, que vivia como escravo no Egito. Pessach é uma 

palavra hebraica que significa passar além. Shavuot é o nome da festa judaica também conhecida como 

Festa das Colheitas. Celebrada no quinquagésimo dia do Sefirat Haômer. Devido a esta contagem, a festa 

é também chamada de Pentecostes. Maiores informações disponíveis em: www.goisrael.com.br. 
15

 Shabat (do hebraico שבת, shabāt; shabos ou shabes na pronúncia asquenazita, “descanso/inatividade”) é 

o nome dado ao dia de descanso semanal no judaísmo, simbolizando o sétimo dia em Gênesis, após os 

seis dias de Criação. O shabat apesar de ser comumente dito ser o sábado de cada semana, é observado a 

partir do pôr-do-sol da sexta-feira até o pôr-do-sol do sábado. O shabat é observado tanto por judeus 

quanto por cristãos, como, por exemplo, pelos adventistas do sétimo dia e batistas do sétimo dia. É 

observado como um mandamento positivo. As atividades proibidas no shabat derivam de trinta e nove 

ações básicas (melachot, livremente traduzido como "trabalhos") que são descritas pelo Talmud a partir 

de fontes bíblicas. 
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sempre se apresentaram muito receptivos e confiantes no meu trabalho, produzindo uma 

expectativa de que a comunidade seja “mapeada” por um “documento acadêmico”.  

Em relação à comunidade Amigos da Torah, os primeiros contatos foram 

bastante desencontrados. Eu mandava mensagens de e-mail e nas redes sociais e o Davi, 

líder do grupo, sempre as ignorava ou as recusava, até que um dia recebi uma 

mensagem do próprio Davi convidando para que eu fosse até a sua sinagoga e 

participasse de um momento importante e “midiático” vivenciado por sua comunidade. 

A partir deste dia, os laços foram estreitando e pude conversar com alguns membros da 

comunidade Amigos da Torah, bem como registrar determinadas situações sociais em 

encontros promovidos pelo grupo.  

A aproximação com o grupo caraíta foi iniciada por intermédio de uma ex-aluna 

minha que tinha aproximação com o Pedro Agra, referência dos caraítas paraibanos. Fui 

recebida de maneira respeitosa e até elogiosa e foram momentos de muito aprendizado. 

Pedro é um grande estudioso do judaísmo de modo geral, o que facilitou por demais 

toda a condução da entrevista. Além do Pedro tive contato com o jornalista Antonio 

Ribeiro, que foi membro das comunidades Amigos da Torah e Magen David, ilustrando 

paradigmaticamente uma rica trajetória de vida em busca da “verdadeira fé judaica”. 

Atualmente, ele professa e vivencia suas crenças em seu ambiente doméstico. Por meio 

de Pedro e Antonio, tive acesso a Noah, professor de hebraico, considerado uma espécie 

de “pioneiro” do grupo caraíta residente em Campina Grande.  

Penso que a boa recepção que tive nos grupos judaicos campinenses, 

especialmente na Magen David, pode ser explicada, entre outros fatores, pelo desejo de 

se verem devidamente “mapeados” e “registrados” pela academia. Se uma antropóloga 

escreve sobre eles, descrevendo-os como “judeus”, então eles, de fato, são judeus. Isso 

pode facilitar seus agenciamentos junto ao que chamo neste trabalho de “instituições de 

controle identitário judaico”, favorecendo o reconhecimento desses grupos por 

documentos emitidos pelas Sinagogas do Estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, no 

Brasil, e em congregações atuantes em Israel e nos Estados Unidos da América. O 

contato com a comunidade Amigos da Torah foi sempre mais delicado por conta da 

tentativa de deslegitimação do seu judaísmo chamado de “messiânico” pelos demais 
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grupos de judeus campinenses
16

. Paradoxalmente, esta comunidade é a mais assediada 

pela mídia local.   

“Meus” informantes/ colaboradores da pesquisa estavam, na maioria das 

ocasiões, dispostos, alegres e desinibidos. Assim, pude construir densos diários de 

campo que foram essenciais para o registro dos comportamentos, relações sociais e 

falas. A inserção no campo acabou me conduzindo a determinados conteúdos 

emocionais dos sujeitos que me possibilitaram uma análise etnográfica mais rica.  

Ao me apresentar como pesquisadora vinculada ao Programa de Pós-Graduação 

em Antropologia da UFPB, com o intuito de descrever trajetórias de vida e “costumes” 

dos informantes/colaboradores da pesquisa, era facilmente atendida (com exceção dos 

primeiros contatos com Davi André, como já dito anteriormente). As pessoas tinham 

curiosidade acerca do meu interesse em pesquisar o judaísmo. Muitos não entendiam 

com precisão o que eu queria dizer com o termo “antropologia”. Porém, eles achavam 

importante que uma estudante de pós-graduação em Antropologia estivesse ali fazendo 

perguntas (por vezes bobas) sobre uma comunidade tão pequena e “recente”. Assim, 

antes de marcar a entrevista, os potenciais informantes logo desejavam saber a hora que 

eu iria chegar, se poderia ficar um pouco mais, quando voltaria, por que  tinha que partir 

“tão cedo”, etc. Participei de muitos encontros amistosos e visitas desinteressadas 

nessas idas e vindas das atividades de campo. Muitas vezes, nas minhas visitas às 

comunidades, tive que saber lidar com a “pressão” dos meus informantes, que, embora 

compreendessem minha condição de mãe, ficavam chateados porque eu não podia ficar 

mais tempo com eles.  

Ao todo, os contatos com os informantes/colaboradores da pesquisa duraram 

cerca de quinze meses, o suficiente para que pudéssemos criar alguns laços de confiança 

e tornar o conteúdo da pesquisa bastante proveitoso. Dentro desses quinze meses, o 

primeiro contato propriamente dito da pesquisa se deu com um integrante da 

comunidade Magen David, seguida pela aproximação com o grupo caraíta e, por fim, a 

Amigos da Torah. Não houve períodos delimitados dedicados para atenção a cada um 

dos três grupos. A pesquisa foi se entrelaçando. Em determinadas semanas, as 

entrevistas e observações-participações de campo se davam em mais de um grupo. 

Entretanto, o leitor notará na escrita do texto ora apresentado que há um maior 

adensamento etnográfico na comunidade Magen David. Isso se deve ao fato de que a 

                                                           
16

 Analisaremos tal fenômeno com mais atenção nos Capítulos I e II da presente dissertação. 
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Magen David foi a coletividade que mais se interessou por minha pesquisa e manteve, 

por meio de seus representantes, contatos que resultavam em convites para minha 

participação em ritos e festividades comunitárias.  

A temática desta pesquisa, os processos de construção das identidades judaicas 

campinenses, requer um “fino trato” haja vista a delicadeza e a intimidade de cada 

indivíduo ao perceberem que suas vidas pessoais podem ser vinculadas às coletividades 

dos grupos sociais abordados no presente trabalho. 

Foram entrevistadas quinze pessoas incluindo conversas formais e informais, 

devidamente registradas e contextualizadas em diários de campo. Algumas entrevistas 

conduziram-me a outra técnica de pesquisa, a do grupo focal. O grupo focal aconteceu 

involuntariamente
17

 em dois momentos do trabalho de campo, após determinados 

encontros com as comunidades Magen David e Amigos da Torah.  Quanto ao roteiro 

das entrevistas, procurei delimitar questões norteadoras sobre as histórias de vida 

individuais e coletivas e sobre os sentidos de “ser judeu” em Campina Grande e no 

mundo contemporâneo. Além da reconstrução de histórias de vida individuais e 

coletivas, o roteiro procurava se concentrar nos seguintes aspectos avaliados como 

fundamentais para a presente pesquisa: 1. A relação dos informantes com a religião 

judaica, focalizando os preceitos seguidos (ou idealizados) e os ritos realizados pelos 

sujeitos; 2. Sentidos singulares construídos pelos sujeitos sobre o que é “ser judeu” e 

quais seus conhecimentos sobre história do judaísmo e do grupo judaico que participa 

ativamente em Campina Grande; 3. Relação do sujeito com as “instituições de controle 

identitário judaico”; 4. Perspectivas de reconhecimento identitário.  

No intuito de salvaguardar a privacidade das informações dos meus 

colaboradores da pesquisa e em comum acordo com os mesmos, resolvi substituir os 

nomes reais por nomes fictícios no presente texto.  

Nesta Introdução apresentei os objetivos e recortes da pesquisa, destrinchando 

minhas opções de estratégias e os recursos utilizados para elaboração dos dados. Para 

tanto, foi importante recuperar os caminhos e descaminhos iniciais da pesquisa que 

revelaram como se deu minha inserção no campo e o desenvolvimento das relações com 

os colaboradores da pesquisa em cada grupo social contemplado. Passemos agora ao 

                                                           
17

 Entrevistas individuais eram marcadas com determinadas pessoas e no horário previsto para realização 

das mesmas, um grupo maior se reunia em torno da minha pesquisa. 
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arcabouço da dissertação, à explicação do modo de organização dos capítulos e 

argumentações que me levaram às considerações finais. 

No primeiro capítulo, “Em busca do Retorno”, a fim de aproximar o leitor das 

pessoas “de carne, osso e espírito” que compõem os grupos judaicos contemplados na 

pesquisa, apresento um pouco das trajetórias de vida de novos convertidos ao judaísmo 

em Campina Grande, focalizando as estratégias que cada uma delas tomam para 

afirmação de suas identidades judaicas. Em seguida, ainda no intuito de aproximar o 

leitor do realidade empírica do fenômeno do retorno, trago observações e depoimentos 

sobre o cotidiano de uma família que vivencia os preceitos judaicos compartilhados pela 

comunidade Magen David no bairro do Catolé em Campina Grande. No terceiro tópico, 

proponho uma primeira análise das similitudes e diferenças de pensamento e ação dos 

três grupos judaicos etnografados. Para fechar a primeira parte da dissertação, interpreto 

as relações sociais de gênero estabelecidas no seio da comunidade Magen David.  

No segundo capítulo, “Entre trajetórias, rituais e sinagogas”, passo a descrever 

analiticamente algumas situações sociais (no sentido atribuído por Max Gluckman, 

[1958] 2010) vivenciadas pelos três grupos judaicos contemplados no presente estudo, 

exercitando um olhar etnográfico sobre as reuniões semanais da Amigos da Torah, 

sobre os shabats organizados pela Magen David e sobre as experiências individuais do 

shabat dos caraítas. Na análise, procurei mostrar os sentidos atribuídos pelos 

informantes/colaboradores da pesquisa às suas práticas compartilhadas, evidenciado, 

sempre que possível, as idiossincrasias existentes.   

No terceiro capítulo, “Da arte de se tornar judeu: entre fronteiras locais e 

instituições judaicas nacionais e internacionais”, descrevo analiticamente as relações de 

poder estabelecidas entre os grupos judaicos campinenses e o judaísmo oficialmente 

reconhecido. Para tanto, abordo primeiramente o processo de fragilização e 

consolidação de fronteiras étnico-identitárias dos grupos contemplados pelo presente 

estudo em busca de um judaísmo possível e ideal, retomando reflexões construídas nos 

dois primeiros capítulos da dissertação, procurando perceber que modelos de 

pensamento e ação são elaborados por cada coletividade em busca do reconhecimento 

da “sociedade externa” e do que denomino “instituições de controle identitário”. Em 

seguida, passo a analisar as visitas de rabinos à comunidade Magen David, enfatizando 

performances e relações de poder estabelecidas entre as figuras do “sacerdote-

observador” e do “fiel-observado”. Por fim, encerro o terceiro capítulo construindo uma 



24 

 

interpretação acerca da diversidade de sistemas culturais judaicos no cenário nacional e 

internacional e a pluralidade de perspectivas ora pragmáticas ora idealizadas que, em 

muitos contextos, ressignificam experiências locais das “artes de se tornar judeu”. 
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CAPÍTULO I 

EM BUSCA DO RETORNO 

 

 

Durante a imersão no campo de pesquisa, pude observar que os indivíduos e os 

grupos sociais abordados estão constantemente referenciando ideologicamente uns aos 

outros. O grupo da Magen David fala de “outros grupos existentes em Campina 

Grande”, mas não os reconhecem como pertencentes ao judaísmo pleno. Os membros 

da Magen David acreditam que esses grupos (Amigos da Torah e caraítas) pregam 

“qualquer coisa menos o judaísmo”, conforme pensamento expresso por Joaquim e 

referenciado por outros membros da comunidade. Já a Amigos da Torah é objetiva e 

enfática em sua caracterização dos demais grupos: “aqui temos um judeu reconhecido, 

eles não possuem, logo não vou ficar batendo boca com quem não tem nada a oferecer”, 

argumenta Davi André. Segundo ele, seu reconhecimento documental
18

 como judeu 

contribui, como requisito mínimo, para o processo de certificação da “sua” comunidade 

como verdadeiramente judaica. O grupo dos caraítas não reconhece a comunidade 

Amigos da Torah como judaica, mas reconhece nos membros da Magen David a 

profetização da fé hebraica e de seus rituais, mesmo não concordando com o 

cumprimento de tradições puramente orais seguidos pela comunidade. Tais informações 

iniciais revelam os conflitos e consensos produzidos pelos três grupos abordados na 

pesquisa e estão expostas ao longo de toda a dissertação, relatadas por meio de 

entrevistas, conversas e comunicações dos grupos focais. Muitas vezes eu mesmo 

incentivei que falassem mais desse “assunto”, que dissessem o que acham da postura 

dos outros grupos para que pudesse perceber suas diferenças e semelhanças, 

compreendendo, assim os caminhos que eles tomaram para ativação do processo de 

reconhecimento étnico-identitário e seus distintos processos de conversão. 

                                                           
18

 Segundo Flávio Jorge, ex-presidente da Associação Judaica Amigos da Torah, em um “direito de 

resposta” a uma matéria escrita pelo jornalista Antonio Ribeiro para Jornal da Borborema em março de 

2010, “Davi André Meneses, dirigiu-se aos Estados Unidos, depois de cumprir todos os trâmites legais 

exigidos pelo rabinato, sendo entrevistado por um tribunal rabínico (Beit Din) formado por três rabinos 

reunidos na presença do ETERNO, foi aceita a sua conversão juntamente com a de sua família. A 

instituição que emitiu os devidos documentos é uma respeitada sinagoga norteamericana 

reconhecidamente judaica, sendo ele membro da mesma. Essa sinagoga é filiada a uma entidade que 

agrega mais de oitocentos mil judeus norte-americanos e mais outros milhares em vários países”. Ver: 

http://vinaccconscienciacrista.blogspot.com.br/2010/03/direito-de-resposta-da-associacao.html.  
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Os processos de construção das identidades judaicas no Nordeste brasileiro, cujo 

nosso estudo em Campina Grande pode ser visto como um “caso exemplar”, surge 

como experiências de diálogos e narrativas sobre, com e a partir do “outro” em suas 

práticas cotidianas, em um jogo contínuo de ressignificações.  

Devido à histórica Inquisição ibérica, muito do que podemos chamar de “cultura 

judaica” se perdeu ou foi repassada de forma velada e/ou “deturpada” aos descendentes. 

Alguns grupos de judeus tiveram que usar de muita astúcia e sabedoria para continuar a 

vivenciar (recriar) o seu modo de ser. Segundo Anita Novinsky (1972; 1982), em suas 

pesquisas sobre os judeus nordestinos, muitas famílias que preservavam uma 

consciência identitária judaica, desenvolveram um processo de “resistência cultural”. 

Muitos cristãos-novos que viveram no Nordeste, a exemplo de Branca Dias, se tornaram 

símbolos dessa resistência em busca da continuidade desse povo, mesmo que de forma 

“secreta e domiciliar”. Na leitura acerca da construção da identidade judaica no 

Nordeste brasileiro, Marcos Silva defende que:  

 

Ao longo das últimas décadas, o nordeste brasileiro foi palco de um movimento 

de tomada de consciência da identidade judaica por parte de um significativo 

grupo de seus habitantes. Descendentes dos cristãos-novos que se fixaram na 

região ainda no período da América portuguesa, chamados de bnei anussim ou 

marranos, iniciaram um difícil processo de retomada de suas origens étnico-

culturais. (Silva, 2008, p. 1) 

 

As identidades de um povo são processos resultantes das experiências vividas, 

do acúmulo de informações que vão sendo produzidas ao longo do espaço-tempo 

particular de cada indivíduo em suas relações com seus grupos e com grupos diferentes, 

dos fluxos de trocas e transformações, das interações sociais e históricas que 

ressignificam fatos e mitos e mitos em fatos, no sentido tão bem caracterizado por 

Marshall Sahlins ([1981] 2008). 

Durante a pesquisa, pude identificar as interpretações realizadas em torno da 

construção das identidades judaicas, clivadas de diferentes formações culturais e 

posições sociais dos sujeitos que agenciam fronteiras identitárias em determinados 

contextos locais. Hall (2000) verifica que a afirmação identitária dos grupos sociais 

parte de uma mobilização das pessoas, de seus desejos de viver em conjunto e de 

perpetuar uma herança compartilhada, independentemente de suas diferenças 

idiossincráticas. 
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De acordo com Fredrik Barth ([1969] 2000), no processo de definição de 

fronteiras étnicas e identitárias, os grupos sociais situam e transportam, de forma 

temporária ou não, uma identidade que é vivida, contada e reinventada a partir do 

encontro com outras referências em conflito. O autor nos alerta que “o que importa é a 

qualidade da performance dos outros com quem se interage e a quem se é comparado, e 

também as identidades e conjuntos de padrões alternativos disponíveis para um dado 

individuo” ([1969] 2000, p. 49). Assim, podemos perceber que a 

manutenção/transformação das possíveis fronteiras judeu/não judeu é sempre dinâmica. 

Neste sentido, em que contextos os grupos sociais abordados na presente pesquisa 

acionam a identidade judaica? Quando não a acionam? Quais são os elementos e 

experiências de seus cotidianos que contribuem para articulação e desarticulação de 

fronteiras étnico-identitárias?  

 

1.1. Trajetórias de novos convertidos ao judaísmo em Campina Grande 

 

O entrelaçamento das diferentes biografias, atravessadas por redes específicas de 

sociabilidade que, por vezes, se relacionam com mais de um grupo judaico campinense, 

nos ajudará a compreender melhor a complexidade dos processos de construção de 

identidades culturais repletas de sentidos, conflitos e consensos. Nos próximos 

parágrafos apresento um breve panorama de trajetórias de novos convertidos ao 

judaísmo em Campina Grande, baseado em relatos de histórias de vida dos 

colaboradores da presente pesquisa. 

No pequeno trecho da dissertação que segue abaixo procuro evitar o uso de 

“termos que preparam a fala dos narradores como „de acordo com‟, „conforme relato 

de‟, „segundo a opinião de‟, a fim de aproximar minimamente o leitor da oralidade 

vivenciada” (Braga, 2013) nas situações apresentadas nas entrevistas, compreendendo, é 

óbvio, que: 

 

A miríade de entrelaçamentos de histórias de vida pode ilustrar a diversidade de 

vontades, de modos de operar e de certezas ou dúvidas em intervalos curtos de 

tempo, sem, contudo, ilustrar a diversidade daquela única vida ali exposta em 

meio a tantas outras. (Braga, 2013, p. 38) 
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Dez anos atrás Alessandro Magno visitou a Sinagoga Kahal Zur
19

 no Recife, 

Pernambuco, e pôde constatar, aliviado, a sua aproximação genealógica com o 

judaísmo. Alessandro, por sua própria conta, já havia feito e detalhado a reconstrução de 

sua árvore genealógica materna, requisito considerado básico para a confirmação da 

sonhada consanguinidade com o povo judeu. No mesmo período, Davi André de 

Meneses pagou uma boa quantia de dinheiro para facilitar a aquisição do título de 

“cidadão judeu” pelo sistema liberal
20

 nos Estados Unidos e ainda hoje é questionado 

por muitos adeptos do judaísmo em Campina Grande e em outras localidades. Antonio 

Ribeiro, jornalista campinense, ex-participante da comunidade Amigos da Torah, 

liderada por Davi André, e da comunidade Magen David, liderada por Alessandro 

Magno. Tendo recebido influência teológica do caraíta Noah, hoje crê que encontrou o 

judaísmo mais puro ao praticá-lo dentro de sua residência e de sua espiritualidade 

individual, sem ligação direta com alguma coletividade religiosa específica. Ana Elya, 

de família assembleiana e católica, em determinado momento da sua vida de “busca 

pela verdade”, se interessou fortemente pelas tradições hebraicas. Ela foi quem primeiro 

afirmou o judaísmo em sua família. Começou a pesquisar os costumes, celebrações e a 

tradição judaica e, aos poucos, convenceu o esposo Jessé que já andava desconfiado 

com os erros das pregações do pastor da Assembleia de Deus. Há doze anos, Ana, Jessé 

e seus dois filhos professam o judaísmo em Campina Grande. Enquanto isso, Alberto, 

amigo de Alessandro Magno, um dia disse: “eu vou para Israel, vou fazer meu processo 

de conversão”. Ele já conhecia alguns judeus em Recife que deram uma carta de 

recomendação e um belo dia foi. Estudou, se converteu, e atualmente é casado com uma 

                                                           
19

 A referida sinagoga do Recife é o principal templo judaico da capital pernambucana. Foi fundada em 

20 de julho de 1926 por judeus oriundos da Europa Oriental (Kaufman, 2000; Lima, 2004).  

Endereço: Rua do Bom Jesus, 197, Centro, Recife/PE. 
20

 O conceito de “judaísmo liberal” é adotado para representar todos movimentos religiosos judaicos não 

identificados com os setores ortodoxos do judaísmo. Muitas sinagogas na Europa, especialmente na 

Inglaterra e na Holanda, identificam-se como liberais. Estas comunidades têm fortes laços com as 

congregações reformistas e progressistas nos Estados Unidos e ao redor do mundo. O sistema liberal é 

aquele que conserva a tradição dos costumes judaicos, mas consegue inserir pessoas no judaísmo, pessoas 

convictas de que desejam ser um “judeu retornado”, mesmo sem ter comprovação de “sangue puro”, 

aquele vindo da linha materna. Historicamente o judaísmo liberal é a expressão dada ao movimento 

judaico reformista na Alemanha, na primeira metade do século XIX. O movimento liberal foi 

desenvolvido na Europa, porém, distanciou-se das práticas anti-tradicionais do judaísmo reformista 

clássico americano (Lamm, 2008). É deste movimento que provavelmente a Comunidade Israelita 

Paulista - CIP herdou suas práticas e seus valores religiosos iniciais e, junto com eles, a denominação de 

“comunidade judaica liberal”. Hoje em dia muitas sinagogas na Europa se identificam com comunidades 

que têm fortes laços com as congregações reformistas e progressistas nos Estados Unidos e ao redor do 

mundo. Os judeus liberais costumam aceitar “judeus não sanguíneos”, desde que convertidos, entre 

membros de algumas sinagogas. Conforme o site: http://www.cip.org.br/. 
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“judia pura”, tem dois filhos e trabalha em Israel com seu novo nome: Kaleb. Leda, uma 

das primeiras frequentadoras da Magen David, conheceu o judaísmo há quinze anos. 

Dona de casa, ex-católica, casada com militar e mãe de dois jovens que se integraram às 

práticas das tradições hebraicas, Bruno e Kedma. Na ausência do líder Alessandro, 

Bruno ministra os rituais da Sinagoga. A família se organiza financeiramente para 

iniciar os trâmites burocráticos necessários para o reconhecimento oficial da condição 

de judeus que, “no fundo, já são”. Joaquim, formado em Física e atuante na mesma área 

de formação na empresa Próton - Produtos Eletrônicos do Nordeste, entrou em contato 

com os rabinos sefarditas
21

 de Belém do Pará e está em processo de conversão. Ele 

afirma ser descendente de judeus marranos
22

 e sente, cada vez com mais convicção, que 

é judeu sim; e a melhor forma de resolver isso é trabalhando por sua conversão. Noah, 

ex-pastor batista, fundador da comunidade caraíta em Campina Grande, conheceu o 

judaísmo a cerca de quinze anos atrás, ainda quando morava em Salvador. Influenciado 

por “seu iniciador” Oshana Iashali, Noah retorna para a Paraíba decidido a fundar um 

grupo com características caraítas e passa a lecionar a língua hebraica, unindo alguns 

interessados, na maioria jovens, em torno de suas ideias. Pedro Agra, professor de 

educação física na rede municipal de Campina Grande, assim como Ana Elya e muitos 

outros, conheceu o judaísmo quando estava “em busca da verdade” na Bíblia. 

Questionava-se sobre o conceito de “salvação” e sobre a interpretação cristã sobre o 

“verdadeiro messias”. Assim, Pedro encontrou no judaísmo a explicação de muitas de 

suas escolhas alimentares e iniciou o estudo da língua hebraica e da Torá. Hoje segue de 

forma solitária o judaísmo, se denominando seguidor do judaísmo caraíta. Pedro 

estudou na Universidade Israelita de São Paulo, onde foi aprovado e terá em breve que 

apresentar um trabalho final de curso, uma monografia. Em seguida ele poderá 

participar da cerimônia de conversão e ir até aos Estados Unidos a fim de obter o 

almejado “título de judeu” pelo sistema liberal, um título que representa posições 

                                                           
21

 Os Sefarditas (do hebraico sefardim, no singular sefardi) são todos os judeus provenientes da Península 

Ibérica (Sefarad). Foram perseguidos durante o período da Inquisição Católica. E, por este motivo, 

fugiram para países como Holanda e Reino Unido, além dos países do norte da África e de toda a 

América a exemplo do Brasil, Argentina, México e EUA. Após a chamada “Primeira Diáspora”, tiveram 

que seguir suas tradições secretamente ou até mesmo abrir mãos das tradições já consagradas pelo 

judaísmo, tudo em busca da sobrevivência. 
22

 Marrano é um termo proveniente da perseguição sofrida pelos judeus durante a Santa Inquisição. 

Foram forçados ao batismo em diversos contextos socioculturais nos séculos XV e XVI. Significa 

“amargo”, no hebraico, “maro”. Juntando-se ao sufixo de “anarnu”, “nós”, “nosso”, foi constituído como 

um neologismo “maranu”, “nosso amargor”, “nossa amargura”. O uso aportuguesado traria mais um “r” e 

se tornaria “marrano”, ou seja, aquele que foi amargamente batizado, forçado amargamente a adotar outra 

Fé e outra Cultura em lugar das suas (Medeiros, 2005). 
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religiosas mais flexíveis, políticas menos radicais, reconhecendo sinagogas e rabinos 

não ortodoxos na composição do judaísmo.  

 O que essas trajetórias narradas, tão particulares, tão ansiosas por 

reconhecimentos e, às vezes, entrelaçadas, têm em comum? Há um frisson, uma (se 

assim posso me expressar) “pequena odisseia” produzida por cada sujeito na busca 

incansável pela identidade judaica nos cotidianos e ritos presentes nas experiências de 

vida dos judeus das comunidades Magen David e Amigos da Torah, e entre aqueles que, 

de forma individual, a exemplo de Pedro, seguem a tradição judaica caraíta. O 

entrelaçamento de tais lampejos de histórias de vida, construídas por meio de uma 

recente imersão etnográfica na intimidade de algumas famílias e indivíduos que se 

declaram adeptos do judaísmo, permite que interpretemos o processo de constituição de 

fronteiras étnico-identitárias, conforme nos indica Fredrik Barth ([1969] 2000): “grupos 

étnicos são categorias atributivas e identificadoras empregadas pelos próprios atores: 

consequentemente têm como característica organizar as interações entre as pessoas”.  

O entrelaçamento de trajetórias individuais, familiares e sociais mostra-se uma 

boa estratégia para se pensar a construção de identidades culturais e fronteiras étnicas 

por compreender dentro de um grande conjunto de escolhas pessoais, em meio à miríade 

aparentemente caótica de possibilidades de vidas, certas regularidades sociais que 

podem caracterizar grupos, movimentos e agenciamentos coletivos.  

Diante do emaranhado de pontos de vista locais e do entrelaçar de 

informações/experiências da pesquisa, procuro analisar os processos sociais que dão 

plausibilidade às construções identitárias judaicas em determinados contextos sócio-

espaciais de Campina Grande, respeitando sempre as diversas clivagens históricas e 

culturais.  

Clifford Geertz ([1973] 1989) defende que em qualquer discurso explicitado 

pelos indivíduos os códigos culturais não determinam as suas condutas. Ou seja, o que 

foi dito pelo interlocutor não precisava sê-lo, na verdade. A análise descritiva do 

etnógrafo, desse modo, a partir de um determinado discurso não deixa de ser uma 

interpretação de segunda ou terceira mão. Isso não desautorizaria a validade do trabalho 

etnográfico, pois interagindo ou não com as falas e ações do nativo, o etnógrafo não 

expõe os dados em si, mas uma visão sobre eles.  

Entretanto, enquanto Geertz avalia a realidade como um texto à espera de uma 

brilhante interpretação, um discurso extraído dos colaboradores da pesquisa à custa de 
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um processo inquisitorial como tão bem percebeu criticamente Carlo Ginzburg (1989), 

Renato Rosaldo ([1989] 2000) deposita suas fichas antropológicas no que chama de 

“força cultural das emoções” vivenciadas em diversas situações cotidianas por pessoas 

concretas e autocríticas. Nesse ponto reflexivo específico, me situo mais próxima do 

pensamento de Rosaldo. Interesso-me na presente experiência etnográfica muito mais 

pela franqueza do fenômeno apresentado pelos sujeitos ativos da pesquisa, o que eles 

dizem, o que eles sentem, o que eles fazem, do que pela postura geertziana de buscar 

“mas, o que eles querem, no fundo, dizer/sentir/fazer com isso?”. 

Igualmente advertida por Rosaldo ([1989] 2000), com a presente pesquisa não 

espero construir uma bela e elegante estrutura social que dê conta de tornar inteligível a 

“arte de se tornar judeu” nas diferentes comunidades judaicas atuantes em Campina 

Grande. Em vez da coerente lógica fria, autoexplicativa, espero encontrar o inesperado 

emocional, um fenômeno qualquer do cotidiano diante do qual eu simplesmente seja 

obrigada a assumir a minha completa perplexidade e, contraditoriamente, me identifique 

sem a necessidade de teorizar sobre o assunto
23

. A “explicação” para a ocorrência de um 

dado fenômeno não tem uma coerência externa ao próprio fenômeno tal e qual ele se 

apresenta com sua força cultural emocional. Tratando de sua incursão etnográfica junto 

aos ilongot nas Filipinas, Rosaldo afirma: “la idea de que la ira juvenil, así como la de 

los hombres mayores, les impulsa a cazar cabezas es más posible que aquellas 

„explicaciones‟ que consideran esta práctica como una necesidad de adquirir uma 

„substancia espiritual‟ a nombres personales”
24

 (2000, p. 39). Por mais que a ideia de 

“fuerza cultural de las emociones
25

” possa ser vista criticamente como uma espécie de 

mantra antropológico vocacionado por Rosaldo para explicar tudo o que existe e não 

possa ser descrito de modo mais factual do que artificial, ela é uma boa ideia por 

provocar no processo de descrição densa da realidade observada e vivenciada novas 

perspectivas analíticas “dentro do lugar” em oposição às velhas e empoeiradas lógicas 

estruturais frias solucionadas no gabinete do antropólogo.   

                                                           
23

 É preciso dizer que tais “recomendações” metodológicas e epistemológicas de Rosaldo são aqui 

tratadas como “nortes” um tanto utópicos para a pesquisa tendo em vista que para alcançar a força 

cultural das emoções pulsantes na vida real das pessoas seria necessário um adensamento etnográfico de 

longa duração e intimidade. 
24

 Tradução: “a ideia de que a ira/raiva da juventude e dos homens mais velhos, os levam a „caçar 

cabeças‟, é possível que essas „explicações‟ sejam consideradas para esta prática conforme necessário 

para adquirir uma „substância espiritual‟ aos nomes de pessoas”.  
25

 Tradução: “força cultural das emoções”. 
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Para compreender os processos de construção das identidades judaicas em 

Campina Grande foi necessário um esforço diário de alteridade, tendo em vista que a 

pesquisadora que elabora a presente dissertação é alguém que pertence a uma “cultura 

diversa” do seu objeto-sujeito de estudo, apesar de saber que o fato de serem judeus não 

os torna completamente diferentes dos meus “eus”. Muitos dos aspectos dos cotidianos 

dos grupos e famílias ora descritos são bastante semelhantes à vida de adeptos de outros 

sistemas religiosos e de outras dinâmicas cotidianas a exemplo das minhas experiências 

pessoais. 

As tentativas de insights elaborados para compreensão dos sentidos de vida 

construídos pelos indivíduos em suas relações sociais e universos particulares devem 

também ser procuradas na própria experiência pessoal do pesquisador que lança o olhar 

etnográfico sobre uma determinada realidade (Rosaldo, [1989] 2000)
26

. Diante desse 

conhecimento do outro por meio do autoconhecimento, onde pesquisador e nativo estão 

em constantes processos de reposicionamentos políticos e avaliações críticas mútuas, 

todas as interpretações produzidas são provisórias, resultantes de sujeitos 

transitoriamente posicionados em determinados contextos espaciais e temporais e 

direcionados para compreender certos fenômenos e não outros. O que se deve esperar 

dessas interpretações é que elas saibam reconhecer, de modo equilibrado, similaridades 

e diferenças entre a realidade do etnógrafo e a do grupo social que colabora com a 

construção da pesquisa. 

 

Tiene que ver com los sentimentos que se experimentan al darse cuenta, por 

ejemplo, de que el niño que acaba de ser atropelado por um automóvil es el 

propio hijo y no um extraño. En lugar de hablar de la muerte en general, 

debemos considerar la posición del sujeto dentro de un determinado campo de 

relaciones sociales, con el fin de captar la experiência emocional del 

individuo.
27

 (Rosaldo, [1989] 2000, p. 24) 

 

Dessa forma, não me proponho a falar do “judaísmo no Nordeste”, “no Brasil”, 

ou “na América do Sul” ou outra generalização similar. Gostaria, dentro dos meus 

limites, de poder captar um cadinho da experiência e força cultural emocional de Ana 
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 Compreendendo, é claro, os limites de tal etnografia reflexiva proposta por Rosaldo (1984), tão bem 

apontados criticamente por David Jacobson (1991), que questiona como, exatamente, “dados 

etnográficos” podem ser elaborados a partir de afirmações dos sentimentos do próprio etnógrafo.  
27

 Tradução: “Isso tem relação com os sentimentos que se experimenta ao darmos conta, por exemplo, de 

que criança que acabou de ser atropelada pelo carro é o próprio filho e não um estranho. Em vez de falar 

sobre a morte em geral, devemos considerar a posição do sujeito dentro de um determinado campo das 

relações sociais, a fim de capturar a experiência emocional do indivíduo”. 
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Elya, Isaac Meneses, Antonio Ribeiro, entre outros colaboradores da presente pesquisa. 

Será que é possível sentir, um pouco que seja, “na própria pele” a “arte de se tornar 

judeu” levada tão a sério por cada um deles.  

Em relação a esse “sentir na própria pele”, Rosaldo confessa: “únicamente 

después de sufrir en carne propia una perdida devastadora, pude entender mejor lo que 

querían decir los ilongot cuando describían la ira generada por el luto como la fuente de 

su deseo de cortar cabezas humanas”
28

 (2000, p. 25). De certo modo, nós (esse mundão 

indefinido dos não-ilongot) também cortamos cabeças quando estamos irados e 

enlutados. Porém, “cortamos cabeças” em e por meio de outras cosmologias. 

Os cuidados reflexivos de não-generalização devem ser redobrados na análise de 

processos de construção étnico-identitária. Tais processos são radicalmente 

multifacetados, permitindo com que os sujeitos e os grupos sociais sejam mediadores de 

diversas fontes e fluxos culturais que convivem e contrapõem, ao mesmo tempo, 

identidades de gênero, nacionais, étnicas, dentre outras (Hannerz, 1997). Trata-se de 

uma multiplicidade de identidades sobrepostas, ora concorrentes, ora conviventes. A 

sobreposição convivente e concorrente de identidades não é uma particularidade 

histórico-cultural do que muitos autores contemporâneos teimam denominar “pós-

modernidade”. O mundo sempre foi uma grande arena de trocas de fluxos de valores, 

sejam eles mercantis ou não. Por meio de muitas e diferentes espacialidades e 

temporalidades, trocamos e trocaremos, de forma assimétrica, presentes, vinganças e 

ideias (Wolf, [1982] 2009).   

A experiência como etnógrafa em Campina Grande tem sido intensa, 

compartilhando boas experiências com todas as comunidades judaicas visitadas, em 

constante diálogo com pessoas dispostas a contribuir com a aventura antropológica 

proposta. Devo a eles não apenas um rico conjunto de informações que me 

disponibilizaram, mas também a oportunidade de experienciar a diferença, permitindo-

me lidar com uma nova vivência religiosa. Os diálogos constantes e o convívio com 

estas pessoas cumpriram um importante papel, pois me inseriram no rico contexto da 

experiência judaica, ensinando-me, assim, a complexidade e a diversidade cultural desse 

sistema filosófico.  

 

                                                           
28

 Tradução: “só depois de sofrer na própria carne uma perda devastadora, pude entender melhor o que 

queriam dizer os ilongot quando descreviam a ira gerada pela luto como fonte do desejo de cortar cabeças 

humanas”.  
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1.2. Uma família de judeus em Campina Grande 

 

Neste momento, convido ao leitor para adentrar um pouco na experiência 

cotidiana de uma família que vivencia o retorno ao judaísmo junto à comunidade 

Magen David. Observando os detalhes do dia a dia de “pessoas reais”, podemos 

compreender melhor o que exatamente pode significar tornar-se judeu no contexto 

cultural de um município do interior da Paraíba.  

Estamos falando da família Lins Alexandrino formada por mãe, pai e dois filhos. 

Ana Elya é uma jovem senhora de aproximadamente quarenta e cinco anos, nascida no 

Rio Grande do Norte, dona de casa, mãe do Júnior, de dezenove anos que atualmente 

serve ao quartel no Recife, e do Davi, de onze anos, “uma criança que já nasceu na fé 

judaica”. Antes de conhecer o judaísmo, Ana professava a fé protestante, era 

frequentadora da igreja Assembleia de Deus em Maceió, Alagoas, onde morava com seu 

esposo Jessé e o filho mais velho. Ana tem sua origem religiosa em uma família de pai 

católico, “mas não praticante”, e mãe assembleiana convicta. Casou com Jessé quando o 

mesmo servia ao exército em Natal, Rio Grande do Norte. Anos depois Jessé foi 

transferido e foram morar em Alagoas onde eram frequentadores da Assembleia de 

Deus. Ana Elya é uma seguidora fiel das celebrações, costumes e tradições judaicas, 

afirmando categoricamente que “a mulher é a coluna do judaísmo, é a fonte segura da 

educação dos filhos, é a redentora do lar”. Defende que a mulher possui três preceitos 

no judaísmo, desde a educação dos filhos, passando pelo acendimento das velas, até a 

separação dos alimentos, incluindo a preparação dos pães para a Challah
29

. Observei 

que Ana Elya busca se dedicar “com naturalidade” aos preceitos judaicos da mulher no 

seu trato cotidiano. Em uma conversa que tivemos em sua casa, assim fala do jejum e da 

celebração do dia do Yom Kipur: 

 

Eu fiquei até oito horas da noite. Cumpri meu jejum. Muitos não aguentaram e 

saíram. Porque assim não é fácil você passar vinte e cinco horas sem comer e 

sem beber. Você não pode tomar banho, você não pode passar perfume... Eu tiro 

tudo que é de jóias, porque não pode ter vaidade, porque é um dia em que sua 

alma sente né. Então é o dia que o eterno volta, ele vem a terra pra julgar seus 
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 Challah (ou Chalá) é um pão trançado especial que é consumido no shabat e nas festas judaicas, 

excluindo a festa de Pessach. Um dos seiscentos e treze “mandamentos” do judaísmo é consumir no 

shabat três refeições. Segundo a religião judaica, a refeição deve conter pão. Assim, no início da refeição, 

se abençoa a chalá como ao pão, com a prece “hamotzi lechem min haaretz”. O significado original da 

palavra chalá é um “pequeno pedaço da massa”. Tal porção, do tamanho de um ovo, era dada aos 

cohanim na época do Templo (Epstein, 2009).  
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atos de bom e de mau, então nós somos pesados na balança, onde Deus pesa 

nossas atitudes, o que a gente fez o ano todinho de bom e de mau. 

 

  Jessé, esposo da Ana Elya, um senhor de aparência calma e bastante 

comunicativo, é tenente do exército, onde trabalha há trinta e quatro anos. Já viajou 

muito pelo país e morou em muitos lugares. De forma bastante animada, diz que o 

melhor lugar que morou foi em Fortaleza na década de 1980, onde trabalhou 

distribuindo alimentos e água às populações carentes, “afinal era o período de seca no 

Nordeste brasileiro”. Jessé, assim como Ana, professava na infância, adolescência e fase 

adulta a fé evangélica. Jessé é filho de mãe e pai assembleianos. Veio conhecer o 

judaísmo através do irmão Ivonaldo e por insistência da esposa Ana Elya. Um dia, ainda 

quando morava em Maceió, Jessé questionou o pastor da igreja acerca do messias 

cristão ser Jesus: “por que Jesus era o salvador já que existia o judaísmo e ele não cria 

naquele homem como salvador e era algo das escrituras?”. O pastor desconversou, não 

respondeu ao questionamento e apenas falou ao Jessé: “desde que o mundo é mundo é 

assim. Me ensinaram assim, não posso dizer o contrário para igreja”. Deste dia em 

diante, Jessé decidiu buscar o judaísmo como fé. “Convicto da enganação em que 

vivia”, Jessé decidiu estudar e praticar o judaísmo. Assim, Ana e Jessé conheceram o 

judaísmo por meio da insistência do irmão do Jessé, cerca de doze anos atrás. Hoje 

afirmam categoricamente que encontraram no judaísmo a “leveza da vida religiosa”, 

seguem os rituais e são frequentadores assíduos da comunidade Magen David, sediada 

no bairro do Catolé, em Campina Grande. 

Há doze anos atrás, a família de Ana estava em processo de reestruturação de 

seus próprios códigos de interpretação do mundo e da vida como ela é e deve ser. Com 

um certo esforço, arrisco dizer que estavam em uma “fase” de liminaridade, que nas 

palavras de Victor Turner tende a escapar da “rede de classificações que normalmente 

determinam a localização de estados e posições num espaço cultural. As entidades 

liminares não se situam aqui nem lá” ([1969] 1974, p. 117). Tal fenômeno ocorre de 

diferentes formas, no processo de conversão dos neófitos que se atraem ao judaísmo em 

contextos onde o judaísmo não é uma realidade hegemônica. Ocorre individualmente 

em cada novo convertido em suas relações estabelecidas com familiares, amigos e 

trabalho e, especialmente, se concretiza quando os novos convertidos formam ou se 

encontram com coletividades maiores de pessoas na mesma situação de transformação 

identitária e ritual. 
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O filho caçula Davi, que está com onze anos, diferente do irmão Junior, já 

nasceu em lar judaico. “Quando fiquei grávida pela segunda vez e soube que era um 

menino, fui orar e pedi ao eterno que mandasse o nome da criança. Na primeira página 

que abri, vi o nome Davi”, afirma Ana.   

Jessé e sua família passaram a constituir dentro do lar novos códigos de 

comportamento e de vida doméstica, evidenciados especialmente em regras de 

alimentação. Na hora de fazer as compras de supermercado, Ana tem o cuidado de 

verificar o rótulo dos alimentos e, ao constatar que os mesmos possuem o certificado 

kasher
30

, efetua a compra, garantindo assim a dieta alimentar judaica em sua casa. É o 

que ocorre com outros adeptos das comunidades judaicas pesquisadas em Campina 

Grande, a exemplo de Alessandro Magno. Sobre as obrigações do processo ritual, 

Turner nos diz: “o sujeito ritual [...] tem direitos e obrigações perante os outros de tipo 

claramente definido e estrutural, esperando-se que se comporte com certas normas 

costumeiras e padrões éticos” ([1969] 1974, p. 117). 

Ana Elya confirma as dificuldades que muitos enfrentam em comer carne kasher 

para compor a lei dietética judaica, não sendo uma realidade apenas encontrada na 

família dela, mas de muitos outros membros das comunidades Magen David, Amigos 

da Torah e caraítas. Não há um controle central por parte do líder e das pessoas mais 

fervorosas da comunidade de fiscalizar o cotidiano do grupo para observar quais 

membros obedecem ou não a dieta alimentar, verificando se os mesmos cuidam de 

comprar e consumir alimentos kasher, a exemplo da compra de peixes que possuem 

escamas e nadadeiras que podem ser consumidos.  

Em relação às regras religiosas de proibição ou restrição alimentar, é preciso 

levar em consideração que elas normalmente estão relacionadas a representações de 

pureza e impureza, considerando-se como “puro” o que se possa ser oferecido em 

sacrifício a Deus. Ao discutir a noção de impureza/poluição presente no Levítico, Mary 

Douglas destila seu inteligente estruturalismo nos dizendo que:  

 

A contaminação nunca é um acontecimento isolado. Ela só pode ocorrer em 

vista de uma disposição sistemática de ideias. Por essa razão, qualquer 

interpretação fragmentária das regras de poluição de uma outra cultura está 
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 O certificado kasher (ou casher) ou é um documento emitido para atestar que os produtos fabricados 

por uma determinada empresa obedecem às normas específicas que regem a dieta judaica ortodoxa. Ele é 

mundialmente reconhecido e atribuído como sinônimo de controle máximo de qualidade. Informação 

retirada do site: http://www.pt.chabad.org/. 
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destinada a falhar. Pois o único modo no qual as ideias de poluição fazem 

sentido é em referência a uma estrutura total de pensamento cujo ponto-chave, 

limites, linhas internas e marginais se relacionam por rituais de separação. 

(Douglas, [1966] 2010, p. 57) 

 

Uma educação alimentar identificada com a comunidade é uma preocupação 

constante de muitos frequentadores de comunidades judaicas, seja da Magen David, da 

Amigos da Torah e do grupo caraíta, embora a imensa maioria não esteja em boas 

condições socioeconômicas para consumo da carne kasher
31

.  

De todos os integrantes dos grupos judaicos campinenses contemplados pela 

presente pesquisa, apenas Alessandro consegue importar carne kasher de São Paulo
32

. 

Os códigos de pureza e impureza podem variar muito e os consensos em torno das 

regras alimentares é quase impossível. Pedro, declaradamente caraíta, nos diz: 

 

Existe um mandamento para não comer sangue, certo? Nós podemos comer a 

carne do animal, mas não o sangue, e também a Torá ela nos mostra e aponta 

aqueles animais que não devem ser consumidos e usados como alimento. Por 

exemplo, os quadrupedes que ruminam e tem casco fendido ou rachado nós 

podemos nos alimentar. Aqueles que não ruminam não devem ser usados como 

alimento, então existem essas questões. É a questão do peixe e dos animais 

aquáticos, aqueles que tem escamas e barbatanas, então nós só devemos comer 

esses animais, que podem ser consumidos. Agora no caso dos crustáceos, nós 

não podemos, camarão, e outros animais do mar que são proibidos mediante a 

Torá que não nos permite comer. Então existe uma proibição, não é só apenas o 

porco. O pessoal fala do porco, mas são todos os animais que não ruminam e 

não tem casco fendido. Na questão das aves, isso é uma questão mais profunda 

porque existem nomes de animais que estão na Torá que até se desconhecem a 

raiz do nome, aí não se sabe a ave realmente. Existe uma questão, se a galinha, a 

ave deve ou não ser consumida, existem rabinos que na dúvida diz: não, não 

devemos comer. Não consomem. Certo? Então existem essas questões, nós não 

comemos o sangue do animal, o animal tem que ser abatido da maneira correta, 

como determina a Torá e como deve ser feito, que todo sangue deve ser 

derramado na terra, abatido corretamente, o animal tem que ter o menor 

sofrimento possível, certo? Então nesse período a maioria dos caraítas no 

mundo eles evitam a carne nos países ocidentais porque muitas vezes eles não 

são abatidos, os animais não são abatidos corretamente e as questões de higiene 

também nos abatedouros não é, não são ideais. 
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 Até mesmo aqueles novos hábitos alimentares adquiridos por meio da adaptação a novos lugares, como 

é o caso dos grupos judaicos de Campina Grande, tiveram que se adaptar às leis da Kashrut  - as leis 

dietéticas da religião judaica - mais conhecidas como a cozinha kasher ou kasher. De acordo com as leis 

da alimentação judaica (Kashrut), todo alimento apto e apropriado para consumo é considerado kasher. O 

termo “kasher” significa apto, idôneo, e é usado para designar as comidas devidamente preparadas para o 

consumo dos judeus, e também objetos e pessoas (Topel, 2003). 
32

 Para importação da carne “kasher”, Alessandro faz o pedido à Sinagoga Israelita Brasileira, sediada na 

Mooca, São Paulo capital, em uma quantidade suficiente para seu consumo durante três meses. A carne 

encomendada vem de avião para o aeroporto internacional Castro Pinto em João Pessoa/Bayeux.  
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Mesmo que certos costumes e tradições judaicas possam sofrer determinadas 

ressignificações, a família de Ana está constantemente em vigilância em relação aos 

preceitos considerados “corretos” e “mais tradicionais” na concepção de sua 

comunidade. Esta vigilância é intensa por se tratar de um processo de iniciação. Eles 

precisam ser aceitos ritualmente por uma comunidade mais ampla e legitimada de 

judeus. Como observa Barth, “os elementos de uma iniciação são compostos por objetos 

e atos fundamentais do ritual e da religião da comunidade, ou seja, o conhecimento 

sagrado essencial da cultura” (2000, p. 146). Jessé, em sua narrativa sobre a 

participação dos membros da comunidade Magen David nas comemorações festivas 

judaicas, é enfático: 

 

Nem todos que frequentam a nossa comunidade participam, mas nós 

participamos, estamos fazendo a nossa parte, podemos até errar em algo dentro 

do ritual, e já erramos. Mas aí quando recebemos a visita de um rabino, nós 

perguntamos, e ele nos corrige, então, aprendemos o certo. 

 

Ana Elya, Jessé e seus dois filhos procuram organizar a família de modo a 

estabelecer “aos olhos de todos” um claro processo de reconhecimento identitário, 

recolhendo pistas, métodos, teorias comportamentais, inspiração em lideres, iniciadores, 

na confiança da descoberta prática do verdadeiro e correto procedimento do “ser judeu”. 

Enquanto Turner escreve que “os neófitos tendem a criar entre si uma intensa 

camaradagem e igualitarismo” ([1969] 1974, p. 118), Joaquim, membro da Magen 

David, não deixa de fragilizar essa homogeneidade no interior de um sistema cultural 

aparentemente coeso, afirmando: “a identidade judaica em Campina é muito diversa, 

rica e curiosa”.  

Por meio da narrativa da família de Ana, podemos perceber que a identidade 

religiosa não se traduz em uma fronteira conceitual estanque; ela é, sobretudo, um 

processo, uma vontade de fazer acontecer e um conjunto de ações individuais e 

coletivas que mobilizam concretamente valores, códigos de conduta, princípios éticos e 

morais dentro e fora de uma dada comunidade religiosa.  

Segundo Ana Elya, “a mulher é a coluna do lar judaico”. As atividades 

desenvolvidas dentro do lar (e relacionadas a ele) devem e são desempenhadas, 

sobretudo, por mulheres. Na Magen David, e isso eu mesma pude observar participando 
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de um Yom Kipur
33

 e de outras celebrações, Ana é a mais observadora e critica das 

atitudes dos demais membros, especialmente dos neófitos e das mulheres. Em uma 

comunidade extremamente sexista, ela, “de forma espontânea”, chega mais cedo para 

preparar a estrutura alimentícia e logística do shabat. Assim percebemos a figura da 

“mulher/mãe judia” muito presente na experiência coletiva de judeus campinenses 

contemporâneos. Ana Elya é a figura que nos dá a ideia do “ser prudente” na 

observância dos deveres religiosos. Se os princípios são abstratos e idealizados, é ela 

quem trata de concretizá-los em vivência real, atualizando na comunidade religiosa os 

compromissos éticos e morais no exercício de socialização do judaísmo. A mulher no 

judaísmo é o “timoneiro do barco”, sendo atribuída a ela a responsabilidade total em 

relação à atmosfera de piedade do lar e à preservação dos ideais judaicos. Ela reúne os 

filhos em torno de si na véspera do sábado para ouvirem-na pronunciar a bênção das 

velas, prepara a casa para cada festa judaica. Ana nos fala:  

 

A mulher é a coluna do judaísmo, então, a criação dos filhos, tudo! Tem os três 

preceitos da mulher no judaísmo, o acendimento das velas, o shabat, a pureza do 

lar, tudo o que acontece a gente separa os utensílios de leite, de gado, tudo e a 

separação da Challah. Então tem que fazer. 

 

 A mulher é a responsável direta pela dieta alimentar do marido e de toda 

família. Uma das funções a ela delegada é a de “vigilância alimentar” e isto é percebido 

por meio da fala de Ana quanto ao “sucesso” da experiência vivida pelo filho Júnior que 

está fora de casa no serviço militar e leva o “lar judaico” para sua nova realidade.  

 

Mesmo estando em serviço militar e longe de meus olhos, meu filho mais velho, 

o Júnior, me telefona dizendo toda alimentação consumida. Daí eu suspiro 

aliviada porque vejo que tudo o que ensinei pra ele desde pequeno, ele cumpre 

né, mesmo estando longe dos meus olhos. 

 

O ato de comer tem uma função estruturante para a identidade judaica, pois 

permite a construção de um território físico e semântico que fará a ligação entre o 

mundo externo e interno. A isto soma-se também a tradição das dietas alimentares (a 

chamada “comida kasher”) que é repassada de geração em geração, bem como o 

sentimento de pertença e diferença. Douglas nos ensina: 
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 O Yom Kipur será descrito e analisado no Capítulo II desta dissertação.  
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Se a interpretação proposta aos animais proibidos está correta, as leis dietéticas 

teriam sido como signos que a cada momento inspiravam meditação sobre a 

unidade, pureza e perfeição de Deus. Pelas regras de evitação, à santidade foi 

dada uma expressão física em cada encontro com o mundo animal e a cada 

refeição. A observância das regras dietéticas teriam então sido uma parte 

significativa do grande ato litúrgico de reconhecimento e culto que culminava 

no sacrifício no Templo. (Douglas, [1966] 2010, p. 50) 

 

As regras alimentares também servem como ritos instauradores de disciplinas, 

do autocontrole permanente sobre tentações e prazeres mais simples do cotidiano; são 

técnicas de aproximação do mundo dos homens com o mundo divino. Além dos 

estatutos dietéticos kasher, que estabelecem o ideal de purificação alimentar de algumas 

comunidades judaicas, a prática dos jejuns está bem presente alguns rituais do 

calendário judaico como o Yom Kipur, que será descrito com riqueza de detalhes no 

segundo capítulo desta dissertação. Apesar do peso que o novos convertidos dão aos 

ritos de proibição alimentar na Magen David, a maioria dos membros da comunidade 

afirmam que ser judeu é estar em festa, é celebrar a vida, é compartilhar coletivamente 

os prazeres alimentares propiciados por um bom shabat. 

O cotidiano da família Lins Alexandrino ora descrito não pode ser generalizado 

para os demais membros da Magen David e de outras comunidades de novos 

convertidos como a Amigos da Torah e os caraítas. Os Lins Alexandrino representam 

um caso excepcional e idealizado de família judia de novos convertidos. A maioria dos 

adeptos campinenses praticam seus ritos judaicos individualmente e apenas quando 

participam de encontros de suas comunidades é que podem perceber que fazem parte de 

uma coletividade étnico-religiosa maior. São figuras outsider em seus grupos familiares; 

são, geralmente, os únicos que se dizem judeus em meio a parentes evangélicos, 

católicos, agnósticos ou favoráveis a outras experiências religiosas e/ou espirituais que 

não dizem respeito ao judaísmo. Na Amigos da Torah, a família com mais judeus é a 

família do próprio líder Davi André. Seus filhos e sua atual e jovem esposa Isabel estão 

em processo de conversão. Isaac, o caçula, acompanha todas as reuniões, festividades, 

sendo uma liderança juvenil na Amigos da Torah. Entre os caraítas, é preciso 

compreender se seus ritos (especialmente shabats) são mais “individualizados”
34

 por 

conta de uma característica não coletivista do grupo ou porque os membros são 
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 A Amigos da Torah também “individualiza” seus shabats, embora suas reuniões semanais tenham o 

caráter mais cerimonial do que as reuniões caraítas.   
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outsiders (Elias, [1965] 2000) tanto em suas famílias como na “comunidade judaica” 

campinense e paraibana.  

 

1.3. Três grupos judaicos campinenses e suas fronteiras 

 

Como foi dito desde a Introdução, no município de Campina Grande existe uma 

pluralidade de comunidades judaicas. O presente texto concentra atenção sobre três 

grupos sociais: Magen David, que tem como líder o Alessandro, localizada no bairro do 

Catolé; a Amigos da Torah, que tem como líder o Davi André, localizada no bairro do 

José Pinheiro; e, por fim, o grupo caraíta, que tem como líder Noah, também localizada 

no bairro José Pinheiro. 

Embora concentradas em espaços físicos e sociais relativamente pequenos em 

um município do interior da Paraíba, é instigante para a pesquisa perceber como, sob 

um mesmo “título” de judeus, pequenos grupos se formam, se subdividem, se agregam, 

entram em conflito e passam a instituir verdadeiras fronteiras étnicas. Esses pequenos 

grupos de Campina Grande, embora outsiders no sentido eliasiano do termo, não estão 

isolados do judaísmo nacional e internacional.  

Os grupos de novos convertidos, dentro de suas perspectivas particulares, fazem 

parte de um fenômeno social de reinvenção (wagneriana) do judaísmo contemporâneo 

no Nordeste brasileiro e em outras regiões do mundo. Tais processos de ressignificação 

identitária judaica foram observados por Tânia N. Kaufman (2000), Marta Francisca 

Topel (2005), Marcos Silva (2008), Wagner de A. Lins (2010), entre outros autores. 

Não é exatamente a abrangência geográfica desse fenômeno social que pauta a 

afirmação que os novos convertidos não estão isolados do judaísmo estabelecido. 

Comunidades como a Magen David, a Amigos da Torah e os caraítas de Campina 

Grande, a exemplo do que acontece com outros contextos locais nordestinos, estão 

sendo criteriosamente observadas por grandes Sinagogas e “especialistas” nacionais e 

internacionais. As relações diversificadas e conflituosas de poder vivenciadas 

concretamente entre sinagogas e “especialistas” estabelecidos e sinagogas e 

“especialistas” outsiders será melhor descrita e analisada no terceiro capítulo da 

presente dissertação. 

Para os membros das comunidades judaicas estudadas em Campina Grande, 

manter vivas as tradições e memórias do “povo judeu” é um modo de preservar as suas 
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identidades como grupos sobreviventes dos processos históricos diaspóricos. O 

fenômeno chamado “Diáspora” em si significaria a divisão de um grupo étnico judeu 

em subgrupos que passaram a viver em diversos contextos nacionais contemporâneos, 

atualizando experiências de vida que conciliam identidades culturais formadas no novo 

lugar habitado com as velhas e duradouras tradições judaicas preservadas desde uma 

suposta origem comum. A Diáspora, dessa forma, é interpretada, pelos próprios judeus 

“militantes”, como o agenciamento político-identitário de uma “cultura de resistência” 

perante os outros povos do mundo onde os judeus diaspóricos estão imersos.  

 
As Diásporas (e em especial suas elites) se auto-representam e, ademais, são 

representadas pelo ambiente exterior através de uma imagem de unidade, que 

desconhece a sua diversidade interna. No início do século XX, por exemplo, 

além da diversidade social e ideológica, os judeus apresentavam enormes 

diferenças culturais. Assim, para um judeu de Europa Oriental, falar iídiche era 

sinônimo de ser judeu, enquanto outros judeus só falavam ladino, árabe ou a 

língua do país, e o hebraico era conhecido somente pela elite mais culta, que o 

utilizava apenas para assuntos religiosos. A distância lingüística era 

acompanhada de fortes preconceitos entre judeus de diferentes localidades, 

preconceitos que se refletiam na quase inexistência de casamento entre as 

subcomunidades que conviviam no mesmo local. O mundo exterior, em 

particular os antisemitas, continuava a representar os judeus como um grupo 

homogêneo. (Sorj, 2003, p. 18) 

 

A ideia de Diáspora aparece de modo indireto em algumas falas do líder da 

comunidade Amigos da Torah, Davi André, que quando está em assembleia na sede de 

reuniões do grupo opta pelo uso grandiloquente de temas “globais”.   

 

Temos a obrigação de reviver a memória do nosso povo. Aqueles que sofreram 

no Egito [“primeira Diáspora”]. Aqueles que foram mortos na Alemanha de 

Hitler. Todo o nosso povo, a nossa nação dispersa durante séculos pelo mundo. 

É nossa obrigação, enquanto judeu, reviver esses momentos nos nossos 

encontros, fazendo uma prece, o silêncio, lembrando sempre de nossos irmãos. 

 

Algumas lembranças são, então, acionadas para ativar este “mundo judaico 

original” fragmentado pelos processos diaspóricos. Os costumes das pessoas mais 

velhas são minunciosamente observados, em busca da recuperação do comportamento 

judaico, oriundo de tempos passados. Joaquim, da Magen David, afirma: 

 

Lembro com saudade de minha vó e suas histórias do tempo antigo, muito do 

que aprendi, já homem e adulto, sobre o comportamento de um judeu, aprendi 

com a minha avó, aqui no interior. Ela guardava o sábado, nada fazia de serviço 

doméstico. Eu ficava me perguntando: por que? Depois entendi.  
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Podemos perceber aqui no Nordeste, uma crença generalizada de que as famílias 

que possuem sobrenomes de origem animal ou vegetal descendem dos judeus 

cristianizados à força. Faz parte desse complexo de convicções o fato de ser muito 

comum no Nordeste (e no Brasil de um modo geral) os pais batizarem os filhos com 

nomes retirados do Antigo Testamento. Alessandro Magno relata um pouco desses 

esforços dos judeus adeptos dos três diferentes grupos atuantes em Campina Grande de 

constantemente buscarem raízes sanguíneas em suas genealogias familiares: 

 
Descobri que na verdade eu tinha origem aqui na Paraíba, porque o meu bisavô, 

por parte de meu pai, que era o avô do meu pai, no caso, ele, ele era de Piancó, 

o nome dele, Severino Dias Leite, esses dois sobrenomes são sobrenomes 

judaicos, né? E por parte de minha mãe nós temos Oliveira, nós temos Nunes, 

Martins, que são nomes judaicos também. Então nós temos tanto pelo lado 

como pelo outro essa origem. Agora é o seguinte, nomes por si só, o sobrenome 

por si só, não é garantia de que a pessoa seja um descendente, seja um judeu. 

Porque pra ser judeu, você precisa ser filho de mãe judia numa linha matriarcal 

ininterrupta, não é? Então, às vezes alguém herda um sobrenome e na verdade 

foi uma índia, não era uma judia. 

 

É sabido que, com o passar do tempo, muitos descendentes dos cristãos-novos 

foram perdendo os seus hábitos. Na maioria dos casos, esses processo de “redescoberta” 

da genealogia familiar ocorrem por acaso, depois da vida adulta. Não há, segundo os 

integrantes dos três grupos campinenses, respostas concretas e esclarecedoras dos 

porquês que eles lançam para seus parentes mais velhos. Tal processo de retorno às 

origens, na maioria das vezes desejadas, conta com uma boa dose de invenção no 

sentido wagneriano do conceito. 

As ideias relacionadas à Diáspora e à unidade sanguínea do povo judeu são 

elementos que perpassam os sentidos de existência das três comunidades judaicas 

contempladas nesta pesquisa. Mas, para além desses elementos, há uma infinidade de 

outros sinais diacríticos que separam, ora com tranquilidade, ora com animosidade, as 

visões de mundo e as práticas sociais da Magen David, Amigos da Torah e os caraítas 

de Campina Grande. 

Um dos sinais diacríticos mais importantes que demarcam fronteiras identitárias 

entre os três grupos campinenses são as chamadas “leis dietéticas”. Elas variam de uma 

comunidade para outra, embora certas proibições pareçam produzir consensos em todos 

os grupos contemplados no trabalho, levando-me a crer que a diferenciação proposital 

de códigos alimentares constituem uma grande fronteira que disciplina a existência de 
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judeus e não judeus no mundo. O alimento, de fato, é um elemento purificador da 

experiência identitária judaica. A cozinha judaica vivencia recordações e memórias que 

foram espalhadas pelo mundo junto das diásporas.  

 Pedro Agra, professor de Educação Física da rede municipal de Campina 

Grande, e adepto do grupo de caraítas, nos brinda com um bom e breve relato que 

ilustra como a identidade judaica pode se diversificar em contextos globais e locais. É 

assim que ele nos fala do Rosh Hashaná
35

:  

 

Existem algumas tradições que estão registradas na própria Tanakn, ou na Torá, 

ou melhor, na Tanakn que são os livros dos profetas, os escritos que nós 

chamamos de Tanakn ou Micrá... Se for na primeira época, contemporânea de 

Cristo nós reconhecemos como Tanakn. Em outras palavras, para dizer que 

somos judeus, a nossa religião, o caraíta ele é muito diferente do rabanita, 

[interessante perceber que esta palavra não aparece em nenhum momento da 

fala da Magen David e da Amigos da Torah. Por que?] porque nós temos 

práticas diferentes. Eles não comem leite com carne, e nós interpretamos as 

passagens que eles interpretam que não podem comer leite com carne de 

maneira diferenciada. Por exemplo, eles celebram o ano novo judaico agora, 

Israel esta celebrando dia 24 agora de setembro, o Rosh Hashaná, e no dia 26 

nós celebramos o Yom Teruá, dia de aclamação ao eterno, certo? O dia de 

trombetear, de fazer barulho, de fazer festejos, de se alegrar. A festa não é... 

Nós vemos como a segunda cabeça do ano mas não um ano novo. Porque 

registrado na Biblia ou na Torá, o ano novo a partir de Moshé, quando o eterno 

mandou Moshé descer do Egito e subir pra Israel, certo, pra Terra de Canaã, o 

eterno disse no primeiro mês,  no mês da primavera, certo, o eterno disse: 

“Israel agora vai ser outono não primavera”. O eterno disse: “este será o 

primeiro dos meses, o primeiro mês do ano”. Então o primeiro mês do ano não 

seria agora. Então os rabanitas celebram agora mas isso aí não sei se a palavra 

certa é aculturação ou sincretismo religioso de outras culturas. Então o eterno 

deu a Moshé a ordem, então quando é primavera no Oriente médio, em Israel, 

ali é o ano novo judaico. Nós celebramos também as festas dos pães sem 

fermento, quais são no ano as outras festividades que vamos celebrar? Simchat 

Torá, que marca o ciclo anual da leitura da Torá que é terminado e reiniciado 

neste dia. Dançamos e nos alegramos com a Torá, celebramos a Chanucá que 

comemora a reinauguração do Templo Sagrado de Jerusalém, após a vitória dos 

macabeus. É celebrada durante oito dias. Eles, os rabanitas, celebram no 

acendimento de velas, oito velas, usando um candelabro
36

 de nove braços.  

                                                           
35

 Rosh Hashanah, ou Rosh Hashaná, conhecido por “cabeça do ano”, é o ano novo judaico. O Rosh 

Hashaná ocorre no mês de Tisherei de acordo com o calendário judaico rabínico (no sétimo mês do 

calendário bíblico e nono mês no calendário gregoriano). Este ano de 2016, caiará entre os dias 2 e 4 de 

outubro. Diferentemente de outras festividades judaicas, que possuem apenas um único dia sagrado, Rosh 

Hashaná  é uma festa de dois dias e o comércio fica fechado em ambos os dias. O momento principal do 

“serviço” do Rosh Hashaná é o toque do shofar que desperta as pessoas para o arrependimento (Epstein, 

2009).    
36

 Os candelabros para o judaísmo representam símbolos da vida, de D‟us e sua criação que sustenta o 

divino e orna seu santuário (Hebreus 8: 12). O candelabro de sete braços, de nome Menorah, constitui um 

símbolo decorativo e artístico da fé judaica. O candelabro de nove braços, de nome Chanukah, é usado 

durante os oito dias do feriado judaico de Chanukah, também chamado de “Festa das Luzes”. Nesta 

celebração, os judeus de todo o mundo comemoram a libertação do Templo de Jerusalém do domínio 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Oito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Judeu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Templo_de_Jerusal%C3%A9m
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 Alessandro não reconhece o caraíta Pedro como judeu. “Não há oficialmente 

nenhuma comunidade caraíta reconhecida pelo Estado de Israel no Brasil”, afirma. 

Diferentemente de Pedro, Alessandro não usa o termo “rabanita” para se referir às 

demais comunidades judaicas presentes em Campina Grande, inclusive a que ele lidera. 

Em um dos nossos encontros, perguntei ao Alessandro se havia caraíta e rabanita e ele, 

de forma pontual, respondeu: “não existe esta denominação, não há caraíta, porque eles 

não representam o judaísmo. Rabanita? Desconheço”.  

Não há consenso entre os judeus campinenses, embora sejam pequenos grupos à 

espera de um reconhecimento oficial. Existem muitas “verdades” antagônicas. Pedro 

confessa:  

 
Embora exista sempre gente... Existiu até morte ao longo da história da 

humanidade né entre caraítas e rabanitas, certo? Só foi permitido aos caraítas 

continuarem seguindo o caraísmo e até em Israel e no mundo... Na época em 

que o mundo árabe estava sobre hegemonia com a permissão dos árabes, né? 

Foi quando os caraítas tiveram essa permissão porque existia um confronto e 

hoje ainda existe né? É tanto que o caraíta até pra fazer a subida à Israel, muitos 

caraítas, mesmo terminando o curso talvez não consigam. Eu não posso te 

afirmar isso, mas muitos caraítas não conseguem e principalmente eu que estou 

longe de uma comunidade oficial. 

 

 Davi, líder da comunidade Amigos da Torah e fundador da associação judaica 

Amigos da Torah, não é reconhecido pelos membros da Magen David e pelo grupo 

caraíta campinense como judeu, embora tenha o titulo liberal de judeu concedido pelos 

Estados Unidos. Joaquim, físico atuante na empresa Próton em Campina Grande, nos 

fala: 

 

Há uma entidade missionária norte-americana chamada Jews for Jesus (“judeus 

para Jesus”) cujo objetivo é evangelizar judeus. Então eles fazem aquilo que o 

apóstolo Paulo sugeriu: “fingir-se de judeu para ganhar os judeus”. É isto o que 

o Davi faz em Campina Grande, prega o cristianismo e se diz judeu. 
 

 

                                                                                                                                                                          
dos Gregos no século II a.C. sob a liderança dos Macabeus e o milagre do azeite que havia numa botija - 

que duraria um dia só - e que queimou no candelabro do Templo por oito dias. Este é o motivo dos nove 

braços da Chanukiá, sendo o braço do meio, mais proeminente, denominado Shamash (servente), pois a 

vela que é colocada neste braço é usada para acender as velas que são colocadas nos outros oito braços 

(Lamm, 2009). 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Grego
https://pt.wikipedia.org/wiki/Macabeus
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  Antonio Ribeiro, jornalista campinense, ex-frequentador da Amigos da Torah, 

afirma categoricamente seu desconhecimento sobre o judaísmo pregado pelo Davi. Ele 

nos diz:  

 

Seria muito mais interessante que o Davi afirmasse que o que ele faz é defender 

o cristianismo, porque ele prega o cristianismo, ele representa o cristianismo... 

Ali não tem nada de judaísmo. Nós judeus não pregamos Jesus (Yeshua) como 

Messias.  

 

A convite de Davi, estive presente no dia 15 de janeiro de 2015 na sede da 

associação Amigos da Torah, presidida por ele. Neste dia, Davi foi entrevistado pela TV 

Paraíba para montagem de um documentário com o tema “a diversidade religiosa na 

Paraíba”. Estavam presentes membros da comunidade, cerca de quinze pessoas, a 

maioria jovens. Para aquele momento, a jornalista da TV Paraíba solicitou à Davi e ao 

pequeno grupo ali presente que encenassem alguns “ritos típicos da celebração judaica”. 

Antes da encenação, vi o líder daquela comunidade dando explicações à repórter acerca 

do quadro do Tabernáculo
37

, da presença da réplica da Torá. Em seguida, ele fez a 

leitura da Torá com louvores entoados pela comunidade, que Davi chama de “louvores 

ladinos”
38

, puxados pelo seu filho mais novo Isaac, apoiado por uma pequena banda e 

acompanhado pelos demais membros com palmas. Por fim, concedeu entrevista, onde, 

entre outras observações genéricas sobre judaísmo, cristianismo, islamismo e política 

internacional, falou sobre o título de judeu adquirido há onze anos atrás nos Estados 

Unidos, onde ele recebeu o nome de batismo “Davi Ben Avraham”. Em particular, sem 

a presença dos jornalistas, Davi me disse: “sabe que tem muita gente com raiva de mim, 

sai falando mal de mim por aí, mas eu não estou preocupado com isto, sou o 

representante dos judeus em Campina Grande”.  

Afirmar-se e negar a afirmação do outro como “judeu” forma, em seu conjunto 

de narrativas e ações individuais, a grande costura formada de retalhos que demarcam, 

agregam e subdividem as fronteiras étnicas judaicas em Campina Grande. 

                                                           
37

 O Tabernáculo é citado ao longo da pesquisa por todas as comunidades. O Tabernáculo era fonte de 

inspiração espiritual para os hebreus antigos. Cada judeu que frequentasse o Tabernáculo e o Templo 

Sagrado era estimulado a conhecer e cumprir os mandamentos expressos da Torá. Esses espaços sagrados 

eram permeados por uma atmosfera de temor a D‟us. Ao observar os cohanim (sacerdotes) realizarem 

diligentemente os serviços sagrados, o povo judeu era motivado a aprimorar sua espiritualidade (Lamm, 

2009)..  
38

 O termo “ladino” refere-se ao “judeu-espanhol”, língua ibérica semelhante ao castelhano falada por 

comunidades judaicas originárias da península Ibérica. Informação encontrada no link: 

http://pt.nameyourroots.com/articles/sefaradita-idioma-ladino. 
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Ana, Jessé, Alessandro, Joaquim, Kiko, Leda e a maioria dos membros da 

Magen David e dos outros grupos atuantes em Campina Grande, são ex-cristãos. 

Geralmente ex-evangélicos e, mais especificamente, ex-assembleianos e ex-

adventistas
39

. Davi André é ex-pastor adventista; Pedro é ex-católico; Antonio Ribeiro é 

ex-adventista; Joaquim e a família de Leda são ex-católicos; Ana e Jessé são ex-

assembleianos. Todos são ex-cristãos. A crise de identidades e religiões torna-se, 

portanto, um momento de criação e liminaridade movido pela emergência de processos 

reorganização de suas vidas. No mundo limiar, o sonho (ser reconhecido “oficialmente” 

como judeu) e a realidade (praticar determinados ritos judaicos) devem ocupar o mesmo 

lugar para que a felicidade, enfim, seja conquistada.  

Ana Elya, integrante da Magen David, fala entusiasmada sobre a possibilidade 

de ter o reconhecimento oficial, “ser judia mesmo”, já que a comunidade recebeu a 

visita de um rabino e professor universitário de São Paulo, chamado Alexandre Leone
40

, 

que promoveu entrevistas individuais com os membros do grupo a fim de autorizar a 

conversão dos praticantes do judaísmo em Campina Grande. Ana, em seu momento 

eufórico, nos diz: 

 

Mas essa história do rabino você vai gostar... Alessandro tem muita novidade 

pra contar, eu fiquei muito feliz. Agora ele observa tudo, porque um rabino ele 

observa, ele pergunta a você qual o procedimento quando você se acorda, a 

Halakha, o acendimento das velas, porque muitas coisas caem mais para 

mulher. Mas eu estou confiante que agora serei oficialmente judia.  

 

Davi André, fundador do grupo Amigos da Torah, participa anualmente do 

Encontro da Nova Consciência, onde colabora com a “difusão do judaísmo” junto ao 

ecumenismo nacional. Davi promove uma série de palestras sobre o judaísmo no 

período do carnaval. A programação pode ser encontrada no site Amigos da Torah, 

desenvolvida e idealizada pelo próprio Davi, que se afirma como judeu. Segundo ele, “o 

judaísmo é muito mais do que uma religião, é a pátria-mãe. Os judeus formam um 

povo”. 

                                                           
39

 Os adventistas bem como os judeus fazem a guarda do sábado.  Para os Adventistas do Sétimo Dia, o 

shabat, tem um caráter universal e eterno. O shabat é estabelecido na Criação (Gênesis 2:1-3), é um 

memorial perpétuo da mesma, e é parte integrante e central dos 10 Mandamentos (Êxodo 20:8-11). A “lei 

de Deus” eterna e universal, escrita pelo próprio Deus em tábuas de pedra como uma transcrição do Seu 

caráter santo e ético. Percebi na minha pesquisa que a aproximação de alguns ex-adventistas com o 

judaísmo foi dada com a presença de determinados costumes já antes praticados pelos mesmos, como a 

guarda do sábado.  
40

 Descrevo analiticamente a visita de dois rabinos na Magen David no Capítulo III. 
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 Embora Davi seja, de fato, para os poderes públicos e para as mídias locais, “o 

representante da comunidade judaica em Campina Grande”, os demais grupos judaicos 

campinenses não reconhecem Davi como judeu, o que dirá como “líder judeu”. Sobre a 

polêmica que envolve a figura do Davi perante as outras comunidades judaicas 

campinenses, Pedro, caraíta, nos diz: 

 

O Davi ele pratica o judaísmo messiânico, pelo o que eu sei é messiânico. Davi 

ele é mal visto pelos outros judeus aqui em Campina Grande porque ele acredita 

que Yeshua é o Messias, e nós não acreditamos dessa maneira. Nós até 

acreditamos na existência, na possível existência dele, não como os textos do 

Novo Testamento afirmam... Que nasceu de uma virgem, do espírito santo... 

Isso nós não acreditamos dessa maneira, nós acreditamos em outras versões. E 

para você entender, já que você é uma estudiosa, nós acreditamos mais em um 

“Jesus histórico”. Não naquele que está escrito nos evangelhos. Se for ali pelos 

evangelhos, então é complicado explicar aquela história que pra mim tá mal 

contada, né... 

 

O que percebemos no espaço religioso campinense ao falarmos de judaísmo é 

que as histórias dessas comunidades e seus lugares de pertença em Campina Grande 

foram escritas através dos passos dos seus professantes. Os passos produzem, moldam, 

falam, significam e ressignificam os espaços e são repensáveis pela construção dos 

fatos. Do mesmo modo que Pedro não reconhece o Davi enquanto líder judeu, Joaquim 

afirma: 

 

Ele, o Davi, se intitula rosh (cabeça em hebraico), assim como todos os líderes 

messiânicos, se intitulavam rosh. Um grupo missionário norte-americano 

implantou agentes no Brasil, entre eles o pastor Davi André. O objetivo é atrair 

marranos, ensinar “judaísmo” à maneira deles... Mas mantê-los presos ao 

cristianismo. 

 

Alessandro contou que um dia estava de kipá
41

 no supermercado Hiper 

Bompreço, próximo ao Açude Velho, em Campina Grande, quando chegou até ele Davi 

André, o cumprimentando e perguntando o seu nome. Ele de pronto respondeu: “sou 

Alessandro Magno, da Magen David”. Neste mesmo instante, Davi teria se distanciado 

em silêncio.  

                                                           
41

 Kipá é um chapéu usado como um lembrete constante da presença de Deus onde quer que o judeu vá. O 

kipá é utilizado para que homens saibam que D‟us está sempre acima deles observando, protegendo e 

guiando todos os atos cometidos na Terra. É um dos símbolos judaicos mais conhecidos no mundo “não-

judeu” (Lamm, 2008).  
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São estes fenômenos demarcadores de fronteiras, presenciados em observações e 

breves experiências que atravessam as cartografias de ordem sentimental e política (a 

política do cotidiano), aqueles que me impulsionam a tentar construir a teia de 

significados (sem pretensão de coerência) dos processos étnico-identitários judaicos em 

Campina Grande, em sua pluralidade de desenhos e pessoas que seguem ora firmes, ora 

frágeis, em busca do reconhecimento do “ser judeu” por grandes sinagogas e pelo 

Estado de Israel. Além de descrever as trajetórias diferenciadas entre os membros das 

comunidades judaicas pesquisadas, Amigos da Torah, Magen David e o grupo caraíta. 

O presente tópico procurou tornar visíveis os processos distintos vividos por esses 

judeus no espaço sociorreligioso campinense.  

 

Abaixo seguem representações gráficas que podem nos ajudar a compreender 

melhor como cada grupo judaico campinense conceitua e classifica, de um modo geral, 

o mundo à sua volta. 

 

A classificação do mundo judaico segundo 3 grupos campinenses 

 

 

 

 

 

Visões de mundo que perpassam os 3 

grupos judaicos campinenses: 

 Origem sanguínea comum dos 

judeus; 

 Diásporas como momentos 

históricos de redefinição de 

grupos judaicos; 

 Os judeus do Nordeste 

brasileiro são 

Marranos/Sefarditas; 

 Existe a possibilidade de 

Retorno por processos 

conversão. 

 

Magen David 
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1.4. O feminino e o masculino na Magen David 

 

Frequentemente as relações sociais de poder/ gênero no judaísmo são descritas 

por meio de uma crítica negativa ao modo de vida dócil e doméstico das mulheres 

judias. Essa visão, muitas vezes, é formatada por meio de uma interpretação monolítica 

dos escritos das leis hebraicas, onde as mulheres aparecem ambientadas no universo 

doméstico, deixando para os homens a composição dos serviços e liderança politico-

religiosas nas sinagogas. 

Tal situação não é plenamente vivenciada na comunidade Magen David
42

, onde 

algumas mulheres que frequentam a comunidade comungam da ideia de que a mulher 

deve sim edificar o lar, sendo a mão mestra, a guardiã da memória, a difusora do 

judaísmo e de suas sementes, mas deve também (ou sobretudo) participar ativamente 

das atividades que compõem o cotidiano da sinagoga, mostrando a força feminina no 

agrupamento dos membros por meio de seus serviços religiosos. Ao participar um 

pouco dessa experiência comunitária, observei a existência de uma forte liderança 

carismática feminina dentro da comunidade, seja nos momentos do shabat, em relações 

externas ao universo da sinagoga. Na família Lima, a figura da mãe (Leda) se destaca de 

modo mais participativo na comunidade Magen David do que seu esposo (Rubens). Os 

filhos, Herman Bruno e Kedma Anne, de vinte anos aproximadamente, acompanham a 

mãe em sua incursão ao universo judaico. Leda organiza os papéis que os filhos devem 

ocupar nos ritos comunitários. 

 

Meu filho, Bruno, é responsável pelas leituras na comunidade. Ele aprendeu 

hebraico para servir. Ele oferece vinho e faz a partilha da Challah e preserva os 

rituais dentro de nossa comunidade. A Kedma, minha filha, me acompanha na 

preparação das festividades na comunidade, e na preparação da Challah. Essa 

preparação da Challah é tarefa essencialmente feminina. E, assim, vemos 

preservada nossa comunidade. 

 

De um modo geral, em conformidade com os mandamentos (Mizvots
43

), 

podemos dizer que as mulheres para o judaísmo constituem a fonte primordial da 

                                                           
42

 Com foi dito na Introdução, o maior adensamento etnográfico da pesquisa se deu na comunidade 

Magen David, onde tive a oportunidade de vivenciar maiores experiências cotidianas e ritualísticas e, 

consequentemente, onde o universo de relações de poder e gênero puderam ser descritas e analisadas de 

modo mais detalhado. 
43

 Mizvots são os mandamentos judaicos prescritos na Torá, referentes aos primeiros cinco livros da 

“bíblia hebraica”. No judaísmo ortodoxo, existem 613 preceitos, 248 positivos e 365 negativos, sendo que 
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educação doméstica e da difusão dos costumes judaicos. Esta assertiva, vista de modo 

abstrato pode (e até deve) ser interpretada como um escamoteamento de uma concreta 

dominação masculina presentes nas relações de poder do judaísmo. Entretanto, o 

fenômeno da recente adesão religiosa à fé judaica das mulheres judias e homens judeus 

em Campina Grande produzem subjetividades femininas e masculinas judaicas 

específicas no processo de ressignificação das matrizes normativas hebraicas e nos usos 

cotidianos das mesmas.  

 Pensar o “papel social” ocupado pela mulher judia no ambiente interno e 

externo ao seu lar remete ao aprendizado e reflexão que não são identificáveis nos 

limites racionais idealizados, pois são realizados e resultam de um movimento para 

dentro e compreendido só a partir da experiência concreta de vida.  

Joan Scott (1994) define gênero como um saber, no sentido foucaultiano, como 

produto de jogos discursivos de significados, a despeito das diferenças sexuais, e nos 

propõe que em vez de aceitarmos a oposição binária – masculino e feminino – como 

real ou algo evidente na natureza das coisas, poderíamos pensar na forma como ela 

operaria, revertendo e deslocando sua construção hierárquica. Gênero deveria então ser 

um fenômeno histórico, produzido, reproduzido e transformado ao longo do tempo. 

Segundo Scott: 

 

Por “gênero”, eu me refiro ao discurso sobre a diferença dos sexos. Ele não 

remete apenas a ideias, mas também a instituições, a estruturas, a práticas 

cotidianas e a rituais, ou seja, a tudo aquilo que constitui as relações sociais. O 

discurso é um instrumento de organização do mundo, mesmo se ele não é 

anterior à organização social da diferença sexual. Ele não reflete a realidade 

biológica primária, mas ele constrói o sentido desta realidade. A diferença 

sexual não é a causa originária a partir da qual a organização social poderia ter 

derivado; ela é mais uma estrutura social movediça que deve ser ela mesma 

analisada em seus diferentes contextos históricos. (Scott, 1998, p. 15)  

 

 Como não existe um “judaísmo” homogêneo e unificador de padrões culturais, a 

presente dissertação oferece uma contribuição para a interpretação de determinados 

modos de “ser judia”, ou, especialmente, de “se tornar judia” em Campina Grande.  

                                                                                                                                                                          
a grande maioria dos preceitos positivos devem ser realizados em horários específicos. A tradição 

ortodoxa exime a mulher da obrigatoriedade dos primeiros, explicando a sua impossibilidade de levá-los a 

cabo como decorrência de seu papel fundamental na criação dos filhos (existindo a impossibilidade de 

seguir os horários propostos). Os 365 mandamentos negativos correspondem ao número de dias no “ano 

solar”. É como se cada dia dissesse à pessoa “não cometa uma transgressão hoje”. E os 248 positivos 

estão relacionados ao número de ossos no corpo humano (Epstein, 2009). 
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No pensamento de Pierre Bourdieu (2002), ao analisar a dominação masculina, o 

autor identifica na experiência masculina e feminina o que chama de “relações de 

dominação simbólica”. Para alguém ser considerado homem, é importante que apresente 

símbolos dessa virilidade. Esses símbolos devem ser auto-evidentes, pois “ser homem, 

no sentido de vir a ser, implica um dever-ser, uma virtus, que se impõe sob a forma do 

„é evidente por si mesma‟, sem discussão”. Na comunidade Magen David, é costumeiro 

observar a composição de uma visão feminina que vai além do papel de que a mulher 

judia “edifica o lar, é a sábia na educação dos filhos, e a guardiã da memória judaica”.  

São elas, as mulheres, participantes diretas nos rituais da sinagoga e na preparação do 

ambiente. Na Magen David homens e mulheres participam ativamente da construção do 

“tornar-se judeu”.  

Segundo Bourdieu, a força da dominação masculina reside sobre dois pilares: 

“ela legitima uma relação de dominação inscrevendo-a em uma natureza biológica que 

é, por sua vez, ela própria uma construção social naturalizada” (2002, p. 33). A 

dominação não é apenas uma questão performática, uma questão de desempenho de 

papéis sociais prescritos pela sociedade. Ela está inscrita nos corpos, a partir de regras 

de seu uso legítimo, na lei hebraica e nos dispositivos usados pelo judaísmo. A inscrição 

do modelo “claro” de divisão biológica entre homens e mulheres está o tempo todo 

ordenando os espaços físicos e simbólicos da vida de judeus e judias da comunidade 

Magen David. Entretanto, esse modelo sexista não é estanque quando o assunto é a 

formação e o fortalecimento da identidade judaica em busca do reconhecimento 

“oficial” do judaísmo pelos poderes estabelecidos dos controles identitários judaicos 

nacionais e internacionais. Se os esposos das judias da Magen David não estão 

devidamente estimulados a viverem uma experiência ativa do judaísmo, elas não se 

importam, “o  importante é o que o coração delas pede e diz”.  

Os corpos carregam em si marcas diacríticas, construídas com o recurso a ações 

públicas e privadas, verdadeiras atos de instituição. Roupas, gestos, ritos de instituição 

são meios tácitos de tornar um homem masculino e uma mulher feminina e dividir os 

papéis sociais que cada um deve ocupar dentro e fora da sinagoga, mas as mulheres 

judias da Magen David não se limitam a ouvir a opinião dos homens. A divisão 

hierárquica de determinados espaços da sinagoga
44

 para homens e para mulheres é vista 

                                                           
44

 Descrevo a referida sinagoga da Magen David de modo mais detalhado no Capítulo II.  
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pelas mulheres da comunidade ora com indiferença ora com a simples assertiva de 

Leda: “se juntar também fica bom”.   

Nos ritos judaicos, segundo o depoimento dos membros da comunidade Magen 

David e minhas observações-participantes, cabe a mulher as obrigações rituais; bem 

como  realizadas no espaço doméstico como o acendimento das velas no início do 

shabat, o período ritual que se estende do final da tarde de sexta feira até o final da tarde 

do sábado, a preparação dos alimentos segundo prescrições rituais, bem como a 

observância da pureza ritual, que determina a separação dos casais no período menstrual 

e pós-parto da mulher, o que inscreve o espaço feminino nos limites da esfera privada. 

As mulheres participam das atividades religiosas sinagogais e, quando vão à sinagoga, 

se acomodam em um lugar separado dos homens para “não lhes tirar a concentração” 

neste importante momento de contato com o sagrado.  

Na entonação dos cânticos vivenciados nos shabats da Magen David, as 

mulheres devem acompanhar em voz baixa deixando para a figura masculina todo o 

papel de pronunciar e exaltar as palavras. Aos homens é delegada a leitura da Torá, a 

exaltação dos cânticos e todas as preces presentes na Sinagoga. De acordo com 

mulheres e homens da Magen David, existe muito poder sensual na voz feminina e tal 

sensualidade não deve ser aflorada em demasia nos cânticos hebraicos e nos momentos 

sagrados de louvor. 

Kedma Anne utiliza sua bela e poderosa voz quando canta nas festividades 

judaicas mais extrovertidas como o Purim (carnaval), mas na maioria dos shabats da 

Magen David segue o ritmo tímido e terno da voz das mulheres da comunidade.  

Se existe uma dominação simbólica no sentido bourdiesiano no judaísmo da 

comunidade Magen David, ele não deve ser compreendido como uma dominação 

hierárquica de pessoas classificadas como homens sobre pessoas classificadas como 

mulheres. Na comunidade há uma dominação vice versa de duplos caminhos de poderes 

não necessariamente simétricos em todos os momentos de concretização da identidade 

judaica. Assim, se a judia não pode ministrar diretamente as celebrações, ocupando as 

funções rabínicas elas orientam e fiscalizam o cumprimento correto dessas funções 

pelos homens. Além disso, costumam deixar os homens em casa na noite de sexta para 

organizar o shabat. Alessandro Magno, o líder que ministra corriqueiramente o shabat, 

não consegue “trazer” as mulheres de sua vida doméstica para a prática do judaísmo. 

Por outro lado, Ana Elya tem tido sucesso ao controlar os homens de sua vida 
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doméstica. Leda é acompanhada na sinagoga pelo filho Bruno e pela filha Kedma, 

mesmo que seu esposo não tenha mais demonstrado o interesse em seguir na 

comunidade. Na ausência do líder Alessandro, o jovem Bruno executa os serviços 

religiosos sob os olhares orgulhosos de sua mãe.   

O ritual de celebração do shabat é rigoroso quanto ao horário, iniciando às 

dezoito horas, no nascer da primeira estrela, segundo os judeus, nas noites de sexta- 

feira. Como fora dito anteriormente, homens e mulheres permanecem separados. Os 

homens usam o kipá, alguns também utilizam o talit,
45

 enquanto as mulheres usam 

vestidos longos ou saias longas, cobrindo todo o cabelo com um lenço.  

Na sinagoga Magen David as mulheres seguem uma tabela estabelecida e 

afixada em um quadro de informes para manutenção e organização da sinagoga. Esta 

tabela é produzida pelas próprias mulheres. Elas também distribuem as tarefas 

femininas para a produção da challah no shabat, o acendimento das velas na sinagoga, 

dentre outras tarefas distribuídas semanalmente. A divisão de atividades prescritas às 

mulheres é feita por Ana Elya. É ela quem indica quem serão aquelas responsáveis pela 

challah, delegando responsabilidade às mais jovens para o acendimento das velas para o 

shabat e para a ajuda na limpeza da sinagoga.  

As mulheres da comunidade Magen David, em número aproximado de dez, 

distribuídas entre jovens (até trinta anos e não casadas) e senhoras (mais de trinta anos e 

casadas). As senhoras, cinco ao total, são donas de casa. As mais jovens estudam e 

trabalham no comércio campinense.  A presença das mesmas na comunidade nos rituais 

é marcada não apenas pela organização da sinagoga, como também pelo comportamento 

estabelecido no shabat e em outros serviços, a exemplo dos cânticos e orações propostos 

na noite do ritual. Para concentração máxima dos homens, as mulheres entoam os 

cânticos em voz mais baixa, pois a voz feminina é considerada poderosa e pode 

profanar o rito sagrado.   

Segundo as leis hebraicas, para a mulher judia são delegados alguns preceitos:  

1. a educação dos filhos;  

2. o acendimento das velas;  

3. a separação dos alimentos incluindo a preparação dos pães para a challah;  

                                                           
45

 Talit é um acessório religioso judaico em forma de um xale feito de seda, lã ou linho, tendo em suas 

extremidades as tsitsiot ou sissiot “sefaradi” (franjas). Ele é usado como uma cobertura na hora das preces 

judaicas, principalmente no momento da oração de Shacharit (primeiras orações feitas pela manhã) 

(Lamm, 2008). 
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4. A promoção da união na comunidade; dentre outros.  

Para as mulheres da comunidade Magen David, a judia deve exercer a função de 

“reprodutora cultural”, pois ela é a responsável pela transmissão oral das “histórias 

familiares” e pela “vigilância alimentar”.  

O discurso colocado pela Ana aqui não se restringe ou se refere à fala, mas à 

ideologia carregada nela, sendo a linguagem uma ferramenta para exteriorizar o 

pensamento, a ideologia da interlocutora. Destacamos aqui a importância de se investir 

na desmitificação dos símbolos e da ideologia machista e patriarcal que reproduzem 

como natural às relações de gênero desiguais e a dominação masculina, no que 

analisamos enquanto “simbologia para o judaísmo”.  

Usamos da análise produzida por Sandra Kochmann (2005) para pensar os 

papéis desenvolvidos pelas mulheres atualmente nas comunidades judaicas. Ao falar do 

agenciamento político da mulher no judaísmo, ela nos diz,  

 
Seguindo a lógica de que a mulher judia pode assumir obrigações religiosas 

mesmo onde estaria isenta, e que – assim como acontece em todos os campos da 

sociedade atual – almeja participação igualitária nos campos rituais e religiosos, 

muitas mulheres judias reclamaram o direito de estudar nos mais altos níveis 

acadêmicos religiosos a fim de se formar como rabinas e desempenhar as ações 

de líderes religiosas e comunitárias. (Kochmann, 2005, p. 7)  

 

Geertz ([1973] 1989), em sua análise sobre a religião como sistema simbólico, 

sugere que a religião, a exemplo de outros sistemas, tem a capacidade de servir, para um 

individuo ou grupo, como fonte de concepções do mundo, de si próprio e de suas 

relações, construindo disposições e motivações, um modo de ver e agir no mundo. A 

religião fornece um modelo para a atitude, definindo uma imagem plausível para a 

ordem cósmica, um conjunto de concepções metafísicas e físicas da existência.  

Dessa forma, o ideal de vida judaica, construído por cada judeu e judia em suas 

relações comunitárias e “externas”, funciona como um devir que caracteriza certos 

percursos cotidianos para se tornar um “bom judeu”. Nesse sentido, vale salientar que a 

mulher é “liberada” da obrigação de cumprir alguns preceitos, e são determinadas as 

prioridades a que ela deve dedicar seu tempo. Essas regras não são estabelecidas 

exclusivamente por homens nem são uma transcrição bruta das leis hebraicas. Se 

teoricamente as mulheres judias estão liberadas de comparecer à sinagoga, na prática, na 

comunidade Magen David, muitos homens já “convertidos de coração” ao judaísmo 

ficam em casa em outros afazeres e suas mulheres vão à sinagoga “cumprir suas 
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obrigações”, a exemplo de Leda. É preciso lembrar que no judaísmo muitos preceitos 

são cumpridos no ambiente doméstico, a exemplo do shabat, período que corresponde 

ao pôr-do-sol da sexta feira ao pôr-do-sol do sábado, dia de descanso que representa o 

sétimo dia do Gênesis, após o sexto dia de criação. O shabat é marcado por três 

refeições festivas e uma série de restrições, somando trinta e nove atividades proibidas. 

As refeições especiais nesse dia devem ser feitas em família. Daí a figura feminina tem 

um grau de importância elevado. A mulher é a grande responsável pela “boa formação” 

do lar.  

No judaísmo, o sangue fala muito alto. Quando falamos em judaísmo, estamos 

nos referindo muito mais a um “povo”, uma “etnia”, do que a uma “religião”. E o 

patrimônio genético do povo judeu é preservado e transmitido, sobretudo, por mulheres.  

Embora a judia se encontre excluída (por ela mesma) de cumprir a grande maioria dos 

preceitos positivos judaicos, para os membros da comunidade Magen David (e da 

grande maioria das comunidades judaicas pelo mundo afora), é por meio da mulher que 

se estabelece a descendência judaica. Pois é a linhagem sanguínea materna que 

comprova, de uma vez por todas, a pertença de um indivíduo ao mundo hebraico, o “ser 

judeu”. Essa tese de fortes efeitos reais práticos para construção de identidades judaicas 

é adotada hegemonicamente pelo Estado de Israel, sendo uma importante referência 

ideológica para as comunidades judaicas ao redor do mundo. Nesse sentido, Jacob 

Immanuel nos informa: 

 

O status da mãe biológica (exclusivamente) determina o status da criança. Se a 

mãe biológica é judia, então não importa qual seja o seu pai biológico, todos os 

seus filhos são judeus. Se ela não for judia, é indiferente quem ou o que o pai é, 

todos os filhos também não são judeus. (Immanuel, 1987, p. 18) 

 

No “casamento misto”, mãe judia e pai não judeu, os filhos nascem judeus. Se, 

por outro lado, somente o pai é judeu, “os filhos desse casamento não são judeus e, se 

quiserem se tornar, terão de passar pela conversão religiosa, da mesma maneira que 

qualquer outro gentio” (1987, p. 3). A conversão não é uma “forma fácil” de obter o 

título de judeu, o reconhecimento. Ela é um processo longo, que requer pagamentos e 

processos rituais específicos para obtenção do “certificado”.  Tornar-se judeu é para um 

futuro convertido uma busca cotidiana e requer um grande esforço físico, mental e 

monetário. Entretanto, o fato de se tornarem judeus por meio da conversão não exclui o 
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fato de que individualmente cada convertido possui intimamente a convicção de suas 

origens étnicas judaicas, embora saibam da impossibilidade de comprovação oficial por 

parte das instituições e mecanismos de controle étnico-identitário judaico. 

À revelia do pensamento da imensa maioria dos grupos judaicos, a 

patrilinealidade é defendida pelos caraítas (seguido em Campina Grande por uma 

pequena comunidade de aproximadamente vinte membros, localizada no Bairro do José 

Pinheiro). E ainda, segundo Pedro, da referida comunidade caraíta, existe a tese que 

ambos os pais podem dar ao filho a condição de judeu, a qual é defendida pelos judeus 

reformistas que reconheceram a validade da descendência paterna mesmo que a mãe 

não seja judia. Isto desde que a criança seja criada “como judeu” e se identifique com a 

fé judaica. Esta atualização da regra judaica pode ser uma forma de fortalecer o 

patriarcalismo, o papel masculino da ideologia religiosa judaica. 

Em diversos momentos vividos no judaísmo são percebidos o distanciamento do 

que seria “ideal feminino” e “ideal masculino”, um exemplo seria no caso do shabat 

estendido desde o anoitecer de sextafeira à noite de sábado. Já destacamos o papel da 

mulher (mãe) que tem a função de acender as velas na noite de sextafeira, cuja 

finalidade é trazer mais luz para o lar. A única oração realizada pela mulher é a que 

acontece no momento em que se acendem as velas no shabat. Em minha 

observação/participação de campo junto aos três grupos campinenses ficou bastante 

nítida esta oração, bem como a divisão das tarefas. Havia atribuições distintas nas 

comunidades que visitei em Campina Grande, que algumas eram incumbidas aos judeus 

e outras às judias. Entre as tarefas destinadas aos homens reside a realização de 

atividades rituais como a leitura da Torá, as bênçãos na sinagoga, os cânticos em voz 

alta, dentre outras. Já as mulheres judias têm a finalidade de manter a “integridade da 

família judia”. As mulheres devem transmitir as tradições genéticas e consuetudinárias 

do judaísmo. Entretanto, como disse anteriormente, no Shabat realizado no dia 22 de 

maio de 2015, véspera de Shavuot
46

, a parede que dividia o espaço reservado para as 

orações e cânticos foi demolida e no lugar dela instalaram uma divisória leve e portátil, 

maleável para a mudança de postura ritualística de acordo com a presença do perfil 

religioso de cada rabino. Se o rabino visitante da sinagoga Magen David for liberal, os 

membros da comunidade acionam a “leveza” nos encontros, ou seja, não há a divisão 

                                                           
46

 Festa das Semanas, onde os judeus comemoram a “Outorga da Torá” no Monte Sinai, os sete semanas 

após a saída do Egito. Neste dia os Dez Mandamentos são lidos nas sinagogas. Também é chamada Chag 

Habicurim, a Festa das Primícias, levadas ao Templo a partir de Shavuot.  
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entre homens e mulheres dentro da sinagoga para apreciação dos ritos. Essa postura é 

imediatamente modificada (e até invertida) quando a visita trata-se do rabino 

ortodoxo
47

. 

Mesmo que certos costumes e tradições judaicas possam sofrer determinadas 

ressignificações locais, a família de Ana Elya está constantemente em vigilância em 

relação aos preceitos considerados corretos e “mais tradicionais” na concepção de sua 

comunidade religiosa. Esta vigilância é intensa por se tratar de um processo de 

iniciação. Eles precisam ser aceitos ritualmente por uma comunidade mais ampla e 

legitimada de judeus. Na Magen David existe uma transitoriedade de pessoas que 

passam e ficam na comunidade, pessoas que passam e vão, passam e voltam, pessoas 

que apenas estão iniciando o conhecimento, e outras que já estão familiarizadas nessa 

construção étnico-identitária.  

No presente tópico, busquei elaborar uma breve análise dos papéis sociais 

destinados, agenciados e transformados pelos sujeitos, mulheres e homens, distribuídos 

na sinagoga, bem como fora dela. Por meio do meu trabalho de campo na sinagoga 

Magen David em Campina Grande, procurei descrever analiticamente o papel feminino 

e a desenvoltura da mulher no judaísmo, buscando alternar visões diversas e 

contraditórias dos espaços e tempos da mulher no cotidiano do universo doméstico e 

cerimonial.  

 Este primeiro capítulo apresentou ao leitor um panorama de vários aspectos do 

cotidiano das comunidades abordadas no processo etnográfico, as trajetórias individuais 

de retorno, o dia a dia de uma família judia, as diferenças e semelhanças de pensamento 

e comportamento dos grupos judaicos campinenses e, por fim, a organização das 

relações de poder e gênero. No próximo capítulo, conheceremos algumas experiências 

vivenciadas pelos novos convertidos em determinados encontros, rituais e festividades 

em suas sinagogas recém-nascidas.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
47

 Tal fenômeno será descrito analiticamente no Capítulo II. 
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CAPÍTULO II 

ENTRE TRAJETÓRIAS, RITUAIS E SINAGOGAS 

 

 

2.1. Observando um Yom Kipur e um shabat comum na Magen David 

 

Segundo Turner, “o rito é a interrupção da vida rotineira. É a teatralização e a 

dramatização daquilo que é contínuo na sociedade, segundo uma vontade e uma 

simbologia que não está inscrita em um „manual cultural‟” ([1967] 2005, p. 118). Como 

o autor observa, é como se as coisas fossem reduzidas ou comprimidas até uma 

condição uniforme, para serem modeladas de novo, dotadas de outros poderes, e assim 

serem capacitadas para enfrentarem sua nova condição de vida. Renato Rosaldo ([1989] 

2000) procura fragilizar tal ideia turneriana do ritual. Para o antropólogo chicano, o 

ritual deve ser compreendido como uma experiência humana aberta, porosa, sujeita a 

diversas clivagens e vicissitudes da conjuntura global e local onde ele se reproduz e faz 

sentido (Rosaldo, [1989] 2000). Não é uma unidade microscópica que congrega 

densamente uma realidade mais ampla e fragmentada, como pode fazer crer certa 

interpretação do conceito de situação social de Max Gluckman ([1958] 2010). O ritual, 

assim, é um fenômeno diferente para cada sujeito posicionado antes, durante, depois, 

dentro e fora da sua ocorrência.  

 Quando fui convidada a participar de um Yom Kipur por Alessandro Magno, 

líder da comunidade Magen David, estava com estes embates teóricos envolvendo 

Gluckman, Turner e Rosaldo na cabeça e esperava, mesmo à revelia de Rosaldo, 

encontrar na celebração algo que pudesse evidenciar como funciona o cotidiano daquela 

comunidade, agora interrompido por um rito tão importante. Nesse intento, fui 

“participar” com meu esposo Emanuel do Yom Kipur na sede da Magen David em 

Campina Grande/PB. Estávamos no mês de outubro de 2014, especificamente no dia 3, 

uma “sexta-feira de Yom Kipur”, o dia considerado mais importante do ano para muitos 

judeus, “o dia do perdão”. Este é um dia de arrependimento para todos, para o indivíduo 

e para a comunidade. É o tempo do perdão para Israel. Por isso, todos são obrigados a 

se arrepender e a confessar os seus erros nesse momento. O dia do perdão é a segunda 

das festas do início do ano; é celebrada dez dias após o Rosh Hashaná. Nesse dia 

sagrado, é proibido ingerir qualquer tipo de alimentos ou bebida, sendo marcado por um 
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jejum absoluto, porém, no dia anterior, é preparada uma refeição bastante farta, à base 

de carnes, sopas, aves, salgados e doces. Os temperos fortes e bebidas alcoólicas são 

evitados, por provocarem sede. Segundo o Dicionário da cozinha do mundo - Larousse 

(2005), um dia após o Yom Kipur costuma-se tomar um caldo de frango preparado com 

salsão, legumes, cebola e cravo-da-índia, o guildene. Alguns membros da Magen David, 

como a família de Ana Elya e o líder Alessandro Magno, repetem essa descrição 

dietética pós-Yom Kipur.  

A comunidade judaica Magen David tem sede em frente ao Bar da Curva, no 

bairro do Catolé, em uma casa comum, de muro alto, portão cinza ondulado e 

automático. A casa serve de apoio aos encontros dos membros. É uma casa alugada, de 

propriedade de um frequentador da Magen David, chamado Inézio, homem de 

aproximadamente sessenta anos, apaixonado por política, principalmente a política 

campinense. Na casa, há, inclusive, um grande painel com fotos de políticos locais.  

O Yom Kipur, por excelência, como dito, é considerado a mais importante 

celebração do calendário judaico e eu, particularmente, estava muito feliz em poder 

compartilhar daquele momento com toda aquela gente e sendo a convidada do próprio 

líder do grupo, Alessandro. Este certamente era um momento especial de minha 

pesquisa. Chegamos ao local, eu e o Emanuel, aproximadamente às seis da noite.  

Percebemos que a casa estava sem campainha, também não havia interfone, decidimos 

chamar. Mas não obtivemos resposta. Foi então que percebemos o portão aberto na 

lateral. Ouvindo o burburinho de pessoas em reunião, resolvemos puxar o portão e 

entrar.  

No espaço interno, o que antes era a garagem da casa agora servia como a sala 

de reunião dos encontros da Magen David. Alguns homens já estavam sentados ao redor 

de uma enorme mesa. Apresentei-me e disse que sou pesquisadora, mestranda em 

Antropologia pelo PPGA/UFPB e que tenho como centro de minhas discussões 

acadêmicas a formação da identidade judaica em Campina Grande. Todos nos 

cumprimentaram de forma simpática e bastante receptiva. Estavam no local, para ser 

mais exata, três homens, sendo dois deles mais jovens, um aparentando ter vinte anos e 

o outro quarenta, e o terceiro um senhor de aproximadamente sessenta anos. Fomos 

convidados a sentar. Eu deveria ficar do lado esquerdo da mesa, e o meu esposo, bem 

como os demais homens, do lado direito. A necessidade de separação física entre 

homens e mulheres na ritualística judaica é logo evidenciada. Além da mesa e cadeiras 
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arrumadas neste ambiente da casa, havia uma pequena estrela de Davi pequena no 

centro da parede e, em lugar mais alto, um relógio marcando de forma atrasada o passar 

das horas. As cadeiras são de plástico, mas confortáveis. A sala contém poucos 

ornamentos, não há excessos, e são evitadas imagens e qualquer tipo de esculturas, 

embora se note na antessala (espaço de transição entre a sala de recepção e o espaço 

reservado aos rituais sagrados) a presença da Arca Sagrada que contém os rolos da 

Torá.  

Suspirei aliviada por chegar antes do Alessandro. Iniciei uma conversa com um 

homem de nome Kiko, franzino e com rugas na pele, falante e bastante simpático. Kiko 

usava um kipá diferente dos demais homens, colorido com imagens arabescas. Os 

demais utilizavam kipás de tom escuro (preto) ou cinza, ou em tom claro (branco ou 

bege). Kiko começou a contar a sua origem e me interrogava acerca de minha pesquisa, 

mostrando-se bastante curioso sobre a minha escolha. Pouco tempo depois, chega 

Alessandro, com um casal e uma criança (um menino loiro que tinha por volta de seus 

dez anos). Todos se cumprimentaram com o “shabat shalom”
48

 e se sentaram. 

Alessandro se sentou na cabaceira da mesa. O casal era Ana Elya e Jessé que vinham 

para o Yom Kipur com o filho caçula Davi. Ana sentou-se do meu lado. Ela estava de 

saia preta, uma sapatilha da mesma cor
49

, e uma blusa bastante fechada e branca. Na 

cabeça usava uma boina preta que escondia todo o seu cabelo. Ela tinha um sorriso 

franco e um olhar concentrado, firme. O esposo da Ana, Jessé, sentou-se, como não 

poderia deixar de ser, do lado direito da grande mesa retangular.  

Cumprimentei Alessandro e ele falou um pouco aos demais presentes sobre 

minha pesquisa. Semanas atrás, eu havia realizado uma entrevista bastante proveitosa 

com ele. Alessandro seguiu falando da importância do Yom Kipur, o “dia do perdão” 

para os judeus, e das homenagens devidas a Deus neste dia. Depois explicou que era um 

dia de expiação dos pecados, um dia de jejum, de reflexões e orações. Iniciado no final 

da tarde, no crepúsculo, a exemplo dos shabats, o Yom Kipur deve ser realizado no 

décimo dia do calendário judaico e vai até o anoitecer do dia seguinte. Em horas, seriam 
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 Saudação entre os judeus. O termo shalom tem origem no idioma hebraico e significa "paz". É uma 

palavra utilizada entre os judeus como saudação ou despedida. O termo “Sabath shalom” é utilizado no 

dia de descanso semanal no judaísmo que se inicia com o pôr-do-sol de sexta-feira e termina após o pôr-

do-sol de sábado. 
49

 Alessandro já havia passado, por telefone, as instruções de como nós, eu e o Emanuel, deveríamos nos 

portar no Yom Kipur. Não filmar o ritual, não portar celular, bolsa, nem nenhum objeto como caneta, 

lápis, etc. Não usar calçado de couro, e eu deveria estar de vestido abaixo do joelho ou saia, ter os cabelos 

cobertos por lenço ou boina, o Emanuel deveria usar o kipá, a comunidade iria empresta-lo.  
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mais ou menos vinte e cinco horas de jejum e cumprimento de determinados e longos 

ritos. É sabido que o jejum do Yom Kipur não é o único a ser realizado entre os muitos 

grupos de judeus religiosos. Eles devem, segundo os preceitos judaicos oficiais 

rabínicos (e os integrantes da Magen David seguem esses preceitos da chamada “lei 

moisaca”) jejuar um dia a cada três meses durante um ano entre o terceiro e oitavo dia 

após a morte de um parente.  

Após as explicações iniciais do Yom Kipur, o Alessandro pediu para a Ana 

colocar o lenço nos meus cabelos. Eu tinha que cobri-lo todo. Para o Emanuel, o Jessé 

entregou um kipá prateado.  

Alessandro entregou exemplares de um mesmo livro para todos os presentes, 

inclusive para mim e para meu esposo. Munidos dele iríamos seguir o ritual do Yom 

Kipur. Fiquei tentando achar uma forma (e percebi que o Emanuel também) de 

descobrir qual era, na verdade, a frente do livro. O livro abria do lado inverso (de trás 

pra frente na lógica em que estamos habituados). Com a voz enfática, Alessandro 

deixou claro que havia trazido o livro de Israel em 2011, “quando viajou para terra 

santa”. Durante a fala do Alessandro, mais judeus e judias chegavam, alguns deles 

jovens, iam se acomodando nos lugares em volta da grande mesa retangular. Não eram 

muitos. Ao todo, umas quinze pessoas estavam ali, entre homens e mulheres.  

Alessandro, percebendo a hora e o número de membros que estavam presentes, 

convidou a todos da mesa para o acompanharem até o recinto das orações. Na antessala, 

mais livros encadernados sobre uma mesa singela de cor branca. Defronte à antessala, 

pudemos ver uma entrada com acesso a dois compartimentos vasados por uma divisória 

onde, por meio de aberturas de uns trinta centímetros de altura por dois metros de 

largura na parte mais alta da parede, poderíamos ver o outro compartimento. Os homens 

ficariam do lado direito e as mulheres do esquerdo. Todos sentados em cadeiras de 

plástico. Nessa hora, vi que o fato de estarmos ali em casal, eu e o Emanuel, me ajudaria 

a descrever em detalhes o que ocorria durante a celebração do Yom Kipur no “lado 

masculino”. 

Do lado esquerdo, o lado destinado às orações e louvores das mulheres, cadeiras 

brancas e outras de tom mais escuro estavam distribuídas em duas fileiras. O recinto era 

singelo, livre de ornamentos. Não havia a presença de candelabro, nem da Torá, nem de 

outro símbolo qualquer judaico, elementos que, segundo o que meu esposo descreveu 

com riqueza de detalhes, estavam presentes na parte masculina.  No lado dos homens, 
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havia uma mesa com um candelabro dourado de sete pontas e dois castiçais em forma 

retorcida de estrela de Davi com duas velas postas e não acesas. No meio dos castiçais, 

um livro grosso, preto e encadernado. E outro mais fino também encadernado e com 

inscrições em hebraico. Eram réplicas da Torá. Cadeiras de plástico de cores variadas 

encostadas na divisória eram os assentos do público e do ministro da cerimônia. De 

frente para as cadeiras do lado masculino, ao fundo, há uma mesa com uma toalha 

branca onde fica o castiçal e o sidur que são os livros de orações usados nas sinagogas 

oficiais. Os livros da Torá estão cobertos por tecidos ornamentados, são objetos 

sagrados que recebem atenção especial, sua retirada e “recondução à Arca” requerem 

todo um rito produzido e conduzido pelo líder da comunidade, acompanhado pelos 

demais membros com louvores. Mesmo dentro da diversidade que o compõe, podemos 

perceber que o judaísmo, procura claramente definir os papéis de cada gênero. A mulher 

no judaísmo se expressa diferente desde as rezas da liturgia até a divisão das tarefas no 

âmbito público e particular. Vimos esse fenômeno desde a divisão colocada no lugar 

onde são realizadas as orações e celebrações, até o comportamento no âmbito 

privado/doméstico
50

. 

A celebração ia começar. Segundo a descrição feita por Emanuel, o Alessandro e 

outros homens pegam seus talit, brancos ou cor de algodão cru, adornados com azul 

brilhante, ajeitam sobre os ombros, em volta da cabeça, procedem aos gestuais no ato de 

vestir. Todos permanecem de kipá na cabeça. Alguns possuem o kipá mais escuro, 

outros claro como o dele, e o de Kiko é colorido com figuras arabescas. Por volta de dez 

homens estavam presentes na celebração. Alessandro conclama todos ao início da 

cerimônia, pede para as mulheres se levantarem e olharem pelas brechas da divisória e, 

assim, ele informa como vai ser o procedimento correto em todo o momento do Yom 

Kipur.  

Alessandro pediu para que todos procurassem em seus livros a “página tal”, que 

seria o início da recitação do Yom Kipur. Todos procuraram, acharam e começamos a 

leitura. O Yom Kipur é um capítulo do ritual judaico presente neste livro emprestado a 

todos para compartilhamento de uma extensa leitura ministrada por Alessandro. A 

leitura é rápida e os erros da leitura não impedem que o orador líder continue lendo as 

frases e orações presentes no livro. Alessandro tem uma voz poderosa e precisou dela na 

leitura. Do lado direito do livro, que deve ser lido “de trás pra frente”, há a escrita em 

                                                           
50

 Debatemos esta questão no último tópico do capítulo I.  



64 

 

hebraico com todas aquelas letras diferenciadas em relação ao alfabeto convencional. 

Do lado esquerdo superior, a “tradução” para o alfabeto convencional, imitando nossa 

fonética, e inferior à tradução do significado da mensagem para o português. São três 

formas de apresentação da mesma mensagem. Alessandro começou a ler em português e 

ficava revezando entre a leitura no português e na fonética hebraica. Ana do meu lado 

acompanhava toda leitura, recitando baixinho e gesticulando. Fiquei maravilhada com 

tamanha dedicação. As demais mulheres, duas senhoras e outras duas bastante jovens 

(dava uns dezeoito anos para ambas), acompanhavam de forma mais lenta e sem seguir 

muito as regras do “levantar e sentar”, “levantar e inclinar o corpo”. Apenas Ana fazia 

tudo de forma rápida.  

A leitura é praticada de forma muito veloz e intensa com breves pausas para 

respiração. A voz mais alta deve ser sempre a do líder. O público deve ora responder 

algumas mensagens do orador, ora ler em voz baixa ou pensamento. As passagens de 

obrigatória leitura do público são exíguas, de modo que o orador é o grande guia 

daquela recitação que parece que nunca vai acabar de tão extensa. São páginas e mais 

páginas de recitação, alguns trechos são cantados com muito vigor, em um coral 

relativamente simétrico de vozes mais masculinas do que femininas. As mulheres tem 

que cantar sempre em um tom menor do que os homens e do mesmo modo recitar as 

orações de modo mais brando. Os cânticos são belos, mas a leitura é enfadonha e 

repetitiva. São mantras ditos rapidamente por diversas vezes, falando de passagens 

históricas do povo judeu, frases de expiação dos pecados, súplicas, humilhação do 

homem perante Deus, mensagens teológicas e morais. Em alguns momentos, 

Alessandro pediu para que todos se levantassem, quando percebeu que o 

acompanhamento estava fraco. Ele estimulou a participação de todos e, sempre que 

pôde, corrigiu a pronúncia das palavras. 

Estava tentando a todo tempo seguir os cânticos e fazer a leitura, mas o 

revezamento hebraico/português não permitiu por muito tempo a minha concentração. 

O Emanuel confessou que estava com o mesmo sentimento, desejo de entender e 

acompanhar todo aquele ritual, mas, sem a devida concentração, não tinha ido longe na 

leitura.  

Indago-me: por que estas pessoas querem ser judeus/judias diante de uma 

extensa prateleira de identidades religiosas contemporâneas? Por que ser judeu/judia ali, 

com aquela comunidade, faz sentido para aquelas pessoas? No Yom Kipur, parava para 
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observar aqueles corpos em pé, firmes, serenos, obedecendo todas as indicações daquele 

livro, por vezes, inclinando-se, dobrando joelhos e voltando à posição vertical. Foram 

exatas três horas de cânticos e orações do Yom Kipur. Era próximo das dez da noite, 

quando o Alessandro deu por encerrada as orações noturnas. Saímos do local onde 

fizemos as orações e louvores e sentamos todos ao redor da mesa retangular, tendo no 

centro o Alessandro, ouvimos as explicações sobre o dia do Yom Kipur, e foi dito o 

horário da oração da manhã, às nove horas do dia 4 de outubro, bem como o dever de 

seguir das regras individuais quando todos retornassem às suas casas. Alessandro, ao 

que parece, inspira confiança e fé naquelas pessoas, pois ele não só pregava com 

palavras, mas agia, colocando o próprio corpo em sacrifício de exaustão, conforme as 

regras judaicas.  

Alessandro estava com a blusa molhada de suor e continuava a falar e insistir 

sobre a seriedade do Yom Kipur, tirando dúvidas dos presentes quanto às prescrições 

daquele dia e do próximo. Falava apontando com o dedo a leitura de outro livro, um 

livro sobre as tradições da fé judaica. Dedicou especial atenção às proibições relativas 

ao comportamento das mulheres. Ana olhava fixo para Alessandro como se estivesse 

gravando cada palavra pronunciada pelo mesmo. As demais mulheres não davam tanta 

importância aos dizeres do Alessandro. Ele continuava sua fala dedicando a importância 

da abstinência naqueles dias, falava dos desejos sexuais e seus riscos para aquele 

momento religioso. Falou também da obrigação de sempre perdoar aqueles que pedem 

perdão. Um judeu não pode negar o perdão solicitado. “Mas, e em caso da pessoa 

morrer antes de ser perdoada”, questionou Alessandro a ele mesmo. “Aí você se dirige 

ao túmulo dela acompanhado de dez homens e, em voz alta, se os fatos narrados não 

humilharem o falecido, dirá quais foram os pecados cometidos por ele, concluindo 

„peço perdão‟. Os dez homens devem responder em uníssono: „está perdoado‟”.  

Depois lembrou que o Yom Kipur fala muito em abundância para incentivar que 

os judeus sempre se preocupem com a não dependência da doação de outrem. Só 

devemos depender dos donativos de Deus, não dos homens. E falou que quando sua 

filha nasceu precisava de um leite muito caro por conta de problemas de saúde e não 

conseguia naquela época comprar esse leite. Um amigo fez uma grande compra de sete 

latas desse leite especial. Alessandro aceitou, pois precisava. Mas quando chegou à sua 

casa, chorou, pois não deveria ser assim, ele lutaria pela independência e pela 

abundância. Noto que o Alessandro exerce uma liderança por meio da recorrência ao 
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discurso do “venci na vida”. Sempre que pode, ele relembra: “já trabalhei de tudo nessa 

vida”. 

No final da noite, as crianças brincavam no pátio e o barulho aumentava cada 

vez mais. Estavam fazendo estripulias. Isto foi o suficiente para Alessandro olhar para 

todos da mesa e solicitar que alguém fosse lá ver o que era e agisse com autoridade, 

com reprimendas, para que não se repetisse mais: “afinal, estas crianças precisam 

entender desde já a seriedade de um Yom Kipur”. Um homem se prontificou a ir e 

alguém soltou uma piada: “vai lá cara, bota moral”. 

Uma outra passagem do momento em que o Alessandro palestrava na mesa 

retangular chamou minha atenção e é importante registrar na presente dissertação. Uma 

moça, com seus vinte anos de idade, saiu por duas vezes para atender o celular que 

tocava uma música de “forró de plástico” em alto volume. Nas duas oportunidades, 

Ana, a esposa de Jessé, olhou com reprovação para a moça e para os presentes. Talvez o 

silêncio da Ana e sua face irritada dissesse mais do que algumas palavras proferidas por 

conta de tal ato. Pouco tempo depois dos telefonemas, chegou alguém em uma moto 

para buscá-la, provavelmente esposo ou namorado. Acenou do terraço para Alessandro, 

que respondeu educadamente.  

 Conforme combinado com Alessandro, retornamos, eu e Emanuel, às nove 

horas da manhã para assistir a oração da manhã do Yom Kipur, a manhã de domingo. 

Entramos para celebração do mesmo modo que na noite anterior. Eram entoados 

cânticos e orações. Estava presente no lado feminino a Ana e mais três mulheres. Havia 

ausência de duas jovens. Os homens eram os mesmos da noite passada. Isso pode 

demonstrar certa dificuldade que a comunidade encontra em cultivar a resistência e a fé 

das mulheres.  

O Yom Kipur seguia sem pausa. A oração da tarde encerraria o ritual, de 

exaustão e entrega física e espiritual. A figura do Alessandro me fez recordar o que 

Barth ([1969] 2000) nos diz a respeito da figura dos iniciadores em seu estudo 

etnográfico na Melanésia. Eles são pessoas, arquétipos sociais, que transacionam os 

conhecimentos para cima, com os deuses, e para baixo, com os neófitos, manifestando-

se apenas por performances. Segundo Barth “o iniciador deve ter domínio sobre esse 

corpo de conhecimentos e saber quais os itens indicados para cada etapa do processo de 

iniciação que realiza” ([1969] 2000, p. 146). 
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 O prestigio do Alessandro perante a comunidade Magen David estaria ligado às 

emoções transmitidas durante os rituais, numa atmosfera de eficácia performática do 

saber falar em hebraico e saber ensinar aos demais os cânticos e as leituras da Torá. 

Alessandro faz o que o Barth afirma como tarefa precípua do iniciador: “revelar 

segredos da manipulação de símbolos concretos” (2000, p. 146). 

Guardadas as devidas proporções, a figura carismática de Alessandro Magno, 

um dos líderes desse processo “renascença judaica” em Campina Grande, lembra o que 

nos diz Barth (1987) em Cosmologies in the making sobre certos agentes sociais que 

transmitem e distribuem os conhecimentos e elementos culturais, impulsionando a 

interação entre indivíduos e coletividades e reproduzindo, assim, padrões particulares de 

organização social. 

 

We must remember the exceptional status of men among the Moutain Ok who 

lead the rituals and articulate the imagery of this cosmology. They are in no 

sense the rather pathetic figure we meet in Obeyesekere´s psychomantics; on 

the contrary, could rightly think of themselves as the Renaissance giants of their 

society, masters of nearly the totality of their group's culture and controllers of 

all its sacred lore. In matters of cosmology, this assurance has fuelled their 

creativity in a tradition of knowledge that happens to be methodogically almost 

the observe of our own.
51

 (Barth, 1987, p. 73) 

 

Quando analisamos o ritual do Yom Kipur, podemos perceber que o 

envolvimento emocional dos membros da comunidade com o Alessandro vai além da 

performance das sessões do ritual. Os membros são transformados pela entonação dos 

cânticos, pelo jejum das vinte e cinco horas seguidas do Yom Kipur, pela busca de 

refinamento do hebraico entonado pelo Alessandro, e, por fim, pela leitura e valores 

transmitidos na hora em que os ritos ocorrem.  

Nem sempre, ou quase nunca, os rituais agregam sinteticamente uma 

determinada sabedoria cultural profunda. Embora possam atualizar em seu evento 

específico e concreto uma pesada estrutura histórica que o dota de sentido existencial 

(Sahlins, [1981] 2008), eles, ao mesmo tempo, simplesmente agregam pessoas que 
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 Tradução: “devemos lembrar o status excepcional de homens entre os “the Moutain Ok” que levam os 

rituais e articulam as imagens desta cosmologia. Eles são, e não há nenhum sentido a figura patética que 

nós encontramos em psychomantics de Obeyesekere's ; pelo contrário, poderia muito bem pensar em si 

mesmos como os gigantes da Renascença de sua sociedade, mestres de quase a totalidade da cultura e 

controladores de toda a tradição sagrada de seu grupo. Em questões de cosmologia, esta garantia tem 

alimentado a sua criatividade em uma tradição de conhecimento que passa a ser metodológica quando 

observamos”. 
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repetem determinada tradição de modo superficial para depois seguirem com suas vidas 

normais. 

Não creio que o Yom Kipur proporcione em seus participantes o que Rosaldo 

chamou de “un sentido de bienestar” que implicam “liberación y catarsis” 
52

 ([1989] 

2000, p. 37). Embora potencialize momentos de prazer por meio do sacrifício espiritual 

e corporal, o Yom Kipur parece condensar obrigações discipulares a partir do 

convencimento intelectual de cada um dos membros de que “essa é a coisa certa a ser 

feita”. 

Depois constataria que o Yom Kipur se tratava de um “caso atípico”, que toda 

aquela seriedade controlada não fazia parte dos outros rituais da Magen David, onde 

poderíamos facilmente perceber uma maior “leveza no ar”. Mas tanto no Yom Kipur 

como nas outras festividades e reuniões da Magen David e das demais comunidades 

podemos compreender que os modos de ser dos judeus campinenses estão envolvidos 

de “bons tratos” e do “respeito às tradições”. Esta sensação pode muito bem ser 

traduzida por meio da seguinte fala de Ana Elya:  

 

Vestimos a melhor roupa para entrar na casa do Eterno. Não só aqui na 

Sinagoga. Não só nesse dia de Yom Kipur. Em nossa casa também, diariamente. 

Devemos servir ao Eterno com nossa melhor roupa e no intimo mostrar naquele 

momento todo nosso amor, carinho. Ele é eterno em todo momento nos observa.  

 

Além do momento do Yom Kipur, tive oportunidade de presenciar outros rituais 

organizados pela Magen David. Opto por destacar aqui  o Shavuot, a festa da colheita 

para os judeus, por ela representar um momento festivo, bastante diferente da seriedade 

idealizada para Yom Kipur. O Shavuot tem a presença maior de crianças da comunidade 

e os gestos e comportamentos dos membros da Magen David se mostraram bem mais 

leves e alegres.  

O Shavuot de 2015 caiu no dia 22 de maio. Nesse dia, eu e meu esposo Emanuel 

chegamos à comunidade por volta das cinco e quarenta da tarde. O irmão do Jessé, 

Ivonaldo, foi quem nos recebeu primeiramente. A comunidade estava enfeitada, havia 

no centro da mesa um candelabro de sete velas, um prato com sal, e uma toalha branca 

forrava esta mesa. Na parede ao fundo, havia a bandeira de Israel, duas estrelas de Davi, 
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 A sensação de bem estar que implicam “liberação e catarse”.  



69 

 

e um colorido escrito: SHAVUOT SAMEACH. Perguntei ao Ivonaldo do que se tratava 

e ele falou que era a festa da colheita.  

Próximo às seis da noite, Ana Elya, Jessé e Davi chegaram à sinagoga. Ana 

trazia uma grande forma na mão. Recebemos o “shabat shalom” e começamos a 

conversar. Perguntei do Alessandro e Ana falou que o mesmo estava doente, e não iria 

participar do shabat. Perguntei se iria atrapalhar em algo a ausência do Alessandro 

naquele dia, todos disseram que não. Conversamos sobre o shabat, sobre a passagem do 

rabino de São Paulo, Alexandre Leone
53

, lá na comunidade, e sobre o processo de 

conversão. Ana muito empolgada falou que o Alessandro será o primeiro a fazer a 

conversão. Já no mês de julho, dia nove. Não consegui esconder que fiquei feliz em 

saber que tudo vai ganhando espaço e conquistas na comunidade. Ana e Jessé também 

farão o processo, o valor é de mil e duzentos reais por pessoa. Um custo elevado para 

alguns da comunidade.  

Jessé fez questão de nos informar sobre aquele shabat. O Shavuot é uma 

festividade comemorada no quinquagésimo dia após a Pessach. Trata-se de uma 

celebração alegre. É chamada a “festa da colheita” porque o trigo, o último dos grãos 

plantados a ficar pronto para ser cortado, era colhido esta época do ano na região onde 

habitavam os primeiros hebreus. Com o passar do tempo, as pessoas foram chegando na 

Magen David. Dessa vez, muitas crianças participaram do shabat e eu fiquei animada 

com a quantidade de pessoas que presenciei na comunidade. 

Na conversa com Jessé e Ana fiquei sabendo que eles estavam passando por um 

período de transição Antes eles seguiam os passos de um rabino “mais rígido”, Moyses 

Elmescany, de Belém do Pará. Mas agora, por conta da necessidade de concretizar o 

processo de conversão, a Magen David está ligada ao lado “mais liberal” 

(paradoxalmente, chamado pelos membros da comunidade de “conservador” em 

contraposição ao “ortodoxo”) e “mais flexível”, o rabino Alexandre Leone, que se diz 

“o integrador de novos judeus”. Podemos perceber o entusiasmo do reconhecimento na 

fala da Ana acerca do imperativo de construir na sinagoga uma estrutura para Mikve
54

, 

local onde ocorre a purificação, os banhos batismais dos judeus.  

                                                           
53

 A trajetória do rabino Alexandre Leone e sua relação com a Magen David será aprofundada no capítulo 

III.   
54

 A Mikve significa “conjunto de água”. As leis da imersão na mikve são observadas desde a saída dos 

judeus do Egito até os nossos dias. Para o judaísmo a construção de uma mikve é mais importante do que 

a de uma sinagoga, uma vez que o serviço levado a efeito na sinagoga pode ser realizado em qualquer 

outro local, enquanto que uma mikve requer condições específicas. A quantidade de água deve chegar até 
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Dentro da sinagoga pude perceber as diferenças em relação ao que descrevi 

anteriormente no Yom Kipur. Derrubaram a parede que separava os homens das 

mulheres, porém colocaram uma espécie de cabana para compor essa separação. logo 

associei a ideia de que eles estavam entre o mundo judaico liberal/“conservador” e o 

mundo judaico ortodoxo. 

Na sinagoga, duas meninas ficaram todo shabat (Shavuot) “encantadas” comigo. 

Elas queriam me ensinar a cantar, a pronunciar as palavras e a participar com gestos do 

ritual.  A participação delas encantaram minha experiência. O shabat foi conduzido pelo 

jovem de nome Bruno, filho da Leda, uma das minhas entrevistadas. É um jovem de 

aparência serena que, ao que tudo indica, tinha uma boa pronúncia das palavras em 

hebraico. 

Os jovens participaram ativamente do shabat e, mesmo com a ausência do líder 

Alessandro, todo o ritual foi executado. Após o shabat, todos estavam reunidos para 

comer a challah (pães especiais) feitos por Ana Elya. Antes disso, ocorreu a lavagem 

das mãos. Procedi exatamente no “modo judaico”. Kiko me ensinou. Foram colocados 

copos com vinho e distribuídos entre os participantes. Quem conduziu a partilha da 

challah foi Bruno. Ele jogou sal, partiu e pediu para ser entregue pelo Inézio (em uma 

bandeja) um pedaço a cada pessoa. Aquele era um momento de partilha, de muita 

conversa e boas risadas. Na verdade, fora aquele o momento mais descontraído, pois 

todos participavam de uma pequena ceia, contendo pão, vinho e uvas. A noite estava 

agradável em Campina Grande. As crianças foram brincar no pátio logo após a 

distribuição da challah. 

Jessé iniciou, então, uma breve fala sobre aquele shabat que celebrava a festa da 

colheita. Nessa noite, conversando com um e com outro, e ouvindo a apresentação de 

Jessé, fiquei conhecendo um pouco mais da história da comunidade e de sua fundadora, 

a judia Hanna
55

, já falecida. 

Antes dos ritos do Shavuot, todos os presentes sabiam que eu realizaria uma 

entrevista com Leda. No final da celebração, quando comecei a dita entrevista, mesmo 

sabendo que a entrevista seria voltada para Leda, o pessoal permaneceu na sinagoga, 

                                                                                                                                                                          
o peito e pode ser compartilhada por três a quatro pessoas de pé. O acesso à mikve é feito através de 

degraus. Em uma das paredes da mesma existe um pequeno orifício, medindo entre cinco e oito 

centímetros de diâmetro, logo abaixo do nível da água (Lamm, 2008). 
55

 Hanna foi fundadora de um pequeno grupo de estudos sobre o judaísmo em Campina Grande. 

Organizou a Magen Davi durante mais de doze anos. Tinha aproximação com a comunidade judaica de 

Natal, Rio Grande do Norte, ligada a figura de João Medeiros. 
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redirecionando aquele momento da pesquisa para uma espécie de grupo focal. Estando 

como o centro das atenções, prossegui com os questionamentos. Kiko interrompia a fala 

da Leda e comecei a perceber que a comunidade não gostava muito de ouvir as “falas” 

do Kiko, um homem de opinião forte e idiossincrática. Certa feita, ocorreu um 

desentendimento entre Kiko e Bruno, logo contornado pela comunidade. Todos estavam 

atentos para não deixar passar uma “má impressão” perante os meus olhos. Percebi o 

clima de tensão em cada gesto que Leda esboçava. Uma das falas mais interessantes da 

Leda foi quando a mesma se autoquestionou sobre seu pertencimento a fé judaica. Ela 

afirmou: “o judaísmo é uma filosofia de vida. A história judaica me fascina. Eu sou uma 

judia por merecimento, por pertença há mais de quinze anos nesse universo”.  

Foi importante a participação em diversos momentos festivos e não festivos da 

comunidade Magen David, pois tive como perceber que não há interesses e valores 

monolíticos na comunidade. O comportamento dos membros da comunidade é variável, 

e isso ocorre com a chegada de um novo membro a comunidade, com a minha presença 

enquanto pesquisadora, com a ausência/presença do líder Alessandro durante as 

reuniões e com o crescimento intelectual diferenciado e hierarquizado da comunidade 

quanto aos preceitos judaicos aplicados no cotidiano externo e interno da sinagoga. 

Como já observei, o “clima” do Yom Kipur é diferente daquele presenciado na 

Shavuot. Tais diferenças dizem respeito tanto às próprias características ritualísticas de 

cada momento vivenciado pelo grupo judaico como pela presença de novos agentes na 

vida da Magen David, como a visita do rabino Alexandre Leone, uma “autoridade 

judaica” que orientou o grupo em volta de posturas menos ortodoxas nas práticas 

religiosas comunitárias. 

O quadro abaixo busca traduzir, por meio de tipos idealizados, as diferenças de 

performances sociais apresentadas pela Magen David durante os dois shabats descritos 

e analisados no presente tópico da dissertação: 

 

Yom Kipur  Shavuot  

Expiação dos pecados  Festividade da colheita 

Controle de emoções  Emoções afloradas  

Menor participação de crianças  Maior participação de crianças  

Rígida divisão de gênero  Flexível divisão de gênero 
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Preparativos para Shavuot (Festa da Colheita) na sede da Magen David no bairro do Catolé. Foto: Mirella 

Braga em 22/05/15. 

 

 

Festa do Purin (Carnaval) na Magen Davi. Foto: Ana Elya em fevereiro de 2015. 
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Luzes de Chanucah na casa de Ana Elya no bairro do Catolé. Foto: Mirella Braga em 23/12/2014. 

 

 

Vinho kasher na casa de Ana Elya. Foto: Mirella Braga em 23/12/2014. 
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2.2. Observando as reuniões semanais da Amigos da Torah  

 

A coletividade reunida em torno da Amigos da Torah está muito centralizada na 

figura de Davi André. Por motivos que não consegui perceber, Davi exerce poderosa 

influência nos membros de sua comunidade e, em muitas de suas falas, seja nas 

palestras promovidas para algum evento em que é convidado, seja nas reuniões 

semanais organizadas pela Amigos da Torah, ele se porta de modo bastante espontâneo 

e à vontade em relação aos poucos adeptos que o seguem. São poucos os integrantes da 

comunidade e sua maioria, aparentemente, possui origem humilde. 

Mesmo não sendo um grupo bem visto pelos judeus atuantes nos outros grupos 

campinenses, quando a mídia local paraibana decide procurar em Campina Grande 

fontes de informação sobre alguma questão relacionada ao judaísmo, é a Davi que se 

recorre. Sua fama “externa” provavelmente esteja relacionada à sua recorrente 

participação nos encontros ecumênicos da Nova Consciência, que, em anos passados, 

tiveram uma boa cobertura jornalística local.  

Davi, juntamente com o seu filho mais novo Isaac, obteve o titulo de judeu 

através da aquisição (compra) do titulo pelo sistema liberal judaico estadunidense. 

Pagou na época, em 2006, cerca de doze mil reais pelas duas “titulações”. Esse 

“pagamento” não é assumido por Davi em suas entrevistas e aparições midiáticas, mas 

corre em “boca miúda” entre aqueles seus ex-seguidores que se desencantaram com 

alguns dos seus procedimentos e com suas interpretações sobre o verdadeiro judaísmo. 

Segundo seu ex-seguidor Antonio Ribeiro, a Amigos da Torah representa localmente a 

atuação de um movimento que denominam “judaísmo messiânico”, um judaísmo falso 

que mistura tradições hebraicas com cristãs. 

Provavelmente por conta dessa sua fama de “falso judeu”, que faz parte das 

fofocas locais, especialmente entre as demais comunidades judaicas campinenses, tive 

bastante dificuldades de marcar encontros com Davi e com os demais representantes da 

Amigos da Torah. Depois de muitos desencontros de informações e acordos firmados 

por mensagens e telefonemas descumpridos, Davi decidiu me receber na sede da 

Amigos da Torah, aproveitando a entrevista que concederia à TV Paraíba, afiliada da 

Globo Nordeste, que naquele período (janeiro de 2015) estava organizando matérias 

sobre a diversidade religiosa presente no Estado.  
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Aproveitei esta primeira oportunidade de conhecer a Amigos da Torah para 

observar, descrever e analisar a maior quantidade possível de detalhes dos 

comportamentos e pensamentos desse grupo.  

A Amigos da Torah funciona em um espaço onde, provavelmente, funcionava 

algum comércio na rua Fernandes Vieira do bairro José Pinheiro. Na faixada, em meio 

aos letreiros azuis, temos um desenho da estrela de Davi que compõe uma bandeira do 

Brasil. O letreiro no diz: “venha conhecer suas origens”, um proselitismo pouco comum 

à maioria dos grupos judaicos.  

O espaço reservado às reuniões da comunidade é bastante pequeno, resumido a 

um vão retangular onde são dispostas cadeiras em tom azul e um púlpito na frente. Por 

trás do púlpito, há uma antessala onde se guardam objetos sagrados (Torá, talit, shofar
56

, 

etc.), equipamentos usados nas reuniões e onde se pode trocar as vestes do líder. À 

frente do púlpito, havia a disposição de equipamentos de som, uma pequena bateria, 

guitarras e um baixo compondo o espaço. 

Nesse primeiro dia ora relatado, em que eu e meu esposo Emanuel estivemos 

presentes no local, a sede da Amigos da Torah estava, na verdade, servindo de cenário 

para a realização da entrevista de Davi à TV Paraíba. Na parte central da sala, havia 

uma mesa coberta com uma toalha de cor azul escura e, em cima dela, um candelabro de 

sete velas. Atrás dessa mesa, havia uma espécie de oratório em tom marrom onde Davi 

retirou a Torá. Esse ato de retirar o livro sagrado, assim como todas as demais 

performances, ao que parece, era executado exclusivamente para a cobertura jornalística 

ali presente.  

Vaidoso com a presença de tantas atenções voltadas para suas performances, 

Davi fez questão de falar para o pequeno público de seguidores que naquele dia também 

estava presente ali, acompanhando seus ensinamentos, especialmente, uma pesquisadora 

da Universidade Federal da Paraíba. Quando fui citada, todos os olhos da assembleia se 

voltaram para mim.   

A apresentação de Davi revezava momentos de cânticos com leituras da Torá. 

Ao que parece, ele fala fluentemente a língua hebraica. Após determinados louvores, ele 

pediu para que um jovem chamado Afonso entoasse em forma de canto o Salmo 23, da 

Bíblia. Em seguida, interrompeu os louvores e, em tom de aula-sermão, falou sobre as 

                                                           
56

 Shofar é um dos instrumentos de sopro mais antigos do mundo. Os judeus utilizam para lembrar “os 

dez dias de arrependimento”, período que se inicia com o Rosh Hashaná e termina no Yom Kipur. 

Maiores informações: www.chabad.org.br 
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origens dos judeus sefarditas. Pediu, então, ao seu filho Isaac que cantasse, 

acompanhado pelos músicos, uma canção que ele denominou de “ladina”, informando 

que esta canção era utilizada pelos antepassados sefarditas que vieram da Península 

Ibérica para o Brasil. Esta canção foi executada em um tom bastante alegre e festivo e 

os jovens presentes participaram bastante, cantando e batendo palmas.  

Após a música, Davi palestrou acerca de questões judaicas, de um modo bem 

genérico, seguindo com relatos sobre a comunidade Amigos da Torah e seus encontros, 

e passou a narrar um pouco sobre a sua vida. Seu pai foi militar e seu avô era 

“marrano”, dono de terras na região de Bodocongó. Davi falou sobre sua ida a Israel e 

seu contato muito próximo com os judeus israelenses, procurando exaltando sempre a 

cultura hebraica como a “melhor”. Com um livro em suas mãos, ele disse que estava 

com a réplica da Torá de uma biblioteca alemã que sobreviveu ao incêndio ocasionado 

pelo exército de Hitler. 

Agia e falava como estivesse sempre “dando satisfação” aos seus “críticos”. 

Após extensa apresentação midiática, quando tinha se desfeito de todo o aparato 

sagrado que se utilizou naquela noite de holofotes, Davi fez questão de me informar, em 

particular: 

 
Tem uns doidos aqui em Campina Grande que falam mal de mim. Já fizeram 

vídeo me atacando, dizem que eu prego o judaísmo messiânico, que sou isso, 

aquilo outro... Não tô nem ai, sou reconhecido. Várias pessoas de longe ou perto 

vem visitar minha comunidade, somos reconhecidos nacionalmente pelo meu 

trabalho aqui em Campina Grande, deixo mesmo que eles falem, sinal que 

incomodo.  

 

Em outra oportunidade de vivenciar as reuniões da Amigos da Torah, em julho 

de 2015, Davi André foi bem mais amistoso. Não parecia tão preocupado com as 

implicações da minha pesquisa e com fato de estar visitando outros grupos judaicos 

campinenses. Percebi mudanças no ambiente externo/interno da comunidade. A fachada 

estava mais iluminada e o ambiente interior ficou mais acolhedor. Davi isolou as 

paredes, colocou uma estrutura de ar condicionado e, em vez da porta de rolo comercial, 

havia uma porta de vidro que vedava melhor o barulho costumeiro de uma das avenidas 

principais do bairro José Pinheiro. 

Era próximo das dezenove horas quando Davi deu inicio à reunião. Pediu 

desculpas a todos (mas parecia que estava pedindo a mim) pela ausência de muitas 

pessoas da comunidade, justificando aquele vazio dos bancos pela dificuldade de 
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transporte dos integrantes que moravam longe. Além disso, muitos deles estariam 

trabalhando naquele sábado. Aproveitou, então, para dizer que no Brasil não existe a 

consolidação da “cultura judaica” como ocorre em Israel e em outros países e, por isso, 

nosso sistema trabalhista não prevê o sábado como um dia de descanso. Em seguida, 

começou a falar do shabat, a fazer preces e a cantar. Passou a palavra ao filho Isaac. Na 

ausência de Davi, é o jovem Isaac quem dirige o cerimonial das noites de sábado na 

Amigos da Torah. Nesse dia, os cânticos não foram executados de modo tão festivo e 

alegre como ocorreu com a presença da jornalista da afiliada da Globo Nordeste. Os 

poucos representantes da comunidade (seis) acompanhavam os louvores ao som de 

palmas.  

Após a execução dos cânticos, Davi iniciou sua palestra temática (espécie de 

sermão). Lembrou que estávamos no sábado, falou da importância da guarda desse dia 

para os judeus e mencionou também que nos shabats os judeus devem entoar louvores 

com músicas alegres, já que devem ser momentos festivos, períodos que se completam 

“um ciclo da criação do mundo”. A comunidade seguia contemplando a fala do Davi e 

ele como liderança, bem à vontade, conduzia toda cerimônia. De repente, no meio da 

palestra, sua fala muda o tom para política nacional e começa a fazer um ataque 

fervoroso contra o atual governo nacional do Partido dos Trabalhadores – PT, 

concentrando atenção nas figuras de Lula e Dilma. Passa a tecer relações entre política 

com religião, falando de Israel, da Alemanha e do ataque nazista aos judeus e do 

desrespeito que a mídia internacional tem para com os interesses do Estado de Israel. Os 

assuntos eram diversos e não havia uma ponte causal muito bem definida entre eles. A 

pequeníssima assembleia ali presente segue ouvindo tudo de modo absorto.  

Por que aquela reunião das noites de sábado no José Pinheiro fazia sentido 

àquelas seis pessoas, me perguntei. No final daquele encontro, busquei falar com 

algumas delas e elas buscavam falar de outros assuntos e indicar Davi, Isaac ou Afonso 

para “responderem o que eu queria”. “Eu não tenho conhecimento suficiente ainda 

sobre o judaísmo”, um senhor me disse.  

Percebi que os membros da Amigos da Torah preocupam-se com a aparência 

“mais elegante” para o momento da reunião aos sábados. Ao que tudo indica, eles se 

preparam da melhor forma possível para esse dia. O shabat é mesmo um dia especial 

para a vida deles. 
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Além das reuniões na sede da Amigos da Torah, a comunidade organiza  

festividades como o Pessah, a Shavuot e Sucot, na própria casa de Davi André, 

localizada no bairro do Alto Branco (bairro de classe média alta). Todas as despesas da 

alimentação tradicional e detalhes de ornamentação desses encontros estão a cargo do 

líder do grupo. 

 

 

Fachada da comunidade Amigos da Torá no bairro José Pinheiro. Foto: Mirella Braga em 16/01/2015. 
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Reunião da comunidade Amigos da Torah. Foto: Mirella Braga em 04/07/2015. 

 

 

Mobília para recebimento de ofertas da Comunidade Amigos da Torah. Foto: Mirella Braga e 04/07/2015.  
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Preparativos para o Pessach na casa de Davi André. Foto: Davi André em abril 2015.  

 

2.3. Observando algumas trajetórias identitárias dos caraítas campinenses 

 

 O grupo dos caraítas não tem uma liderança unânime definida, embora  Edvaldo, 

conhecido por todos como “Noah”, seja uma importante referência fundacional. É 

formado por poucas pessoas, de origem geralmente humilde, muitas das quais 

frequentam as aulas de língua hebraica ministradas por Noah em sua própria residência, 

localizada na rua Pedro da Costa Agra, no bairro José Pinheiro. São poucas as 

adaptações feitas na simplória casa a fim de receber os interessados em seus saberes de 

iniciador. O espaço reservado ao recebimento do público é a sala de visitas que se 

alonga até o início do terraço, onde ficam distribuídas em fileiras cadeiras brancas. 

Cortinas da cor laranja isolam esse ambiente dos demais cômodos da casa. Uma 

mesinha é organizada com garrafa d‟água, biscoitos e café, para os participantes. Um 

cavalete é montado com quadro branco, com suporte para pincéis e apagador ao lado de 

um computador. Decoram as paredes da sala alguns quadros que representam a “cultura 
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judaica”: a representação de um candelabro de nove velas aparece como pintura 

principal ao lado da representação do Tabernáculo. Alguns trechos das paredes trazem 

alguns desenhos em estilo rupestre feitos pelo próprio Noah: “eu fui fazendo, fazendo e 

que ficou daquele jeito. Achei bacana deixar”.  

Noah é um homem de aproximadamente cinquenta anos, bastante carismático. 

Retira seu sustento das aulas de língua hebraica. Em um período da vida, após um 

divórcio, foi morar em Salvador. Lá encontrou um rabino do judaísmo caraíta chamado 

Oshana Iashali que o influenciou profundamente. Até os dias de hoje continua 

recebendo “instruções” desse rabino que o motivou a formar o próprio grupo em terras 

paraibanas. Noah assim fala de seus sonhos:  

 
Pretendo formar um grupo maior e assim construir uma sinagoga aqui em 

Campina Grande. Esse é o meu sonho. E se não for aqui em Campina Grande 

pode ser em João Pessoa. Eu sei que em João Pessoa não existe comunidade 

caraíta, então lá seria uma boa para o crescimento do caraísmo na Paraíba. Sou 

um homem livre, do hebraico vivo aqui ou lá. 

 

 Falante e simpático, Noah gosta de conversar “sobre tudo”. Pesquisa teologia, 

arqueologia, astrologia e várias outras formas de conhecimento. Acredita em uma forma 

divina que considera “não comercial”. Além da língua hebraica, afirma que ministra 

aulas de “defesa pessoal” em sua própria residência. A casa em que mora abriga vários 

animais domésticos, levando uma vida bastante simples em torno de suas ideias e 

seguidores.  

Em setembro de 2015, fui convidada por Noah para assistir a uma de suas 

palestras. O tema seria “o livro do Gênesis e a criação do mundo”. Era um dia de 

domingo. Estavam presentes no local cerca de umas trinta pessoas, bem distribuídas 

entre jovens e adultos, homens e mulheres. Fui apresentada ao público como 

“pesquisadora visitante” e “estudiosa do judaísmo”. A recepção foi bastante calorosa. O 

formato do encontro era de uma “aula”. Noah vestia calça e camisa social “passada por 

dentro” e usava kipá sobre a cabeça. A maioria dos homens do grupo usam vestes mais 

sociais e kipá. Em vez dos sermões de um sacerdote e da assembleia ouvinte, víamos 

um professor à vontade com sua turma de alunos que permitia constantemente ser 

interrompido com questões as mais diversas. Alguns dos presentes estavam ali pela 

primeira vez e, provavelmente, não retornariam mais àquele espaço. A maioria estava lá 

em busca de conhecimentos sobre “a verdade do Universo”. Curiosos que ficavam 
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encantados com a interpretação dada por Noah às passagens bíblicas e aos “mistérios da 

vida”.   

Como um professor, Noah provocava os presentes com questões como “vocês 

sabem dizer o que significa essa passagem da Bíblia?”. Afirmou que existem muitos 

erros na interpretação do antigo testamento, especialmente nos primeiros livros. Os 

primeiros livros teriam sido escritos de uma forma tão simplificada e metafórica que 

suas histórias tenderiam a ser vistas contemporaneamente como “mitos”. Mas com a 

ajuda de pesquisas científicas, investigações arqueológicas e historiográficas, hoje 

temos condições de separar os exageros e enxergar seus dados mais consistentes. Os 

princípios morais das trajetórias dos hebreus antigos foram explicados por Noah por 

meio de explicações “naturais e racionais”: “não é à toa que o povo de Israel sai do 

Egito em um equinócio primaveral”. Alguns participantes faziam constantemente 

perguntas ao palestrante que respondia prontamente, transitando em diversos temas “da 

origem do mundo” sem uma preocupação com o ordenamento da fala. Enquanto alguns 

dos participantes perguntavam em tom de ceticismo materialista, outros lançavam 

questões cujo pano de fundo era a defesa de algum princípio cristão contestado por 

Noah. Todo o debate ocorria de forma respeitosa e amistosa. O palestrante deu abertura 

às questões mais críticas possíveis, sempre ciente de suas convicções filosóficas. 

Quando finalizou a palestra, por volta das dez horas da noite, Noah agradeceu a 

presença de todos. “Desculpe o incômodo com os mosquitos. Existe um pé de 

castanhola aqui na frente, é natural que eles apareçam”, disse com a espontaneidade de 

sempre. Dirigiu-se a mim e a meu esposo, agradeceu nossa visita e decidiu apresentar 

duas das mulheres de sua comunidade, pois, em uma de nossas entrevistas, eu tinha 

perguntado sobre a presença de mulheres no “seu grupo”. Apresentou Adina, uma 

jovem de vinte e poucos anos, sua atual companheira, e Malika, um pouco mais velha 

que Adina, enfermeira, uma das mais assíduas do grupo. Diferentemente das mulheres 

da Magen David, elas não tem a preocupação com o controle das vestimentas e não 

usam nenhuma proteção sobre os cabelos. São joviais em sua aparência e comunicativas 

com os demais membros do grupo.  

Alguns homens de “seu grupo” acumularam bastante conhecimentos relevantes 

para a vida caraíta. Dois deles, Pedro Agra e Antonio Ribeiro, frequentavam as reuniões 

promovidas por Noah, mas por desentendimentos na interpretação de determinados 
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preceitos teológicos, acabaram tomando rumos individuais de autoconhecimento 

espiritual.  

Pedro Agra, assim como Noah, mora no José Pinheiro em uma casa simplória 

em uma rua ocupada pela feira do bairro. Mora no segundo pavimento de um imóvel. 

No primeiro pavimento, funciona uma banca de jogo do bicho, cujo movimento de 

fregueses é intenso. Vindo pela rua, de longe avistamos a estrela de Davi colada na 

janela de Pedro avisando que ali mora um judeu. O lugar é repleto de outros símbolos 

judaicos. Ao subir as escadas, nos deparamos com a bandeira do Estado de Israel, 

centralizada na parede. A casa é pequena e dividida em poucos cômodos. Na sala de 

visitas, há um tapete vermelho no centro, um quadro ilustrando o Tabernáculo e 

fotografias coladas em uma cartolina azul de pessoas usando kipá e talit. O reduzido 

mobiliário do espaço, composto por uma mesinha e cadeiras de plástico, dá um ar de 

provisoriedade à casa.  

Em outro ambiente da casa, uma antessala mal iluminada, há um conjunto de 

sofás e uma estante onde vários símbolos judaicos estão expostos, com destaque para a 

Torá, novíssima, contrastando com livros velhos acumulados nas prateleiras. Pedro é 

um senhor divorciado e, ao que parece, mora só naquele lugar. Ele me resumiu sua 

trajetória de inserção no judaísmo com as seguintes palavras: 

 

Bem, a minha procura incessante pela verdade das escrituras, até então eu era 

cristão, de família cristã... E também nós temos na família a ascendência pela 

família Costa, que é a ascendência judaica, certo? No caso a família Costa é de 

meu pai e a família Silva de mamãe. Mas, não foi pelo fator “de família”... Eu 

muito envolvido no lado religioso, estou em busca da verdade, e este foi meu 

interesse, a busca da verdade. Depois de quatro anos nessa busca é que eu 

encontrei pessoas que estavam se aproximando do povo judeu, certo? Essa 

pessoa estava ligada a alguém na Bahia. Que é o rabino Oshana Iashali, que 

hoje é, ele tem outra função é um sofer
57

, segundo as informações que eu tenho. 

Só que de uma ramificação diferente da qual hoje nós fazemos parte. Porque 

legalmente eu ainda não sou hirud, judeu. É necessário ser reconhecido pelo 

Estado de Israel, certo. E é necessário também ser reconhecido por uma 

comunidade judaica. Eu fiz um curso na Universidade Judaica e conclui. Fui 

aprovado. Mas teria que ir fazer, participar da cerimônia, para assim fazer a 

conversão. Ainda me falta essa cerimônia de conversão, eu posso fazer próximo 

ano, aí vai depender do término dessa turma que tá fazendo o curso agora. 

 

                                                           
57

 Sofer é um escriba judaico que passa por uma extensa trajetória sacerdotal. São especializados em 

textos sagrados do judaísmo (Lamm, 2008). 
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Contou-me também que ele e outro ex-adventista, hoje chamado Danielli Bem 

Emanuelli, ambos integrantes do “grupo de Noah”, decidiram aperfeiçoar seus 

conhecimentos e fazer um “curso” na Universidade Judaica do Estado de São Paulo 

com um professor de hebraico chamado Moré. Pedro preferiu não detalhar os 

desentendimentos que teve com seu antigo líder Noah.  

Após o término do curso, Pedro terá que apresentar uma monografia e, se obtiver 

aprovação, ele viajará para os Estados Unidos a fim de iniciar os trâmites legais para, 

finalmente, ser reconhecido como judeu. Trata-se de uma trajetória distinta daquela 

adota por Noah, que conseguiu “se encontrar” no sistema caraíta professado por seu 

líder Oshana Ashali, rabino que não exige nenhum procedimento documental no 

processo de conversão.  

Outro ex-adventista que frequentava as reuniões promovidas por Noah e que, a 

exemplo de Pedro Agra e Danielli Bem Emanuelli, tomou uma trajetória de conversão 

distinta dentro do caraísmo foi Antonio Ribeiro. Antonio atualmente é um jornalista 

campinense e estudante do curso de Letras na Universidade Federal da Paraíba. Casado 

e pai de dois filhos, Antonio nasceu em um lar de pais católicos “não praticantes”, mas 

foi criado mesmo pela avó materna. “Ela guardava os sábados e aquilo ali me intrigava 

quando pequeno, mas eu não compreendia”. Ao dizer que sua avó tinha uma 

religiosidade diferente da religiosidade católica (“acendia velas e rezava todos os dias”), 

Antonio está, na verdade, defendendo suas origens sanguíneas judaicas que ele não 

consegue “provar”.  

Antonio teve seu primeiro contato com o judaísmo por meio da amizade que 

mantinha com Davi André, atualmente líder da Amigos da Torah, desde o tempo em 

que os dois frequentavam a Igreja Adventista em Campina Grande. Juntos, eles 

fundaram a Amigos da Torah. Mas, com o passar dos anos, começaram a existir muitas 

divergências pessoais com o pensamento defendido por Davi. Segundo ele, Davi 

misturava as tradições judaicas com a fé cristã. A situação foi ficando insustentável e 

ele decidiu abandonar o grupo. Passou, então, a se aproximar da comunidade Magen 

David, onde passou cerca de três anos ajudando nas reuniões e atividades organizadas 

pelo “grupo de Alessandro Magno”. Por “razões pessoais”, Antonio foi se desligando da 

comunidade e aproximou-se de Noah, por meio do seu contato com Pedro Agra que na 

época fazia parte do grupo caraíta campinense. Antonio foi a algumas reuniões 

ministradas por Noah e ficou admirado com os ensinamentos professados pelo 
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caraísmo. Aproximou-se também de João Medeiros, judeu que mora em Natal, Rio 

Grande do Norte, que defende, em um livro intitulado Em busca do retorno, a não 

necessidade de procedimentos documentais para realização do processo conversão ao 

judaísmo. Atualmente, Antonio declara que pratica o judaísmo em seu próprio ambiente 

doméstico, compartilhando seus conhecimentos e práticas com sua família. Guarda os 

sábados e “faz questão de seguir todas as leis judaicas”.  

Antonio é o caso extremo de um fenômeno social presente nos sentidos 

existenciais vivenciados pelos três grupos campinenses abordados na presente pesquisa. 

Sua inquietude identitária, sua constante busca de uma melhor interpretação das 

“verdades mais verdadeiras” do judaísmo, está presente em diferentes níveis e 

colorações nas trajetórias pessoais de muitos dos meus colaboradores. Segundo 

Antonio, “em Campina Grande ninguém produz um judaísmo que ele crê”. Não é à toa 

que representantes da Magen David, como Joaquim e Bruno, guardam sabiamente o 

ditado popular: “onde há dois judeus, três não se entendem”.  

Cabe-nos, então, a seguinte questão: por que, em contextos grupais tão 

diminutos, a exemplo das comunidades judaicas campinenses, os novos convertidos 

insistem em formar “facções”, seguir outros líderes religiosos e, em muitas situações, 

determinados integrantes dos grupos passam a ver a si próprios e a serem vistos como 

novos líderes, donos de um melhor entendimento das “verdadeiras tradições judaicas”? 

Por que a assertiva turneriana de que “os neófitos tendem a criar entre si uma intensa 

camaradagem e igualitarismo” ([1969] 1974: 118) não parece ser aplicada ao 

multifacetado contexto de novos convertidos do judaísmo campinense, onde constantes 

dissensos ético-teológicos entre os pequenos grupos judaicos tendem a fragmentar ainda 

mais a experiência étnico-religiosa na Magen David, Amigos da Torah e grupo caraíta?  



86 

 

 

Casa de Noah – sede da reunião dos caraítas. Foto: Emanuel Braga em 23/09/2015. 

 

 

Palestra de Noah em sua casa. Foto: Kalika em 29/09/2015.  
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Decoração da parede da casa de Noah. Foto: Mirella Braga em 23/09/15 

 

 

Detalhe da janela da casa de Pedro Agra. Foto: Mirella Braga em setembro de 2014 
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CAPÍTULO III 

DA ARTE DE SE TORNAR JUDEU 

ENTRE FRONTEIRAS LOCAIS E INSTITUIÇÕES JUDAICAS  

NACIONAIS E INTERNACIONAIS 

 

 

3.1. Judaísmo, fronteiras étnicas e perspectivas de reconhecimento 

 

Como observar e vivenciar fenomenologicamente as variações da “arte de se 

tornar judeu” e não cair nas armadilhas do idealismo vazio da descrição pela descrição, 

da apreciação estética da diversidade e beleza da vida humana? É Alessandro, o líder 

idealista da Magen David, que deixa as abstrações de lado e assevera de modo 

surpreendentemente pragmático:  

 

Só tem duas formas de você ser judeu, ou seja, de forma comprovada, né... 

Filho de uma mãe judia, comprovada, não é questão de possibilidade, 

probabilidade... Você teria que pegar, sair fazendo uma regressão pela linha 

matriarcal até encontrar uma judia reconhecida, aí você saberia que não houve 

interrupção, aí você com o documento daquela você mostraria que é judeu. Só 

pode ser judeu assim ou através da conversão.  

 

 Mesmo via critério genealógico, a certeza individual (autoconvencimento) de ser 

contemplado com a dádiva sanguínea judaica não assegura o reconhecimento identitário 

da comunidade judaica. Da perspectiva da redescoberta da identidade, não se nasce 

judeu, se conquista um status étnico-religioso por meio de negociações com autoridades 

e especialistas (rabinos, acadêmicos, burocratas, etc.), dispondo de táticas e astúcias 

que inventam e reinventam cotidianos no sentido atribuído por Michel de Certeau 

(1994).  

             Ao mesmo tempo em que podemos constatar a existência de um fenômeno 

multifacetado na emergência étnica-identitária-religiosa das três comunidades judaicas 

abordadas na presente pesquisa, que se traduz, como afirmamos anteriormente, pela 

formação de fronteiras que rivalizam verdades sobre o judaísmo em pequenos grupos 

situados em um município do interior da Paraíba, há neste fenômeno multifacetado a 

constante distribuição de informações e troca de fluxos culturais conectando Campina 

Grande à São Paulo, Nova York, Miami, Israel e outros “centros” do judaísmo. Essa 
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“economia informacional”, no sentido barthiano da expressão, tende a provocar a 

desagregação de grandes unidades explicativas que sintetizariam realidades complexas 

em determinados traços culturais fixos. Percebendo essa desagregação em muitos 

contextos de constituição de identidades múltiplas, Ulf Hannerz afirma: 

 

Algumas correntes de cultura são dificilmente identificáveis como pertencentes 

a qualquer lugar específico. Na medida em que são enredadas nessas 

diversificadas correntes de cultura presentes em seus hábitats, as pessoas, como 

seres culturais, provavelmente estão sendo moldadas, e modelam a si mesmas, 

por peculiaridades de sua biografia, gosto e cultivo de talentos. As identidades 

atribuídas ao grupo não precisam mais ser todo-poderosas. (Hannerz, 1997: 18)  

 

Ana Elya está antenadíssima e procura “em sites e nas redes sociais pessoas que 

se identificam com a fé judaica”. Assim ela pode “ter acesso aos costumes e tradições, 

trocando experiências”. Confidencia: “um dia pedi amizade por meio da rede social 

facebook a Anita Novinsky
58

 e ela aceitou. Fiquei muito feliz”. Segundo Stuart Hall, 

  

Identidades culturais são pontos de identificação, os pontos instáveis de 

identificação ou de sutura, que são feitas dentro dos discursos de história e de 

cultura. Não uma essência, mas um posicionamento. Por isto sempre existe uma 

política de identidade, uma política de posição, que não tem nenhuma garantia 

absoluta numa “lei de origem” não problemática e transcendental. Identidades 

[são] moldadas por vetores de semelhança e continuidade tão bem como vetores 

de diferença e ruptura. (Hall, 1996, p. 70) 

 

Seguindo o raciocínio de Hannerz e Hall, poderíamos tranquilamente afirmar 

que a construção da identidade, seja individual ou social, não é estável e unificada – é 

mutável, reinventada, transitória e, às vezes, provisória, subjetiva; a identidade é 

renegociada e vai se transformando, reconstruindo-se ao longo do tempo. É confortável 

e inteligente pensar assim. Entretanto, os judeus campinenses não ficariam contentes 

com tal teoria sobre eles e suas vidas. Fariam o que Insan, um dos informantes ilongot 

fez com Rosaldo ([1989] 2000) quando o mesmo queria encontrar uma “explicación 

„más profunda‟”
59

 do fenômeno da ira e da vontade de cortar cabeças, prática tradicional 

entre os ilogot décadas passadas. Corrigiriam o etnógrafo e suas impressões apressadas, 

elegantes e coerentes. Pois, quando os colaboradores da presente pesquisa se 

                                                           
58

 Historiadora famosa pelos estudos judaicos no Brasil. Atualmente é Livre Docente da Universidade de 

São Paulo – USP e Consultora do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 

CNPq.   
59

 Tradução: “uma explicação mais profunda”.  
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identificam como “marranos” estão falando de algo que preexiste às suas histórias e 

escolhas arbitrárias. Falam de algo duradouro que foi descoberto e não construído. 

Quando Joaquim atesta que “o fenômeno marrano é típico dos descendentes de judeus 

portugueses que vem tomando força em todo o Brasil desde o fim da inquisição, 

abertura política, liberdade religiosa, acesso a informação”, ele não fala de uma 

“posição política perante o mundo diversificado”, fala do reencontro com origens e 

verdades sólidas estruturadas sob fortes pilares teológicos.   

Sahlins considera que um dos grandes desafios da Antropologia é “não apenas 

saber como os eventos são ordenados pela cultura, mas como, nesse processo, a cultura 

é reordenada” ([1981] 2008). O autor ainda chama atenção para o processo de 

transformação de uma estrutura por meio de sua própria atualização histórica em 

determinados eventos cotidianos. Que tipo de processos de transformação ocorre e 

como eles ocorrem no caso do fenômeno das emergências étnicas-identitárias-religiosas 

dos judeus de Campina Grande?   

Como vimos, em Campina Grande, não existe uma uniformidade nas narrativas 

e ações das “artes de se tornar judeu”. Em um pequeno contexto geográfico, coexistem 

várias possibilidades existenciais definindo conflitos e consensos entre judeus ortodoxos 

e liberais, “semi-religiosos” e leigos, aqueles que permanecem socioculturalmente 

identificados e integrados à comunidade judaica sem grandes preocupações com alguma 

ortodoxia. Mesmo que frequentem a sinagoga e participem dos shabats, alguns 

obedecem aos mizvots (mandamentos), outras não querem, outros não conseguem (por 

questões financeiras). 

O predomínio do perfil antecedente evangélico, geralmente assembleiano e 

adventista, dos judeus campinenses pode estar relacionado com a atenção que tais 

evangélicos dão à integridade teológica do Antigo Testamento da Bíblia que os 

aproxima mais de uma “apreciação séria” dos livros do Pentateuco e, 

consequentemente, do universo religioso judaico. Assim, para muitos, verdade é 

também sinônimo de anterioridade e o judaísmo seria, dentro do prisma interpretativo 

cristão, o sistema religioso que mais representaria essa anterioridade de fé idealizada.  

Os judeus (candidatos ao status de judeus reconhecidos), atuantes nas 

comunidades abordadas na presente pesquisa, estrategicamente e, ao mesmo tempo, 

involuntariamente, constroem uma série de habitus, tomando emprestado o conceito de 

Pierre Bourdieu (1989), da “arte de se tornar judeu”. Assim, determinados padrões 
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comportamentais identitários são constituídos por meio de determinados modos de 

operar aprendidos para que os praticantes possam agir ou reagir segundo as situações e 

os espaços sociais apresentados no momento das ações. Apesar de tais ações estarem em 

constantes processos de atualização cotidiana, por meio de controles irrefletidos da 

percepção e do preceito incorporado, elas sempre dão margem para a criatividade dentro 

do campo de interações identitárias judaicas. O cotidiano inventivo
60

 acionado pela 

própria alquimia dos conflitos existentes nas disposições incorporadas pelo capital de 

conhecimento identitário judaico é o que potencializa a formação, dissolução e 

reestruturação das fronteiras e dos fluxos culturais entre os grupos de judeus 

campinenses. 

Esses grupos apresentam profundas hierarquias que desigualam os percursos 

étnico-identitários de judeus considerados “mais judeus” do que outros novos 

convertidos. Em um insistente processo de sofisticação de gestos, conhecimentos, 

gostos e comportamentos, a exemplo do uso pedante da língua hebraica, uma minoria de 

judeus campinenses reivindica, perante a comunidade mais ampla e fragmentada de 

perfis identitários judaicos locais, a distinção no sentido bourdieusiano do termo, o 

credenciamento social de serem mais puros do que alguns neófitos não hábeis com as 

“estratégias de se tornar judeu”. Tais líderes do processo identitário judaico local 

dispõem de artifícios caracterizados por Hannerz como “instances where people take a 

proprietary interest in particular means of expression as matters of identity and social 

distinction, personal or collective”
61

 (1992, p. 111). 

Inspirada no pensamento de Rosaldo ([1989] 2000), defendo que não existem 

“objetos de análise”, a etnografia se debruça sobre sujeitos analisantes, críticos, que 

invertem a luz amarela da sala do interrogatório para os olhos surpresos do etnógrafo, 

seus escritos, sua ética e sua política. Há, inclusive, um recorrente “controle de 
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 Esse lado inventivo dos judeus campinenses pode ter ligação, e eu creio que realmente possua com o 

que Gorenstein (2005) e tantos outros enfatizaram, ao narrar em suas obras os “novos judeus no Brasil”, 

que as dificuldades de comunicação, a proibição da manutenção de escolas, do ensino da Bíblia e do 

hebraico, e principalmente o perigo mortal de ser descoberto pela Inquisição, limitaram as práticas 

judaicas. Dessas, restaram poucas leis mantidas na memória, transmitidas pelos pais aos filhos. O 

judaísmo praticado no Brasil não era ortodoxo, de religião letrada, passou a ter transmissão oral, “as 
escondidas”, vinda daqueles que ainda tinham conhecimento das tradições. Vainfas e Souza (2000) 

lembram que a religião judaica, assim como o próprio cristianismo, foi-se mesclando às religiões 

populares. Os cristãos-novos do século XVIII já eram cristãos há mais de dois séculos, desde a conversão 

forçada e, portanto, não exatamente “novos”, comentam eles. Logo, eram perseguidos não porque hereges 

da religião católica, mas principalmente porque tinham sangue judeu. 
61

 Tradução: “casos em que as pessoas tomam um interesse de propriedade em determinado meio de 

expressão como questões de identidade e distinção social, pessoal ou coletiva”.  
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impressões” sobre a minha pessoa e o trabalho de pesquisa ora desenvolvido, 

semelhante ao que ponderou Gerald Berreman (1975). Estou ciente de que os 

antropólogos, em muitos contextos de pesquisa junto a grupos étnicos, são avaliados 

como eficientes “agentes” mobilizados para acesso a diversos direitos e recursos 

públicos demandados pela população local (Pacheco de Oliveira, 2004). Entretanto, no 

caso do meu trabalho, ao que parece, os sujeitos não estão exatamente em busca desse 

tipo de direitos apontados por João Pacheco de Oliveira. Minha pesquisa junto às 

comunidades judaicas campinenses é alvo constante de desconfianças. Meus cuidados 

etnográficos, minhas questões, pausas e comportamentos são avaliados pelos diferentes 

grupos que observam minha postura pessoal “sincera ou falsa” ao tratar de “assuntos 

polêmicos” como a legitimidade ou não da identidade judaica da comunidade Amigos 

da Torah liderada por Davi André. Em outras situações, eu sou vista como um “meio” 

do grupo aparecer no mundo das “produções acadêmicas mais sérias”. As negociações 

de informações para a elaboração das presentes reflexões antropológicas fariam parte de 

inteligentes artimanhas na difícil trilha para conquista da identidade implorada a Israel e 

adiada pelos “agentes fiscais” nacionais e internacionais sempre atentos à seleção dos 

novos convertidos “mais dignos” de serem reconhecidos como “judeus de fato e de 

direito”.  

Para finalizar o presente tópico, é preciso dizer que o que pude perceber ao 

longo da escrita desta dissertação e de minha pesquisa de campo é a existência de um 

fenômeno contemporâneo da busca pelo “resgate de raízes judaicas” nas três 

comunidades abordadas no estudo. Embora procurem a “imitação do passado”, um 

passado idealizado como “universal”, essas emergências étnico-identitárias-religiosas 

são, como não poderia deixar de ser, únicas, ricas de criatividades, de inteligentes 

artimanhas de invenção da continuidade na transformação.  

 

3.2. As visitas dos rabinos na Magen David 

 

Nos últimos anos, a comunidade Magen David tem recebido com mais 

frequência a visita de rabinos a fim de se instruir com orientações sacerdotais para o 

amadurecimento espiritual de seus membros. De acordo com a formação e a filiação 

judaica do rabino, a comunidade vem sendo “avaliada” de forma diferenciada, 

recebendo ou não o sonhado aval de seus pares.  
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 Neste tópico, analisaremos as visitas de dois rabinos à Magen David realizadas 

em um curto intervalo de tempo (um ano): Moyses Elmescany, rabino da Comunidade 

Israelita de Belém do Pará que está vinculada à Organização Shavei Israel; e Alexandre 

Leone
62

, rabino do Centro Cultural e Social Bnei Chalutzim, entidade que serve à 

comunidade judaica de Alphaville, Granja Viana e adjacências, na cidade de São Paulo 

capital.  

Do ponto de vista dos rabinos, suas visitas fazem parte de um esforço para 

ajudar as comunidades marranas que desejam realizar o retorno por meio de práticas 

religiosas judaicas.  

Quando os rabinos viajam até Campina Grande, a comunidade Magen David 

organiza um rateio entre seus membros, segundo as possibilidades econômicas de cada 

um, para o financiamento das passagens e outras despesas das visitas. De uma forma ou 

de outra, todos contribuem. Geralmente, Ana Elya e Jessé oferecem hospedagem em sua 

residência, onde os rabinos se sentem bem acolhidos em uma confortável casa.  

Alessandro Magno estabeleceu o primeiro contato com o rabino ortodoxo 

Moyses em 2009, quando o sacerdote veio participar da abertura da exposição “A 

chama que a Inquisição nunca conseguiu apagar”, realizada pela Organização Shavei 

Israel no período do Carnaval em Campina Grande, como parte da programação das 

atividades religiosas planejadas pela Magen David. O rabino, na época, ficou muito 

impressionado com a força de vontade das pessoas em se tornarem judias mesmo sem a 

comprovação de suas raízes sanguíneas.  

Nas vindas até Campina Grande, o rabino Moyses organiza uma espécie de 

“minicurso” com os membros da Magen David. Há, então, uma “avaliação” do modo 

como estão sendo conduzidos os ensinamentos da lei hebraica na comunidade, como as 

festividades estão sendo realizadas, a participação individual dos membros nos rituais 

judaicos, o cumprimento dos jejuns e de outros procedimentos cotidianos que ilustram a 

vivência tradicional no judaísmo. O comportamento de Alessandro Magno, suas 

atitudes como liderança comunitária, são minunciosamente observadas. É ele quem 
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recebe a maioria das instruções de Moyses. O cotidiano doméstico de Ana Elya e Jessé 

é devassado pelo rabino hóspede. Mas eles não se chateiam. Aproveitam e tiram 

dúvidas sobre os deveres alimentares e outros detalhes do dia a dia. Sentem-se 

privilegiados por receberem ensinamentos dentro do próprio lar. Os outros membros são 

observados apenas quando estão reunidos em espaços coletivos da Magen David.   

Para o rabino Moyses, o processo de reconhecimento dos membros da Magen 

David é um caminho árduo. Avalia que “falta muita coisa” para comunidade ser aceita 

perante o judaísmo oficialmente reconhecido. Como faz parte da vertente ortodoxa do 

judaísmo, ele não está autorizado a conceder esse reconhecimento à comunidade Magen 

David. Moyses sugeriu que Alessandro e seus seguidores procurassem outros rabinos, 

adeptos de alas mais liberais do judaísmo, para que o grupo pudesse passar pelos 

sonhados procedimentos de titulação judaica.  

Alessandro e os demais membros da Magen David anualmente participam da 

festividade do Purim (Carnaval), em Recife, junto aos judeus de outros Estados 

nordestinos (especialmente, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Ceará). Nesse período 

festivo comemorado pelas ruas do centro recifense, Alessandro Magno conheceu 

Alexandre Leone. Após esse encontro, laços afetivos foram cada vez mais estreitados 

entre o rabino e a Magen David.  

Os membros da Magen Davi logo perceberam diferenças entre a postura e o 

pensamento de Alexandre e de Moyses. Agora havia na comunidade a presença de dois 

iniciadores, no sentido barthiano do termo, compartilhando distintas formam de 

conhecer o “verdadeiro judaísmo”.   

Quando comecei a visitar a comunidade Magen Davi no final de 2014, o único 

rabino que fazia visitas frequentes ao grupo era Moyses. Um ano depois, após a troca de 

informações entre a comunidade e o rabino Alexandre, estive no local e as modificações 

na estrutura física e no comportamento dos integrantes durante as celebrações eram 

bastante visíveis. A abrupta separação entre homens e mulheres nos espaços internos da 

sinagoga foi substituída por uma integração maior entre todos, havendo apenas a 

instalação de uma divisória flexível no lugar da parede no espaço interno da casa, onde 

o grupo faz suas orações. Indaguei sobre estas mudanças a Ana Elya e a mesma 

prontamente respondeu:  
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Quando o rabino Moyses vem nos visitar, nós colocamos a divisória, pois na 

sinagoga que ele preside não é permitido aos homens e as mulheres ficarem 

juntos no mesmo ambiente para orações dentro da sinagoga. Mas retiramos essa 

divisão para receber o outro rabino, mais liberal, o Alexandre Leone. 

 

Hoje em dia há mais leveza nos cânticos entoados pelas mulheres, há mais 

cordialidade entre os membros da Magen David e, acima de tudo, há um entusiasmo 

muito grande quanto ao reconhecimento oficial da Magen David como “comunidade 

judaica” após os contatos estabelecidos com o rabino Alexandre.  

 Ao contrário do acesso ao rabino Moyses, Alexandre mostrou-se sempre muito 

solícito à presente pesquisa. Rapidamente agendamos uma entrevista via Skype. 

Alexandre ficou muito bem impressionando com a diversidade de referências locais 

judaicas que consegui “mapear” em Campina Grande e afirmou que estava disponível 

para me ajudar e “tirar minhas dúvidas”.  

Alexandre recebeu o título de Master of Arts pelo Jewish Theological Seminary, 

em Nova York. Desde que percebeu o interesse dos membros da Magen Davi na 

realização do processo de conversão, se prontificou a acompanhá-los e orientá-los. 

Alessandro Magno, como líder da comunidade, será o primeiro a passar por tal 

processo. Todos estão muito ansiosos com essa conquista da comunidade.   

Percebi que o sentimento de solidariedade é muito maior e mais presente entre 

os membros da comunidade Magen David do que na Amigos da Torah e no grupo 

caraíta. Na Magen David, existe uma ampla rede de solidariedade que norteia as ações 

sociais vivenciadas pelos membros, permitindo que essa união pudesse ser evidenciada 

não apenas no âmbito familiar, como a família de Ana e de Leda, pois são muito 

comuns as ajudas mútuas, tanto a partilha de conhecimentos como a partilha de bens 

materiais, fazendo com que o processo de busca pelo reconhecimento, e todos os 

compromissos que estão relacionados a esse processo, se torne menos oneroso para 

aqueles que fazem parte da comunidade. A acolhida do neófito é um ato bastante 

valorizado na Magen Davi. Todos têm o dever de acolher aquele que deseja pertencer 

ao judaísmo. Servir, ajudar e abençoar a vida do próximo, principalmente quando este é 

um “irmão”, um judeu, faz parte dos mandamentos da Torá, representa uma mitzvot, ou 

seja, uma atitude de fidelidade tanto para com o seu Deus quanto para com o seu 

próximo.  



96 

 

Segundo o rabino Alexandre, no judaísmo a “lei do retorno” é a lei que define 

quem é judeu e por consequência quem tem direito a fazer Aliah
63

. Os critérios da lei 

são baseados na religião judaica. Os novos convertidos podem se basear nos critérios da 

lei, que são esses:  

1. Judeu é toda pessoa nascida de mãe judia, portanto os filhos de mães judias 

sempre serão judeus de primeiro grau;  

2. A lei também assegura o mesmo direito aos descendentes de judeus e aos 

judeus convertidos. Portanto, descendentes de judeus, são os filhos de pai judeu. 

O homem não passa o judaísmo. Dessa forma, os filhos ou netos de um homem 

judeu são considerados descendentes de judeu de segundo ou terceiro graus, 

respectivamente;  

3. Judeus convertidos têm direito a fazer Aliah, apenas após alguns anos de 

conversão (normalmente, cinco anos), desde que essa conversão tenha sido 

acompanhada por rabinos e instituições judaicas sérias devidamente 

reconhecidas por Israel.   

Os judeus campinenses contemplados pela presente pesquisa não podem ser 

reconhecidos como “judeus” segundo as leis ortodoxas. Entretanto, de acordo com os 

pensamentos e procedimentos defendidos por correntes liberais do judaísmo 

(representadas pelos movimentos conservador e reformista), há uma redefinição das 

normas de pertinência que costuma acolher no seio do judaísmo pessoas cuja 

ascendência genealógica violaria o “princípio judaico da consanguinidade”. Sujeitos 

como Alessandro, embora não consigam comprovar documentalmente, sua ascendência 

identidade judaica sanguíneas, “são judeus”, segundo o rabino Alexandre, “porque 

aceitaram a fé judaica e vivem os costumes do povo judeu”.  

Alguns homens da Magen David relatam a importância de terem passado por 

muitas das “exigências” do conjunto de procedimentos para acesso ao reconhecimento 
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identitário judaico. Muitos deles já são circuncisados
64

 e não precisaram passar por 

cirurgias em suas lutas pelo “título de judeus”.  

A presença dos rabinos Moyses e Alexandre na Magen Davi reconfigura 

sistemas de pensamento e ação comunitários e potencializa a situação de permanente 

tensão interna existente em diversos contextos judaicos, a tensão entre o “tradicional” e 

o “novo”, entre “permanências” e “mudanças”. Se existe ainda algum “modo de ser 

judeu tradicional”, creio que ele está ressignificado em diversas formas de vivenciar tais 

tradições em Israel, nos EUA, no Brasil e alhures.  

 

3.3. Últimas notas acerca da “arte de se tornar judeu” 

 

No Brasil, tal fenômeno de “retorno às identidades judaicas” vem se 

desenvolvendo em outros estados nordestinos, sendo alvo de pesquisas, Kaufman 

(2000), Silva (2008), Lins (2010), que vem identificando Pernambuco, Paraíba, Rio 

Grande do Norte e Ceará como lugares representativos, onde as comunidades tem se 

mobilizado para reinvenção de suas identidades marranas. Um exemplo bastante 

paradigmático desse movimento de retorno, embora diferenciado da presente pesquisa 

ora apresentada, é aquele dos judeus sefarditas da comunidade de Belmonte no Norte de 

Portugal (Garcia, 2006), onde há um grupo de pessoas que se conservou fiel às tradições 

judaicas por séculos, reivindicando na década de 1980 seu retorno ao judaísmo 

ortodoxo. 

Tendo em vista que o pertencimento à religião judaica se fundamenta, 

preponderantemente, em princípios consanguíneos, alguns dos novos convertidos nunca 

deixam de se mobilizar para reivindicar sua pertença por meio da “recuperação da sua 

genealogia marrana”. Estão em constante busca por memórias familiares que, por força 

das perseguições cristãs da península ibérica, permaneceu encoberta por séculos. 

Paralelamente à pesquisa genealógica, os novos convertidos buscam o reconhecimento 

                                                           
64

 O ritual da circuncisão propicia tanto o ingresso ao grupo social, conferindo uma identificação étnico-

religiosa, quando a criança recebe um nome hebraico através do qual será conhecida e chamada a 

participar dos rituais, como, por exemplo, ao ser convidada a ler um trecho das Escrituras. Ao seu nome 

individual, é acrescentado o nome hebraico de seu pai sendo-lhe, assim, reconhecida sua ascendência e 

seu status “tribal” – Cohen (sacerdotal), Levi ou Israel. A circuncisão ou Brit Milá é uma exigência para a 

conversão ao judaísmo. Para as mulheres, não há um ritual correspondente ao da circuncisão. Sua 

nominação e incorporação à comunidade ocorrem quando seu pai anuncia seu nascimento e seu nome na 
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que ocorre também para os meninos. Também às mulheres é dado um nome hebraico, seguido do nome 

de seu pai (Lamm, 2008).  
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de suas identidades étnico-religiosas pela adesão à fé e às práticas judaicas.  Com o 

aumento da visibilidade desses movimentos de busca de reconhecimento por parte de 

várias comunidades, os governos da Espanha e de Portugal aprovaram recentemente leis 

para concessão de nacionalidade àqueles que comprovarem sua ascendência judaica 

sefardita. Esta política internacional de reconhecimento da identidade de judeus 

sefarditas se insere em uma conjuntura política contemporânea de forte antissemitismo, 

marcado pelas conversões de jovens ao islamismo, de modo que o discurso oficial 

português é de que se trata de uma estratégia política para minimizar a onda de 

antissemitismo na Europa
65

.  

Se fosse compreendido no quadro da “modernidade religiosa” definido por 

Danièle Hervieu-Léger (2003), o movimento de retorno de marranos de Campina 

Grande ao judaísmo, constituiria um fenômeno que se integra à dinâmica dos novos 

processos identitários com a coexistência de múltiplas identidades (Hall, 2000). Este 

movimento expressaria uma nova configuração no campo religioso, em que os jovens 

buscam se inserir no repertório de grandes religiões, abandonando suas heranças 

religiosas ocidentais cristãs, conforme constatou Hervieu-Léger (2003), Segundo esta 

autora, a “modernidade religiosa” se caracteriza pela desregulação das práticas e 

vivências religiosas, com o uso da bricolagem em que os novos crentes elaboram seu 

sistema religioso a partir de elementos de um repertório amplo de sistemas religiosos, 

combinados com uma liberdade de escolha jamais vista, além do fenômeno do fim das 

identidades religiosas herdadas. Entretanto, as conversões ao judaísmo parecem 

contestar, em certa medida, a visão da citada autora, uma vez que a religião eleita pelos 

convertidos integra o grupo das religiões universais tradicionais, onde os novos 

convertidos apresentam um discurso no qual se propõe recuperar uma herança 

esquecida por forças coercitivas históricas.  

Nos grupos judaicos campinenses, a tradição e a mudança se reconstroem nas 

relações de poder estabelecidas nos momentos cerimoniais e domésticos de cada 

membro dos grupos. O que pude perceber ao longo da escrita desta dissertação e de 

minha pesquisa de campo, é o fenômeno contemporâneo da “busca pelo resgate de 

raízes judaicas” em Campina Grande. Embora procurem a “imitação do passado”, um 

passado idealizado como “universal”, essas emergências étnico-identitárias-religiosas 
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são, como não poderia deixar de ser, únicas, ricas de criatividades, de inteligentes 

artimanhas de invenção da continuidade na transformação.  

Na Magen David, na Amigos da Torah e mesmo no grupo caraíta, percebi que os 

marcos fundacionais desses grupos, os primeiros encontros, as primeiras experiências 

festivas, ocorreram por meio do estabelecimento de relações sociais afetivas entre 

membros de uma mesma família ou de agrupamentos sociais bem diminutos. Essas 

pessoas foram se somando a amigos, vizinhos, colegas de trabalho, e terminaram 

agrupando-se, em muitos casos, a partir de uma aproximação geográfica com a 

comunidade/sinagoga. Tal “elo unificador”, a sinagoga, a referência edificada, cumpriu 

e cumpre funções não apenas religiosas e espirituais, mas de assistência social e 

cultural, servindo como apoio solidário e psíquico a pessoas que cultivam uma 

identidade étnico-religiosa sui generis em Campina Grande.  

É preciso, por fim, dizer mais algumas palavras sobre o caráter faccionalista da 

articulação das fronteiras étnico-religiosas judaicas entre os grupos campinenses 

contemplados na presente pesquisa. A constante tendência aos conflitos teológicos entre 

membros de um mesmo grupo em busca de uma “verdade mais verdadeira” acerca das 

“grandes questões do Universo” parece vir de determinadas escolhas de trajetórias de 

vida anteriores dos indivíduos que se identificam com uma fé sui generis como a fé 

judaica nos contextos sociais de Campina Grande. Essas mudanças de afirmação 

identitária religiosa já vinham ocorrendo quando esses “novos judeus” professavam 

religiosidades evangélicas neopentecostais e discordavam das interpretações que seus 

líderes religiosos davam para determinadas passagens bíblicas do Antigo Testamento.    

O rabino Alexandre avalia de forma positiva a pluralidade de identidades 

judaicas construídas em Campina Grande: 

 

A identidade judaica é a grande força afetiva, depois vem o resto, o primeiro 

impacto é afetivo. Não acredito que ser judeu é uma questão racional. Tem 

certas coisas que nós somos escolhidos, somos sangue, ou somos memória. Na 

Paraíba, conheci Alessandro Magno, que embora não seja “judeu sanguíneo”, se 

reconhece como judeu, vive o judaísmo, logo, é judeu. Existem outros por ai, 

assim também? Se sim, são judeus, e devem ser reconhecidos.  

 

Kiko, integrante da comunidade Magen David, fala do encontro com o judaísmo 

como um encontro consigo mesmo, um processo de auto-conhecimento que institui 
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determinadas convicções espirituais e filosóficas e interpreta, com jeitos próprios, as 

tradições e verdades judaicas.  

 

Para mim ser judeu é se sentir judeu. Não importa o que um acha que é o 

judaísmo. É você fazer seu judaísmo, eu faço o meu judaísmo. Eu venho aqui na 

sinagoga, eu interpreto as leis, eu escuto o meu líder. Eu faço parte das regras 

baseadas nas leis que eu me propus a seguir. É preciso estar sempre 

participando, tentando introduzir judeus aqui na comunidade. Saber o que é, 

estudar a religião e estar seguindo os ensinamentos do eterno. E ainda assim, 

estar lendo, se aprofundando, interpretando do seu jeito e depois passando para 

os seus filhos. Essa é a herança.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Grupos judaicos florescem em torno de lideres carismáticos em Campina Grande 

nas últimas décadas. Estas comunidades de judeus afirmam a ascendência marrana, 

proveniente da Diáspora de judeus sefarditas do período colonial brasileiro, e se 

congregaram em torno de sinagogas estabelecidas em determinados nichos da cidade.  

As linhas desta dissertação buscaram promover um debate acerca do processo de 

formação de fronteiras étnico-religiosas em e entre três comunidades judaicas atuantes 

no município de Campina Grande, chamando atenção para determinados elementos 

estratégicos do cotidiano que operam como verdadeiros marcos de diferenciação e 

afirmação étnico-identitária.  

Embora o presente estudo concentre atenção em contextos muito específicos do 

judaísmo praticado por pequenas comunidades de interessados, a análise das trajetórias 

individuais e coletivas das pessoas e grupos de novos convertidos permite o exercício de 

algumas considerações finais de teor conclusivo:  

 

1. Existem muitos caminhos/estratégias para vivência das tradições judaicas; 

  

2. Tais caminhos/estratégias são acionados pela ausência de comprovação da 

ascendência sanguínea judaica;  

 

3. O “despertar” para um desejo de conversão ao judaísmo advém, no geral, de 

histórias de vida relacionadas às experiências religiosas neopentecostais;  

 

4. Os grupos de novos convertidos tendem às dissidências, à formação de 

novos grupos e/ou às experiências identitárias solitárias do “judaísmo 

próprio de cada um”/ “meu judaísmo”;  

 

5. Os grupos de novos convertidos não estão isolados, estão em constante 

contato e troca de experiências com grupos judaicos maiores e reconhecidos 

regionalmente, nacionalmente e internacionalmente;  
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6. Dentro da diversidade de ritos necessários para conversão ao judaísmo, o 

esforço para acúmulo de conhecimentos acerca da língua e das leis hebraicas 

é fundamental, instituindo “distinções” entre líderes e seguidores, 

experientes e neófitos, iniciadores e iniciantes. 

   

Creio que uma das grandes contribuições do presente trabalho foi definir um 

novo colorido ao “mapa brasileiro e mundial” de comunidades judaicas, descrevendo 

criativas experiências de vida de pessoas que atribuem poderosos sentidos às antigas 

leis hebraicas e são desconhecidas, muitas vezes, no próprio círculo social de judeus.  

Concluo afirmando que, diante do que propus inicialmente, considero esta uma 

obra inacabada e bastante introdutória. Esta dissertação me serve de estímulo para 

ampliar a pesquisa, com novo fôlego, especialmente no que diz respeito às ligações 

dessas pequenas comunidades judaicas campinenses com a prática religiosa judaica 

considerada oficial das sinagogas reconhecidas pelo Brasil e mundo afora. 
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