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RESUMO 

 

MASSEHET SANHEDRIN: 

Uma Análise Cultural Judaica Sob o Prisma Sacro-Legislativo 

 (Séc. II E.C) 

 

 

Ao direcionarmos nosso olhar para a laicidade imputada ao mundo ocidental 

desde o final do século XIX, uma determinada religião nos chama atenção na 

medida em que suas próprias bases de fundamentação estão amparadas 

justamente na inalienabilidade da esfera religiosa com a secular: o judaísmo. Mais 

precisamente o judaísmo rabínico (ou normativo) que, diante da ausência de sua 

maior estrutura patrimonial e institucional, passou a reportar para as literaturas 

sacras um novo locus de memória, erigindo-as como elo norteador para que um 

judeu se reconheça como tal, ao passo que acreditamos ser indispensável uma 

análise dos códices sacro-legislativos partícipes desse cenário. 

Para tanto, recorremos ao mundo antigo, quando deu-se início ao processo 

de compilação da Lei oral desenvolvido por mérito do trabalho dos tanaítas, tendo 

como expoente o rabino Yehuda Hanasi, que reuniu todas as leis, tradições, 

explicações e interpretações que haviam sido escutadas desde Moshe, até os 

tribunais das gerações posteriores. Yehuda compilou tudo isto num livro chamado 

Mishnah, que abarca a forma final das leis orais desenvolvidas após a época dos 

escribas (300.a.E.C) até fins do século II E.C., sendo este último o período em que 

situamos nosso objeto de estudo, alocado principalmente nas mishnayot de 

Sanhedrin. Pretendemos com essa análise estabelecer argumentos plausíveis à 

compreensão do judaísmo rabínico, honroso com a tradição e flexível com as 

mudanças inerentes à sua contemporaneidade. 

 

Palavras-chave: Mishnah, Hermenêutica Sacro-Literária, Diáspora. 
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ABSTRACT 

 

MASSEHET SANHEDRIN:  

A Jewish Cultural Analysis From The Sacro-Legislative Viewpoint  

(2nd Century b.c.e) 

 

Aiming our look to the occidental world imputed secularism since the end 

of the XIX century, a specific religion calls our attention once its own fundamental 

basis are supported precisely by the inalienability of the secular and religious sphere: 

the Judaism. More precisely the rabbinic Judaism (or normative), which facing the 

lack of its major patrimonial and institutional structure, started to report to the sacred 

literatures as a new memory locus, erecting them as a guiding link for a Jew to 

recognize himself as such, while we believe a sacred-legislative analysis of the 

participant codices within this scenario is indispensable. 

For such, we turn to the Ancient World, when the compilation of the oral Law 

developed by Tannaim work merit began, having Rabbi Yehuda Hanasi as an 

exponent, who reunited all of the laws, traditions, explanations and interpretations 

which had been heard since Moshe, until the courts of the posterior generations. 

Yehuda compelled all this inside a book called Mishnah, which covers the final form 

of the oral laws developed after the time of the scribe (300 b.C.E.) until the end of the 

II century E.C., this last being the period in which we situate our object of study, 

mainly locating on the mishnayot of Sanhedrin. We intend with this analysis to 

establish plausible arguments to the comprehension of the rabbinic Judaism, 

honorable towards the tradition and flexible with the inherent changes related to its 

contemporaneity.  

 

Key-words: Mishnah, Sacro-Literary Hermeneutics, Diaspora. 
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Letra Final  Nome Transliteração AFI* Pronúncia 
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*
 Para descrever a fonética da língua hebraica com maior precisão, utilizamos os símbolos do 

Alfabeto Fonético Internacional (AFI), que contém os caracteres equivalentes aos sons inexistentes 
em português. 
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 Transliterações do hebraico utilizadas nos documentos1 ao longo do texto. 

 

1. Documentos Referentes à Lei Escrita 

Amos- Livro de Amós 

Bamidbar- Livro de Números 

Bereshit- Livro de Gênese 

Devarim- Livro de Deuteronômio 

Drivê Haiamim Bet- Livro de II Crônicas 

Ekha- Livro de Lamentações 

Ezra- Livro de Esdras 

Haggai- Livro de Ageu 

Hosea- Livro de Oséias 

Isaiah- Livro de Isaías 

I Macabim- Livro de I Macabeus 
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Mishleh Shelomoh- Livro de Provérbios 
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1 Documentos listados por ordem alfabética. 
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Shemot- Livro de Êxodo 

Shemuel- Livro de Samuel 

Shofitim- Livro de Juízes  

Tanakh- Acrônimo utilizado para denominar o principal conjunto dos livros bíblicos 
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Tehilim- Livro de Salmos 
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Zachariah- Livro de Zacarias 

 

2. Documentos Referentes à Lei Oral 

Guemarah- Comentários e explanações rabínicas sobre a Lei oral. 

Massehet2 Avoth- Segundo massehet do sêder3 de Nezikin. Forma abreviativa: Mas. 

Avoth. 

Massehet Berakhot- Primeiro massehet do Talmud. Forma abreviativa: Mas. 

Berakhot. 

Massehet Gittin- Sexto massehet do sêder Nashim. Forma abreviativa: Mas. Gittin. 

Massehet Meggilah- Nono massehet do sêder Mo’ed. Forma Abreviativa: Mas. 

Meggilah. 

Massehet Sanhedrin- Quarto massehet do sêder de Nezikin. Forma abreviativa: 

Mas. Sanhedrin. 

                                                           
2 Tratado. 
3 Ordem. 
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Massehet Rosh HaShana- Quarto massehet do sêder Mo’ed. Forma abreviativa: 

Mas. Rosh HaShana. 

Massehet Shabbath- Primeiro massehet do sêder Mo’ed. Forma abreviativa: Mas. 

Shabbath. 

Mishnah- Transcrição da Lei oral. 

Nezikin- quarto sêder do Talmud. 

Talmud bavli- Agregado dos conteúdos de Mishnah e Guemarah que tem suas 

guemarayot4 redigidas na Babilônia. 
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Mishnah, sendo, portanto, chamado de Segunda Mishnah. 

 

 

                                                           
4 Plural de Guemarah. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

“... o oposto de cada verdade é igualmente verdade. 

Isso significa: uma verdade só poderá ser 

comunicada e formulada por meio de palavras 

quando for unilateral. Ora, unilateral é tudo quanto 

possamos apanhar pelo pensamento e exprimir pela 

palavra.” 
HERMAN HESSE. Sidarta. 

 
 

Como origem de toda forma de conhecimento, encontra-se a linguagem. 

Fato indiscutível é que esta, por abarcar um arcabouço de representações, fica 

resignada às subjetivações de seus intérpretes, não chegando a anular, contudo, suas 

precondições linguísticas. O discurso historiográfico, presumido de seu caráter verídico, 

não deve, entretanto, limitar as possibilidades do acontecimento, atendo-se em torná-lo 

inteligível dentro de suas conjecturas. Com a preocupação conveniente a qualquer 

historiador consciente de que não há unilateriedade nos fatos, reservando-se ao 

emprego da linguagem a objetividade necessária para exprimir o pensamento, 

acreditamos que toda análise do discurso, tal como sua produção, deve sempre se  

guiar por valores de enunciação assumidamente compatíveis com o tecido social que o 

circunda. 

O filósofo e orador Cícero (106 a.E.C – 43 a.E.C1), instruído no grego e no 

latim, se propôs a traduzir muitos dos conceitos de filosofia grega para os romanos, 

afim de não só ganhar seu espaço na cultura romana letrada, como também contribuir 

                                                           
1 Em consonância à nossa fonte e à historiografia judaica, optamos por utilizar a terminologia “Era 
Comum” para os recortes cronológicos relativos ao calendário cristão. 
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para a remodelação de novos valores políticos e sociais, originando uma ferramenta 

que Cícero denominou de ueriloquium, atribuindo aos romanos uma maneira de falar 

verdadeira, própria. Logo, tratava-se de uma verdade originariamente romana, em 

detrimento das demais. Já no século XIX, temos com o clássico O Mundo como 

Vontade e Representação (Die Welt als Wille und Vorstellung), do alemão Arthur 

Schopenhauer, um outro exemplo de anunciação do valor de verdade da linguagem. 

Ao inaugurar sua obra com a fala “o mundo é a minha representação” 

(SHOPENHAUER, 2005: 43), o filósofo sintetisa a idéia básica de que o mundo é 

fenômeno de nossas representações e por isso apresentado de diversas formas, 

sempre a favor de nossas percepções. Tais exemplos apresentados nos parecem 

oportunos como forma de direcionar o olhar do leitor ao horizonte de possibilidades que 

a linguagem nos proporciona, ao mesmo tempo em que nos subordina às armadilhas 

da incompreensão indevida, se não tomados os devidos cuidados. E como a 

recorrência ao erro parece mais tributária aos estudiosos das ciências humanas (talvez 

pelo de fato de seus próprios objetos de pesquisa serem, antes, humanos, e por isso 

inexatos), julgamos necessária a apresentação dos limites e pressupostos que guiaram 

os argumentos de nossa pesquisa, como forma de torná-los compreensíveis dentro de 

nosso contexto espaço-temporal. 

As discussões que marcam o uso da literatura enquanto fonte documental 

para a pesquisa histórica são motivos de muitos e diversificados estudos desde o 

século XX, influenciados pela nova concepção de História que propunha a História das 

Mentalidades e a Escola dos Annales, buscando um alargamento daquilo que poderia 

entender-se por objeto de estudo histórico. A ampliação e a metamorfose do conceito 

fonte abriu espaço para a investigação dos textos literários sob o argumento de que 

todo e qualquer produto de manifestação cultural, e por isso social, auxiliam na 
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compreensão do passado histórico e permitem vias plurais de agentes que muitas 

vezes ficam escamoteados do discurso oficial. Numa maior síntese, as problemáticas 

que permeavam o uso da literatura como documento se alocavam numa célebre 

proposição já formulada por Aristóteles em sua Arte Poética (ARISTÓTELES. Arte 

Poética, VI. 7, 12, 25; IX. 1-6), na qual a literatura nos é apresentada como o discurso 

da imitação, reservando-se à História as narrativas dos fatos verídicos.  

A historiografia contemporânea, contudo, já vem conseguindo aliviar o peso 

que tanto comprimia o uso de demais objetos culturais não encarados como fonte 

documental. Os historiadores que trabalham com o imaginário conseguem discutir não 

somente o uso da literatura como um acesso privilegiado ao passado, mas também 

indagam sobre o caráter ficcional, e por isso literário, da própria noção de História. E é 

justamente pelo alargamento do conceito de fonte histórica que esta pesquisa se 

tornou possível, cabendo-nos reservar ao nosso objeto de estudo, a dizer, uma 

literatura sacro-legislativa, pressupostos e conceitos que nos permitem encará-lo como 

produto de manifestação sócio-cultural com a atenção necessária à linha tênue que 

separa a literatura da história, estabelecendo uma metodologia e análise do discurso 

que vão ao encontro de um “saber científico” próprio da História Cultural. 

Desenvolvida a partir dos desafios impostos pela História das Mentalidades, 

que incitou a busca pelo auxílio nas disciplinas vizinhas, enfatizou o estudo da História 

do social e provou seu gosto pela longa duração, a História Cultural, enquanto campo 

investigativo, tem como anseio principal a “identificação dos modos pelos quais em 

diferentes lugares e momentos as realidades sociais são construídas, pensadas e 

dadas a ler” (CHARTIER, 1990: 23). Trata-se, ademais, de uma perspectiva na qual as 

manifestações sociais de forma alguma devem ser encaradas como discursos neutros, 

pois é justamente no espaço coletivo que as relações de poder se desenvolvem. A 
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História Cultural concilia, portanto, fenômenos construídos culturalmente que nos dão 

suporte à investigação dos processos sociais de um determinado grupo, com suas 

delimitações possíveis. O que nos incorre dizer que a ferramenta primeira dessa área 

investigativa é a representação. Ou melhor, as representações advindas do “campo de 

concorrência e competição cujos desafios se enunciam em termos de poder e de 

dominação” (CHARTIER, 1990: 28). 

Por entendermos nossa fonte como partícipe e inerente a determinados 

processos sociais dos quais saem os discursos que moldam as representações das 

relações de poder, é que nos esforçamos para compreendê-la em meio às suas 

manifestações culturais e representativas. Não obstante, esse esforço repercute  

também na vinculação de nosso objeto à linha de pesquisa ao qual nosso projeto de 

pesquisa foi submetido, denominada História, Memória e Imaginários Sociais. 

Iniciando-se ainda nos primeiros ano de graduação, nossa pesquisa surgiu do 

anseio em encarar a Lei judaica, que se encontra amparada em suas literaturas bíblica 

e rabínica (Tanakh e Talmud), a partir de critérios legislativos que são próprios e 

fundamentadores do corpo interno da religião, sem negar, evidentemente, o valor 

canônico dessas escrituras, mas primando por uma perspectiva que ateste o caráter 

social dessa literatura sacra, inserindo-a e tornando-a partícipe da esfera secular. E no 

receio de tornar nosso estudo um trabalho meramente teológico ou sociológico, foram 

tomadas algumas medidas interpretativas. A priori, tínhamos como intuito a análise dos 

códigos civis presentes no sêder de Nezikin a nível de Mishnah. Mas constatados os 

problemas quase irremediáveis (e incabíveis para uma dissertação) que a amplitude 

dessa proposta aferia, reportamos nosso objeto para uma precisão mais pertinente. 

Logo, fomos ao encontro do Massehet Sanhedrin, que integra o quarto tratado do sêder 
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de Nezikin e lida com os procedimentos judiciais, julgamentos, prescrições para 

sentenças de morte e os dogmas relativos à religião judaica.  

Ao fazermos a seleção das mishnayot de Sanhedrin como nossa fonte 

primeira, encontramos uma via rica de análise à presença e aplicação da Lei judaica no 

âmbito civil e criminal, nos proporcionando um horizonte de inteligibilidade à inserção 

da influência rabínica na aproximação entre a Lei celestial com a secular mediante ao 

processo de redação da Mishnah, possibilitando compreendermos nosso objeto e 

fomentando nossa hipótese central, ancorada na premissa de que a literatura 

legislativa hebraica que se firmou durante a Antiguidade se caracterizou como um 

patrimônio imaterial para as comunidades judaicas (especialmente as da Antiga 

Palestina e Babilônia), quando diante da ausência de outras estruturas institucionais. 

No momento em que incorremos com este estudo, já tínhamos como certeiras 

as limitações2 com a bibliografia pertinente ao assunto, sobretudo pela dificuldade de 

acesso a trabalhos dedicados ao estudo do Talmud e que escapam ao nível 

estritamente teológico. No entanto, nos entusiasmamos com a possibilidade de 

apresentarmos à historiografia brasileira uma percepção jurídico-social das sagradas 

escrituras hebraicas, indo buscar nas mishnayot de Sanhedrin a evidência própria 

dessa primeira manifestação legislativa. Sendo a escrita vernácula de nossa fonte o 

hebraico, no que diz respeito ao conteúdo da Mishnah, e o aramaico, a nível de 

Guemarah, direcionamos a leitura do Talmud segundo regras de interpretação e 

linguística próprias dessa literatura. Ainda que a Mishnah seja a mesma para o Talmud 

bavli (babilônico) e o de Yerushalmi (Jerusalém), diferenciando-os apenas nas 

guemarayot, utilizamos como base o Talmud bavli, visto que este contou com um 

ambiente mais propício para sua elaboração e acabou interferindo num detalhamento 
                                                           
2 Devido ao fato de desconhecermos qualquer tradução para o português do Talmud, todas as traduções 
referentes ao conteúdo talmúdico (Mishnah e Guemarah) que se encontram neste trabalho, são de 
autoria própria. 
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maior de sua Guemarah, que embora não utilizamos como fonte primária, sua leitura 

em muito contribuiu para apoio de análise. 

O direcionamento do estudo talmúdico foi guiado por leituras sefaraditas, visto 

que o modelo sefaradi lida com a forma mais tradicional3 do judaísmo, o qual usamos 

como base para nosso trabalho. Objetivamos, com as leituras documentais, as demais 

obras de apoio e com o diálogo bibliográfico, reunir o máximo de informações 

pertinentes ao nosso objeto e que vão ao encontro de nossas premissas. Não temos, é 

preciso dizer, a pretensão que sequer cabe ao ofício do historiador de querer entranhar 

à fonte pressupostos que partem mais de nossas intuições do que, de fato, têm seu 

lugar devido. É, antes, uma proposta de raciocínio aplicada à inteligibilidade de nossa 

fonte documental, no intuito de torná-la coerente diante dos pressupostos históricos à 

qual esteve sujeita e no trato com a bibliografia pertinente ao assunto. 

Como devemos lembrar, o olhar direcionado ao mundo antigo não pode deixar 

de ser, antes de tudo, um olhar plural, no qual não somente os preconceitos e 

julgamentos do nosso presentismo não se encaixam, como também vive uma relação 

dialética entre pluralidade e singularidade na qual a primeira muitas vezes acaba sendo 

a principal responsável para as delimitações dos valores morais, espaciais, identitários 

e administrativos dos grupos sociais. Os problemas que figuram na apresentação e 

compreensão desse passado antigo não deixam de ser menos anacrônicos que tantos 

outros. Contudo, como nos afirma Nicole Loraux (1992: 50-53) em sua obra Elogio do 

Anacronismo, cabe ao historiador saber manejar o tempo, evitando cuidadosamente 

importar noções cuja época de referência supostamente não conheceu. Ao passo que 

                                                           
3 O emprego do termo “judaísmo tradicional” está vinculado ao discurso de nossa fonte, o Talmud bavli, 
que entende que a ortodoxia legitimamente judaica só pode ser compreendida na medida em que há 
uma conservação mais fidedigna possível da Lei mosaica. Neste sentido, o modelo sefaradi teria 
conservado essas propriedades com maior rigor. Com a consciência de que tal premissa se atém ao 
discurso de nossa fonte, destacamos, entretanto, que fazemos o emprego da terminologia citada em 
consonância à análise de nosso objeto, como forma de evidenciarmos a aplicabilidade e legitimidade 
desse discurso à sociedade que o institui e o mantém. 
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o próprio acesso ao tempo passado ocorre em situações do presentismo4, o 

anacronismo configura fator inerente ao estudo histórico, reservando-se ao bom senso 

do pesquisador usá-lo de forma controlada e consciente. 

O Mediterrâneo Antigo e o Império Romano exploraram de forma astuciosa a 

dialética com o outro e o espaço, de tal forma que o caráter plural e flexível dessas 

relações de poder resultaram num arcabouço cultural feito não de forma pacífica, linear 

e modelar, mas se utilizando, sobretudo, de recursos de negociação e assimilação. 

Esta pluralidade conveniente ao mundo antigo é também aplicável aos moldes 

judaicos, inclusive no que tange à esfera religiosa. Tal análise já vem ganhando espaço 

na historiografia desde Arnaldo Momigliano (1992: 56-57) e, mais recentemente, tem 

tomado novas discussões frente aos trabalhos do egiptólogo Jan Assmann que, ao 

assumir o dito “Deus é sem outros” (ASSMANN, 2008: 4), em oposição ao tradicional 

“Deus é Um”, do francês André Neher (NEHER, 1975: 177), defende a hipótese de que 

o judaísmo é, em sua origem, politeísta tanto quanto qualquer outra religião antiga, 

vindo a se tornar de fato unicista só a partir do momento em que o Deus de Israel se 

sobressai aos demais, libertando os hebreus do cativeiro no Egito (Shemot, 40.42). 

Dadas as similaridades5 das culturas proveniente do Mediterrâneo Antigo e 

Oriente Próximo, nosso trabalho fala sempre em “judaísmos”, visto que a religião 

                                                           
4 Em sentido etimológico, o termo anacronismo deriva da raíz grega ἀνάχρόνος (contra o tempo). Logo, 
toda e qualquer observação do tempo a partir de um outro referencial cronológico configura situação 
anacrônica. 
5 O Mediterrâneo Antigo e, sobretudo, o Oriente Próximo, berço das religiões do Livro, inauguraram as 
influências primitivas entre as culturas judaica, cristã e islâmica. De acordo com André Leonardo 
Chevitarese, desde as origens mais remotas do cristianismo, em seu contato com o judaísmo 
helenístico, a mensagem  messiânica nunca teve uma uniformidade (como hoje muitas igrejas cristãs 
querem fazer crer), justamente pelo fato de adquirir interpretações plurais no contato com os demais 
grupos culturais mediterrânicos (CHEVITARESE, 2011: 82-83). António Borges Coelho, ao destacar os 
processos que resultaram nas fronteiras das primeiras nações européias, enfatiza o argumento de que 
toda interação cultural proveniente do Mediterrâneo Antigo sofreu remodelações comuns a um “modo de 
vida” mediterrânico (COELHO, 2002: 19-20). Na obra O Mediterrâneo Ocidental: Identidades e 
Fronteiras, José Luís de Matos sustenta que a construção do poder social arraigado no interior dos livros 
religiosos acompanha uma hermenêutica comum ao contexto do Mediterrâneo Antigo e Oriente Próximo, 
sendo, portanto, partilhada (em níveis diferenciados) pelas culturas que nessas regiões se 
estabeleceram (MATOS, 2002: 48-51). 
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abarca, na Antiguidade, configurações distintas, com grupos diversificados e vulnerável 

às práticas sincréticas, fatores que culminaram no processo de compilação da Lei oral 

judaica, no qual a redação da Mishnah se deu no século II da Era Comum. Segundo 

nos diz a tradição hebraica, as Mitsvot (Mandamentos), que constituem a oralidade da 

Lei, foram ordenadas a Moshe Rabenu6 de forma que a sua transmissão se 

restringisse à palavra falada. A Lei oral parece, no entanto, ter dificultado a 

aproximação dos judeus da diáspora com esse aspecto da religião, pois em muitas 

ocasiões eles não compartilhavam de uma figura sábia para lhes instruir ou 

desconheciam completamente essa codificação religiosa.  

Dessa forma, o judaísmo praticado no Mediterrâneo Antigo e no Antigo 

Oriente Próximo durante os séculos que antecedem a destruição do Segundo Templo, 

revelam contrastes acentuados com muitas comunidades judaicas inseridas em total 

instabilidade religiosa, levando-nos a um exame dos fatores culturais que foram 

preponderantes na compilação da Lei oral e no rearranjo das liturgias competentes a 

estes judaísmos. Ainda que a terminologia unidade apresente um paradoxo quando 

reafirmamos a pluralidade das práticas sagradas antigas, entendemos que o corpo 

sacro-literário hebraico, que compreende toda a literatura inserida no âmbito religioso 

ofical, surge de um esforço para trazer coesão às práticas religiosas judaicas diante de 

um período de intensa discidência e sincretismos. E é justamente na investigação 

dessa representação que atenua a idealização de uma religião única, oficial e 

normativa, que temos a oportunidade de lidar com as diferentes formas pelas quais 

esse discurso foi recebido, nos permitindo explorar evidências de uma pluralidade 

interpretativa e ritualística frente ao texto canônico. 

                                                           
6 Nome hebraico para Moisés. Quando acompanhado do título Rabenu, quer-se dizer “nosso mestre”, 
homem sábio e instruído no estudo da Lei que presta conselhos e ensinamentos aos demais.  
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Segundo afirma Maurice Halbwacks, não há memória coletiva que não 

suceda de um contexto espacial, atribuindo-se ao espaço a responsabilidade por uma 

realidade durável (HALBWACKS, 2006: 170). O Mediterrâneo Antigo, berço das 

religiões do Livro, foi preponderante na irrupção de um locus de memória judaica, o que 

nos faz adotar um método analítico que vai ao encontro das asserções formuladas por 

Fernand Braudel (1987: 105-140) em sua obra O Mediterrâneo: o Espaço e a História, 

na qual o autor, ao postular uma continuidade das tradições culturais as quais as 

civilizações estão submetidas no intuito de preservarem seu espaço de memória, 

submete-as a uma análise histórica amparada na longue durée. Aquele tempo de longa 

duração no qual o imaginário se constrói e se desenvolve. De fato, o judaísmo antigo, 

quando datado não somente do período de compilação do Talmud, que abarca cerca 

de seis séculos (contados a partir da redação da Mishnah até a finalização do Talmud 

bavli), mas também levando-se em conta o seu mito de origem, deve ser apreendido a 

partir de uma perspectiva que explora na longa duração as ferramentas 

preponderantes à fixação de determinados juízos de valores ético-religiosos. 

Para tanto, entendemos que o imaginário, resultante de um duradouro 

processo, compreende o arcabouço de imagens do qual saem as representações que 

norteiam o espaço social e individual das identidades, agregando processos de 

produção, transmissão e recepção, constituindo-se como o “conector obrigatório por 

meio do qual se formam as informações” (DURAND, 1999: 37-40). Trata-se do mundo 

das imagens prevalecendo sobre sua forma psicológica. Dessa forma, o imaginário 

encontra sua coerência quando em conjunto com narrativas que lhe atribuam um 

sentido, o que nos faz encará-lo segundo proposições holísticas, na qual prevalece a 

totalidade, e não o elemento (WUNEMBURGER, 2007: 43-44). A esta temporalidade 

do tecido imágetico, é que Paul Ricoeur (2007: 17-19) enxerga o posicionamento social 
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do sujeito, visto que este reconstrói sua existência em torno das dimensões simbólicas 

que lhe são perceptíveis no meio e reafirmadas pela idéia da sucessão.  

No período grego clássico, a História vai se instaurar como discurso, 

reduzindo a realidade àquilo que se vê ou àquilo que se diz ter visto, passando a 

caracterizar o saber do “testemunho”. A este testemunho se subordinará a sucessão 

dos fatos, transformando a História em magistra vitae e fazendo da teleologia do tempo 

o fator que atesta sentido histórico ao indivíduo. As práticas de representações, 

oriundas dos processos sociais, configuram na sucessividade dos fatos o local próprio 

de onde emergem as lutas de poder, e é justamente na investigação das 

representações que temos a possibilidade de adentrar aquela área do social onde se 

concentram os interesses dos grupos que a forjam (CHARTIER, 1990: 186). Logo, 

entendemos a representação como a capacidade de ver uma coisa ausente a partir de 

uma relação compreensível entre o signo visível e o referente por ele significado, com 

propriedades de incutir valores predeterminados pela sociedade.  

Em via complementar, a memória, proporcionada pelos significantes das 

representações, desponta como um fenômeno individual e psicológico com 

propriedades de conservar certas informações na medida em que a organização dos 

sistemas imagéticos e representativos os mantém ou os reconstitui (LE GOFF, 2006: 

21-23), atuando enquanto um repositório de eventos significativos para o ser social 

dentro do meio a que este pertence, tendo a capacidade de inserir o tempo na 

consciência histórica e dar-lhe um sentido aceitável e orientador, reservando-se às 

críticas dos testemunhos a distinção entre memória e História (RICOEUR, 2007: 32). 

Segundo assertiva de Estevão Rezende Martins (2008: 19), a memória se faz senhora 

do tempo a partir do momento em que ela o insere na consciência histórica dando-lhe 

um sentido aceitável. Isto é, o estreitamento da História e da memória acontece no 
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instante exato em que as práticas rememorativas passam a constituir uma constante da 

atividade humana. 

A complexidade deste processo abarca, contudo, outros elementos que nos 

permitem lançar luz à memória emergente da consciência coletiva, tal como a tradição. 

Esta última, advinda de um espaço ritualístico e perpetuada por uma intenção profética 

tem, na religião judaica, uma origem cosmogônica e com premissas num fim 

escatológico. Entendida aqui como um conjunto de práticas normalmente reguladas por 

regras tácitas ou abertamente aceitas, a tradição, seja de natureza ritual ou simbólica, 

visa inculcar valores e normas de comportamento por meio da repetição, originando 

assim uma continuidade em relação ao passado (HOBSBAWM, 1997: 9). Ela 

caracteriza o modo pelo qual o passado humano está presente nas referências de 

orientação da vida humana prática antes da intervenção interpretativa específica da 

consciência histórica. Seu caráter pré-histórico consiste em que, nela, o passado não é 

consciente como passado, mas vale como presente puro e simples, na atemporalidade 

do óbvio (RÜSEN, 2001: 77).  

Como amálgamas na sustentação das identidades, a memória e a tradição 

atuam no resultante da interação entre o indivíduo e o meio social através de um 

conjunto de relações possíveis, moldando as várias formas possíveis de 

reconhecimento do eu. Neste sentido, o apelo aos antecedentes históricos são fortes 

ferramentas na cunhagem das identidades, abrindo espaço para que os discursos e os 

sistemas de representações construam os lugares a partir dos quais os indivíduos 

podem se posicionar e falar. E a religião, quando entendida por meio de seu caráter 

social e mítico, busca justamente na origem (ab origine) os modelos exemplares de 

todos os ritos e atividades humanas significativas aos indivíduos que compartilham de 
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uma mesma realidade social, fazendo da identidade coletiva a porta de acesso à 

essência individualista de cada sujeito (ELIADE, 2001: 17-19).  

Partimos dessas concepções previamente expostas com o pretenso fito de 

estabelecermos, desde já, os conceitos fundamentais pelos quais nossa pesquisa se 

desenvolve, tomando o cuidado em esclarecer ao leitor que não retomaremos os 

debates historiográficos e filosóficos sobre os mesmos. Tais fundamentos estão 

devidamente desenvolvidos no argumento de nossa fonte e na aplicação plausível a 

ela, com vias a contribuir com a historiografia antiga para um olhar muitas vezes 

escamoteado do discurso sacro-literário judaico: aquele de instância sócio-legislativa, o 

qual procuramos esboçar ao longo dos três capítulo que compõem esse trabalho. 

Para tanto, a disposição textual que compreende o presente estudo pretende 

estabeler uma relação entre: a receptividade dessa literatura para as comunidades 

judaicas antigas tal como os contrastes entre os judaísmos da diáspora e os da Antiga 

Palestina (sobretudo Jerusalém) e Babilônia; o processo que acompanha a produção 

da Mishnah- determinando a criação de valores culturais e religiosos próprios à religião 

judaica que serão oficializados nessa literatura rabínica; e por fim, a manifestação que 

essa literatura exerce na ampliação da legislação judaica tal como a sua interferência 

no âmbito jurídico, evidenciando a influência rabínica mediante este novo códice 

literário e reformulando o judaísmo como modo de vida. O primeiro capítulo de nosso 

estudo comporta, assim, uma análise sobre a manifestação da literatura sacro-

legislativa nos contrastes entre as diásporas judaicas do Ocidente e do Oriente e no 

contato desse códice com a romanização e a mediterranização, almejando lançar luz à 

compreensão da literatura rabínica antiga como um discurso de poder que visa, por 

meio dos mecanismos que lhe são pertinentes, incutir valores de enunciação que 
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primam por uma idealização normativa da religião judaica, sem que isso implique, 

obrigatoriamente, na realidade litúrgica do judaísmo antigo e tardo-antigo. 

Em seguida, buscamos em nosso segundo capítulo compreender o judaísmo a 

partir de seu mito de origem até o processo que desencadeou a compilação da Lei oral, 

visando destacar a formação de valores ético-culturais próprios da religião judaica em 

períodos de significativos sincretismos e na busca pela afirmação dos valores 

identitários das comunidades7 judaicas. 

Abarcados esses processos, que cremos ser imprescindíveis no exame sacro-

legislativo da literatura rabínica, desenvolvemos em nosso terceiro capítulo as análises 

das mishnayot dos Mas. Sanhedrin como forma de detectar a influência que a literatura 

rabínica (sacro-legislativa) exerce na legislação judaica e no estreitamento entre as 

esferas secular e religiosa, inaugurando a compreensão do judaísmo normativo como 

ideal de vida. Acreditamos que essa metodologia nos possibilita uma crítica estrutural 

desse códice legislativo que deve ser compreendida a partir de conceitos culturais 

resultantes de um longo processo histórico que deu origem ao judaísmo rabínico, 

remodelando as bases espaciais e litúrgicas da religião judaica. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
7 As comunidades judaicas às quais nos referimos neste estudo comportam, basicamente, aquelas que 
se instauraram no Mediterrâneo Antigo até o século II E.C e início do século III E.C, e aquelas dispostas 
no Antigo Oriente Próximo, Egito e Babilônia também até o referido período, datação essa precisada 
mediante as fontes que dispomos. Tratam-se, portanto, de comunidades que já eram organizadas em 
torno de elementos litúrgicos e institucionais, tais como as sinagogas e os bateh dinim (tribunais judaicos 
de pequeno porte que comportavam, em geral, um rabino e dois homens instruídos no estudo e 
observância da Lei). 
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CAPÍTULO 1 

 

Diáspora: A Experiência Judaica no  

Mediterrâneo Antigo 

 

 

“Sem contrários não há evolução. Atração e 
repulsão, razão e energia, amor e ódio são 
necessários à existência humana.” 
 

WILLIAM BLAKE. O Casamento do Céu e do Inferno. 
 
 

 
 
A associação dos termos diáspora judaica e Mediterrâneo Antigo 

recorrentemente remete-nos às variantes dos judaísmos praticados no Oriente e no 

Ocidente. Não obstante, a correlação dos eventos que indicam uma diferenciação 

nessas práticas judaicas atenua uma série de pressupostos que foram determinantes 

na remodelação da religião judaica e que de forma alguma devem ser encarados por 

meio de linhas genéricas. As dialéticas dos espaços de poder, entre os quais se 

encontra o texto, erigiram-se como os porta-vozes na disseminação dos discursos que 

primavam pela idealização de uma normatização religiosa, impondo-se como a barreira 

primeira na diferenciação entre as parcelas judaicas do Ocidente e do Oriente. Embora 

a diversidade cultural das práticas religiosas tenha acompanhado o judaísmo desde 

suas origens (tal como acontece, em geral, com os sagrados ritos), é precisamente 

com o judaísmo rabínico que essa manifestação plural se contrasta no mundo antigo. 

O papel que a sinagoga exerce nesse processo revela-se substancial na 

medida em que ela se desenvolve enquanto espaço sagrado, comportando muitas das 

atividades exigidas pelo texto mosaico. Com a preocupação em lançar luz a todo esse 
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processo é que nos propomos, neste primeiro capítulo, a analisar os limites 

encontrados pela literatura rabínica no ambiente do Mediterrâneo Antigo, atendo-nos 

principalmente aos mecanismos adotados pelas comunidades judaicas da diáspora 

Ocidental na estruturação dos valores de interpretação junto às literaturas sacro-

legislativas.  

 

 

1.1- Diáspora Judaica Antiga: Entre o Oriente e o Ocidente 

 

O estudo do fênomeno da diáspora tem gerado ao longo dos anos um 

campo amplo para a investigação de conceitos tais quais o de território, fronteira, 

identidade, memória, nação, pátria, exílio, dentre outros. Se, em linhas gerais e 

destemidas, o termo recorrentemente aparece nos dicionários como significante dos 

movimentos migratórios de uma considerável massa populacional que, forçada ou 

incentivadamente, deixa suas terras de origem com vias a buscar o acolhimento em 

regiões distintas, não é apenas demonstrativamente que a diáspora judaica aparece 

associada a este verbete. Os trabalhos que se dedicam ao estudo da diáspora podem 

ser divididos, basicamente, entre aqueles produzidos até o final do século XX, nos 

quais a maioria dos estudiosos se mostram inclinados a equacionar o conceito de 

diáspora étnica com a dispersão judaica, e aqueles surgidos no início do século XXI 

que, sobretudo com a gobalização, viram a necessidade de ampliar8 as perspectivas na 

compreensão deste fenômeno migratório. 

                                                           
8 Até finais do século XX, era visível que muitos membros pertencentes ao cenário da diáspora não se 
identificavam como partícipes deste, o que acarretava numa diminuição da importância do contato com 
os países de origem. Contudo, a globalização acelerou os processos de fusão internacional nos mais 
diversificados níveis políticos e culturais, cristalizando uma necessidade de “origem de pertencimento” 
para os indivíduos da diáspora (EHRLICH, 2008: XXVI). 
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De acordo com a tradição judaica, a dispersão populacional é vista como um 

estado de exílio, pressupondo uma restauração definitiva com a terra de origem apenas 

com a vinda do messias. Neste sentido, muitos dos trabalhos9 publicados nas décadas 

finais do século XX abordavam a temática da diáspora judaica como sui generis, isto é, 

entendia-se que a diáspora era quase que intrínseca aos fundamentos religioso-

culturais das comunidades judaicas, implicando num desaparecimento da importância 

social do fenômeno e tornando-o modelo para o contraste ou a compreensão das 

demais diásporas. A afirmativa geral desses trabalhos se concentravam na premissa 

de que “as dispersões étnico-nacionais das comunidades constituem uma realidade 

incontestável e há pouco o que se analisar sobre isso” (EHRLICH, 2008: XVII). 

Ainda que tais trabalhos figurem uma acepção anômala e tendenciosa no 

estudo das diásporas, é curiosa a forma modelar pela qual a diáspora judaica foi 

enquadrada por tanto tempo. Não nos interessando um maior aprofundamento ou 

estudo comparativo na história do fenômeno diaspórico, acreditamos, no entanto, que 

os debates surgidos neste campo no despontar do século XXI colocaram em pauta 

uma compreensão engessada sob a qual a diáspora judaica ficou submetida durante 

séculos. E no intuito de esclarecer as formas pelas quais esse fenômeno 

recorrentemente foi enquadrado na historiografia, fazemos um retrocesso às suas 

origens, nos atendo ao seu efetivo aparecimento nas fontes rabínicas, momentos nos 

quais percebemos uma assinalada relação entre a manifestação do discurso do texto 

em adaptação ao fenômeno da dispersão social judaica.  

Segundo afirma Carl Evans, no artigo intitulado The Concept of Diaspora in 

Biblical Literature, a deportação dos judeus para a Babilônia no início do século VI 

                                                           
9 Para maiores informações nos estudos do fenômeno da diáspora cf. VAN HEAR, N. New Diasporas. 
The mass Exodus, dispersal and regrouping of migrant communities. London: UCL Press, 1998. E 
BRAH, A. Cartographies of Diaspora. Contesting Identities. London: Bookcraft, 1996; COHEN, R. Global 
Diasporas. An Introduction. London: UCL Press, 1997. 
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a.E.C criou a primeira referência de diáspora que define grande parte da história bíblica 

judaica (EVANS, 2008: 1). O esforço para a compreensão da dispersão social sem que 

esta viesse a implicar num desligamento pleno das origens foi tão efetivo que escritos 

bíblicos e profetas expressaram uma variedade de pontos de vista para chegar a um 

acordo sobre os eventos que dividiram os judeus entre os da terra natal e aqueles no 

exílio, resultando numa consonância de que o exílio não coloca fim à relação do 

judaísmo da diáspora com a terra santa. O primeiro momento no qual se percebe essa 

afirmativa com maior clareza é, portanto, no exílio babilônico, no qual após a 

libertaçãos muitos judeus retornaram à Antiga Israel e empreenderam esforços para 

que o Templo fosse reerguido. 

No entanto, é apenas com a Septuaginta, a tradução da bíblia hebraica para 

o grego, que a palavra diáspora surge primeiramente no léxico hebraico. Evento que se 

revela notável quando indagamos sobre as ferramentas disponibilizadas para a 

tradução grega. A origem da Septuaginta é envolta, mesmo nos debates mais atuais, 

num momento de quase silêncio da história da língua hebraica no Ocidente. Embora o 

documento, em si, revele muitos traços de vocábulos etimológicos distintos, 

encontramos nos testemunhos de fontes como Aristeas10, Flávio Josefo (38-100 E.C) e 

Fílon de Alexandria (20 a.E.C-50 E.C)11 um empenho para conferir uma origem legítima 

e genuína à obra. Ainda que tais documentos apresentem fallhas quanto a 

                                                           
10 O período de vivência do autor é ainda desconhecido e permeado de problemáticas. De acordo com a 
narração das cartas de Aristeas, o autor se apresenta como um cortesão gentio da corte de Ptolomeu II 
Filadelfo que foi enviado em uma delegação para tratar com o sumo sacerdote Eleazar, na cidade de 
Jerusalém, de tradutores que pudessem comparecer até a Alexandria para colaborarem com a 
Septuaginta. No entanto, desde o século XVIII estudiosos têm apontado as inúmeras dificuldades em 
tomar o relato de Aristeas como verdadeiro, sobretudo pelo fato das investigações apontarem para um 
autor que não era gentio, mas sim judeu. Também  a obra não teria sido escrita no reinado de Ptolomeu 
II, mas muito mais tarde, no final do século II a.E.C (WRIGHT, 2010: 3). 
11 As datas precisas do nascimento e morte de Fílon também apresentam variáveis. A historiografia 
tradicional declara sua vivência no período entre 20 a.E.C a 50 E.C, mas pesquisas mais recentes 
estipulam seu nascimento no ano de 25 a.E.C e sua morte datada entre 38 a 41 E.C, período em que o 
filósofo teria liderado uma embaixada ao Imperador Caio Calígula (37-41 E.C) como representante dos 
judeus da Alexandria. 
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concordância dos fatos que foram determinantes na produção da Septuaginta e as 

discussões mais aprofundadas sobre esse tema escapem ao nosso domínio, 

apresentamos alguns dados pertinentes à narrativa da bíblia grega e que nos 

interessam enquanto caráter conectivo. 

 Tendo se iniciado no século III a.E.C, a tradução do pentateuco para o 

grego foi feita em parcelas, estendendo-se até o século I a.E.C. Os testemunhos de 

Aristeas e Josefo atestam que a tradução foi feita por um conjunto de 72 rabinos, 

provindos em número de seis de cada uma das doze tribos de Israel, os quais teriam 

traduzido a Torah para o grego num período de 72 dias. Entretanto, este evento já vem 

sendo desmistificado desde a segunda metade do século XX, com a divulgação de 

trabalhos que buscaram reforço na homilética, exegética e arqueologia e abriram 

portas à argumentativa de que há na Septuaginta determinadas expressões e noções 

conceituais gregas que só foram desenvolvidas no século I a.E.C, reforçando assim a 

idéia de que a coincidência do número de tradutores com o tempo que a Septuaginta 

levou para ser redigida não figura mais do que mero enfeite feliz, construído no intuito 

de adicionar aura à versão grega da Torah (WASSERSTEIN; WASSERSTEIN, 2006: 

53).  

Embora nada de milagroso seja extraído do relatório de Aristeas sobre a 

origem da Septuaginta, a tradução do texto mosaico para o grego nos permite uma 

série de análises a partir do sentido inverso que a obra permite indagar. Quem eram os 

72 rabinos engajados nessa tradução ? Qual educação judaica eles tiveram ? Quais 

fatores levaram um número relevante de rabinos ao consenso de traduzir um livro 

sagrado, que deveria ser apenas lido em língua vernácula, para o grego? A 

Septuaginta é a primeira documentação que nos permite falar em judaísmos ? A 

Tradução da Torah teve algum impacto na Palestina ? Ainda que boa parte dessas 
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questões tenham espaço reservado na historiografia especializada sobre o assunto, 

elas configuram um campo de difícil investigação, sobretudo no que tange à real 

presença do judaísmo palestino no Mediterrâneo Antigo.   

Os estudiosos que vêm tentando traçar uma genealogia de cada um dos 72 

rabinos partícipes na elaboração da bíblia grega têm chegado a parcos resultados, pois 

trata-se de um trabalho de quase dedução justamente pela deficiência de maiores 

referências desses nas fontes. Ademais, é muito pouco provável que os 72 rabinos 

tenham recebido uma educação judaica própria às escolas de ensino de Jerusalém e 

da Babilônia, indagando-se até mesmo sobre a veracidade do número 72, pois este 

parece ser um número curioso para rabinos instruídos em outras comunidades desse 

período e que estivessem dispostos ao feito, ao passo que alguns autores acham mais 

plausível usar o termo escriba, do que propriamente rabino. Em todo caso, é sabido 

que a tradução da Septuaginta não configurou um evento impactante na Palestina, que 

merecesse grandes respaldos ou referências nos textos rabínicos, visto que os sábios 

do Talmud e do Baraitha12 não demonstram qualquer familiaridade com a tradução 

grega do texto mosaico. E muito provavelmente, ela deve ter permanecido durante um 

bom tempo desconhecida no Antigo Oriente Próximo (WASSERSTEIN; 

WASSERSTEIN, 2006: 54-55). 

O professor de teologia veterotestamentária, Jan Joosten, tem afirmado que 

a principal realização da filologia bíblica ao longo dos últimos 120 anos foi o 

desenvolvimento da noção de que o grego bíblico nunca foi uma linguagem 

propriamente direta, especialmente preparada pelo Espírito Santo ou que é resultado 

de uma miscelânia linguística judaico-cristã. Trata-se, simplesmente, do koiné 

helenístico falado e escrito em toda região mediterrânica (JOOSTEN, 2011: 1). Um dos 
                                                           
12 Diz-se do Baraitha uma tradição da Lei oral que não foi incorporada à Mishnah. Todavia, ainda que o 
conteúdo do Baraitha não tenha feito parte da redação da Mishnah, trata-se de uma Mitsvah 
(Mandamento) e por isso tem seu reconhecimento e autoridade. 
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primeiros autores a trabalhar essa argumentação foi o teólogo alemão Adolf 

Adeissmann, que demonstrou a partir de estudos de gramática que os autores da 

Septuaginta e do Novo Testamento apenas fizeram uso da língua grega de seu tempo, 

devendo-se a qualidade inusitada dos escritos bíblicos a uma questão de estilo e não 

de gramática. A Septuaginta reflete o uso de elementos vernaculares em um texto 

literário, no qual é preciso acrescentar os mecanismos da tradução literal, que por 

conseguinte gera um efeito de imitação semítica, resultando em frases redundantes e 

no empréstimo ocasional de palavras e expressões estrangeiras (DEISSMANN, 1911: 

65-69; 133-136). 

Visto que a condição de significado numa língua é muito mais determinada 

pelo uso e pela convenção do que propriamente pela etimologia (BARR, 1974: 9-10), é 

perceptível que alguns dos termos típicos da Septuaginta refletem o uso do aramaico e 

não o do hebraico, o que induz alguns estudiosos (LANGE, 1996: 123-124; LEVINE, 

1996: 140) a reforçarem a idéia de que os rabinos tradutores tinham pouco contato com 

o hebraico bíblico, levando a crer que os mesmos não contavam, de fato, com uma 

educação rabínica provinda da Palestina. O que, por conseguinte, preenche (ainda que 

não satisfatoriamente) uma série dos questionamentos que abordamos anteriormente e 

nos permite falar em uma diáspora judaica sob duas vias: a Ocidental e a Oriental, 

distintas sobretudo pelo contanto com os livros sacro-literários. 

Há uma quantidade considerável de provas sobre a existência de uma 

diáspora fora da terra de Israel, tanto no final do período persa quanto no início do 

período helenístico13, contudo, trata-se de uma diáspora em termos próximo-orientais, 

configurando uma diferenciação no sentido que o termo passa a ter após o contato com 

a helenização. Em Ekhá (5: 2,21) e Yiehezkel (5: 5-13), o exílio nos é apresentado 

                                                           
13 Cf. EDREL, A. Diaspora in the Hellenistic Period. In. EHRLICH, M. A. (ed.). Encyclopedia of the Jewish 
Diaspora. Santa Barbara; Denver; Oxford: ABC Clio, 2008. pp 8-11. 
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como um evento de culpa. Os judeus foram enviados às terras estrangeiras como 

castigo pela má conduta e desvirtuamento das ordenações divinas. Yirmiáhu (24: 5) 

acredita que é justamente essa punição, invocada a partir do afastamento da terra 

santa, que legitima a provação dos verdadeiros filhos de Israel. Para ele os judeus 

exilados configuram os “bons filhos/frutos”, ao passo que aqueles que ficaram em 

Jerusalém são encaradas como “maus filhos” (EVANS, 2008: 2). 

Sabe-se, no entanto, que haviam parcelas consideráveis de judeus 

deportados para a Babilônia e vivendo no Egito que contribuíam financeiramente para a 

reedificação do Templo, reforçando a premissa de que o exílio não coloca fim às 

relações com a terra santa e que muitos judeus o encaravam como um estado de 

provação. A partir dessa perspectiva, não parece paradoxal que após Ciro ganhar o 

controle do Império Babilônico (539 a.E.C) e emitir um decreto permitindo o retorno de 

todos os judeus exilados à Judéia (537 a.E.C), muitos destes tenham preferido 

continuar vivendo na diáspora. Afinal, lhes foi dito para prosperarem no exílio e não 

diminuírem em número (Yirmiáhu, 29: 1-10), pois a redenção viria com a provação e 

eles não se sentiam apartados da terra natal, já que financiavam as atividades 

religiosas. 

A condição dos exilados, no entanto, acaba por compreender noções 

conflitantes de identidade judaica. No século V a.E.C, Ezra vai instituir, em sua reforma, 

que todos os repatriados que tomaram esposas estrangeiras se separem (Ezra 9: 1-4). 

Para ele o exílio corrompe o ideal de vida judaico, comprometendo as ordenações 

sagradas. Por isso os judeus da diáspora que não se afastassem completamente dos 

costumes da terra de acolhimento não estariam passando por provação, e sim 

reafirmando o desvirtuamento que fez com que o Eterno lhes instituísse o exílio. 
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Eliezer Segal, no artigo intitulado The Concept of Diaspora in Talmudic 

Thought, apresenta o argumento de que apesar da diáspora ter sido considerada, na 

maior parte do tempo, uma situação deplorável a ser sanada com a redenção 

messiânica, alguns rabinos, especialmente os da Babilônia, encontraram aspectos 

positivos nessa situação. Como os sábios do Talmud e do Midrash14 acreditavam que 

Israel foi disperso como punição por seus pecados, a correlação entre crime e punição 

passou a ser tema de discussões rabínicas (SEGAL, 2008: 4). A identificação dos 

pecados e transgressões como causas para o exílio passaram a aparecer no interior 

dos discursos sacro-literários como uma ferramenta que reforça o rigor para com o 

estudo e a observância das leis. 

Muitos estudiosos15 sustentam o argumento de que é possível entendermos 

uma coesão cultural judaica a partir dos resultados que o poder expiatório do exílio 

promove. Sob esta via, vale ressaltar que é plausível apenas a inferência de uma 

coesão enquanto nível cultural, pautando-se todas as suas delimitações. Pois, não 

obstante, pensar numa coesão religiosa ainda nos parece uma idéia muito obscura, 

visto que a noção de exílio reitera a dialética do cumprimento com a tradição e esta 

acaba por configurar muito mais uma idealização do que propriamente uma atuação 

direta no plano prático, sendo justamente este último que configura as diferenças das 

vivências judaicas. 

A dispersão judaica pelo Mediterrâneo Antigo configura um alargamento da 

diversidade das práticas judaicas, ocasionado sobretudo pelo contato com a dialética 

do texto sagrado. A idéia de exílio, que tem como correspondente nas fontes hebraicas 

                                                           
14 Método homilético da exegese bíblica hebraica que resultou em narrativas interpretativas dos 
sagrados escritos hebraicos. Grosso modo, quando se fala em Midrash está se referindo ao Midrash 
Halakhah, que constiui os estudos e as interpretações extraídas daquilo que é mandamento divino 
(Mitsvah). 
15 Cf. ANGEL, 2008: 33; ASSMAN, 2006: 19; EDREI; MENDELS, 2008: 165; LUHMAN, 1980: 30; 
SEGAL, 2008: 7; STRACK; STEMBERGER, 1996: 31-33. 



39 

 

o termo galut, até então abarcava as comunidades judaicas emigradas para as regiões 

mesopotâmicas e egípcias. Mas é sobretudo com a helenização que o exílio hebraico 

passará a abranger também as regiões a oeste do Oriente Próximo, trazendo consigo a 

idéia de exílio a partir da nomenclatura grega diáspora. 

Os séculos II e III a.E.C demonstram uma crescente16 das comunidades 

judaicas no Mediterrâneo Antigo e mundo greco-romano. São vísiveis, durante esse 

período, as comunidades judaicas que se estabeleceram na ilha de Rhodes e em ilhas 

pelo Egeu, na Grécia, Ásia Menor, Cirenaica, Roma e em outras cidades da Península 

Itálica. Estudiosos, como Lee I. Levine (2008: 194-196 ), Edward Kessler (2008: 127) e 

Edrel Arie (2008: 8), têm argumentado com veemência que essas comunidades 

judaicas mediterrânicas mantinham uma correspondência similar com a terra santa tal 

como faziam as comunidades a leste do Oriente Próximo, pois também essas parcelas 

judaicas viviam em regime comunal, financiavam projetos em Jerusalém, tinham 

adesão à Lei e afirmavam o papel central da sinagoga enquanto instituição que 

comportasse as ações religiosas. 

Se, por um lado, trabalhos como o do historiador Eric Gruen (2010: 82) 

sustentam que os judeus da diáspora helenística não apresentavam sequer uma 

vontade expressiva de retornarem a Israel, a tal ponto em que foram perdendo 

gradualmente o apego emocional e físico com os elementos da terra de origem, 

vivendo de uma forma assimilativa e segura no exílio, uma outra perspectiva tem 

dificuldade em enxergar a diáspora helenística de forma tão pacifista. Em primeiro caso 

porque há claras evidências de ataques esporádicos aos judeus no Mediterrâneo 

Antigo, tanto em forma física quanto verbal, e principalmente pelo fato dessas 

                                                           
16 Conferir mapas sobre o estabelecimento de sinagogas pelo Mediterrâneo, Oriente Próximo, Vale do 
Crescente Fértil e Egito até o século II E.C. Anexos pp. 207-210.  
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comunidades demonstrarem uma ligação relevante, de uma forma ou de outra, com os 

livros sacros (ARIE, 2008: 9; STERN, 1976: vol. 1, 193). 

As diferenças e semelhanças entre as diásporas judaicas no Oriente e no 

Ocidente são assinaladas, sobretudo, pela repercussão da língua hebraica, que cria 

uma distinção cultural a nível de prática normativa. Consoante Edriel Arie, entendemos 

que o judaísmo ocidental do mundo mediterrânico entre o séculos I E.C e IX E.C 

encontra tantas disparidades com as parcelas judaicas dispersas pelo Oriente devido a 

um fator primário na instauração de uma prática normativa: a língua (ARIE, 2008: 10). 

Recentemente, a divulgação de uma pesquisa dos professores Arye Edrei e 

Doron Mendels tem colocado fim ao argumento de que as escolas de sábios em Israel 

foram o eixo para o estudo normativo manter contanto com ambas as diásporas. 

Ademais, essa conexão se estabeleceu apenas claramente com a diáspora de língua 

aramaica oriental, pois no que se refere ao Ocidente as fontes são completamentes 

silenciosas quanto a essa relação e não há sequer documentos judaicos ocidentais 

desse período que mencionem as literaturas rabínicas, ou que tenham sido redigidos 

em hebraico (ARIE, 2008: 9; EDREI; MENDELS, 2008: 165). 

Entendemos melhor essa afirmativa quando nos deparamos com a Idade 

Média, período em que obras como a Mishnah e o Talmud foram amplamente 

estudadas e mencionados em autores e fontes ocidentais. Para obras que datam dos 

séculos II e VI século da era comum, nos parece senão curioso que estas tenham 

caído no gosto das comunidades judaicas do Ocidente apenas no século IX E.C, e o 

hebraico e o aramaico, que desde a destruição do Segundo Templo permanenceram 

silenciosos no Ocidente, quase nove séculos depois foram acessibilizados aos 

estudiosos judaicos dessa região. Mesmo com o advento de diferentes abordagens aos 
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textos sacro-literários e a uma pluralidade de costumes, o hebraico e o aramaico não 

pareceram constituir uma barreira na expressão dessas culturas na Idade Média. 

A destruição do Segundo Templo é um evento chave na historiografia 

judaica por uma série de motivos, como se sabe. No entanto, o que pouco se menciona 

sobre esse acontecimento (talvez por se tratar de uma constatação relativamente 

recente, com trabalhos divulgados há pouco mais de uma década) é que ele é o maior 

referencial na distinção das diásporas judaicas no Ocidente e no Oriente. A ausência 

do estatuto patrimonial e institucional que o Templo representava fez nascer a 

necessidade de uma implementação de estruturas hierárquicas nos sistemas de 

comunicação do texto, que incluía lideranças, instituições (sinagogas, mikveh17, beit 

din) e burocracias. Essa sistematização parece ter sido efetiva, pelo menos até o 

século III E.C, apenas na parte oriental da diáspora. Sendo incorporado apenas 

parcialmente pela diáspora ocidental, “onde esse sistema de comunicação surgiu 

porque as instituições em paralelo à terra de Israel já faltavam, em todavia” (ARIE, 

2008: 11), configurando uma autonomia muito prematura dessas estruturas. 

A distinção nas formas de comunicação do texto se dá pelo raciocínio de 

que a diáspora ocidental, já em conformidade com o distanciamento da terra santa 

(seja em nível territorial, patrimonial ou emocional), se voltou para a Lei mosaica como 

forma de manter o elo com suas origens memoriais. A diáspora oriental, ao contrário, 

que mantinha com maior rigor as relações com a terra santa, viu na perda do Templo 

uma iniciativa para intensificar e padronizar (este último, muito mais a nível idealizador) 

as relações com a Lei, que constituem relações de memória. O texto mosaico tem a 

propriedade, na diáspora oriental que se vê apartada de sua maior instituição, não 

                                                           
17 Banheira ou reservatório de água localizado próximo à uma sinagoga e utilizado pelos membros da 
comunidade judaica para fazer limpeza e purificação do corpo mediante imersão na água. As mulheres 
eram ordenadas a emergirem em uma mikveh ao fim de seus períodos menstruais, pois entende-se que 
durante esse tempo elas são impuras. Também os sacerdotes imergiam na mikveh para realizarem 
serviços e rituais no Templo. 
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apenas de elo norteador, mas sobretudo de elo alargador, que faz surgir novos 

espaços de interpretação e afirmação da Lei. 

Enquanto a Torah era a literatura comum a todas as comunidades judaicas 

no Ocidente, no Oriente a Mishnah, o Midrash e Talmud se desenvolveram com 

relevante impacto, sobretudo pelos esforços da escola de sábios da Babilônia. E ainda 

que as parcelas judaicas vivendo a oeste do Antigo Oriente Próximo tenham tomado 

conhecimento destes textos, elas não conseguiram decodificá-los sem o auxílio de 

instrumentos interpretativos e exegéticos próprios a essa literatura, resultando na 

adoção de muitos corpora diferentes à literatura rabínica especializada, tais como os 

textos apócrifos e pseudoepigráficos, os quais foram rejeitados no Oriente (ANGEL, 

2008: 33; ARIE, 2008: 11). 

Dado o fato de que não há, essencialmente, fontes judaicas que nos 

possibilitem apreender a História do judaísmo na Europa cristã entre os séculos I e IX 

E.C, é surpreendente que neste mesmo intervalo tenha sido produzida uma grande 

quantidade de informações sobre os judeus em fontes cristãs. A assertiva de que as 

comunidades judaicas que se estabeleceram na Europa até o século X E.C 

desenvolveram lendas sobre suas origens no território da diáspora, explicando assim 

as diferenças normativas nas produções das fontes judaicas e fontes cristãs sobre os 

judeus, não é sem razão de ser. No entanto, é insuficiente para ocupar cerca de nove 

séculos de silêncio judaico no Ocidente no que se refere à produção de uma literatura 

hebraica. Especialmente pelo fato de que, no mesmo período, encontramos um “pico 

absorto na criatividade literária das comunidades judaicas orientais (Palestina e 

Babilônia)” (EDREI; MENDELS, 2008: 165).  

O fato do Talmud praticamente se abster de referências a estudiosos no 

Ocidente durante esse período, pode significar a quase ausências dos mesmos e/ou 
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um não reconhecimento destes, pois ainda que hajam alusões sobre a comunicação 

dos geonim18 com centros judaicos no Ocidente, elas são escassas, levando ao 

argumento de que os centros de ensino no Oriente não mantinham contato substancial 

com os judeus da Europa cristã. Mas é sobretudo nas referências às sinagogas do 

período que a disparidade literária entre ambas as diásporas aparece sublinhada, 

reservando-se às atividades das sinagogas no Ocidente apenas a leitura da Torah, 

recitação de Tehilim (Salmos), dias sabáticos e comemorativos. Mesmo as leis anti-

semitas, como aquelas instauradas na Espanha visigótica, fazem menção às proibições 

dos rituais judaicos que incluíam a circuncisão, o shabat, as festas e leis dietéticas. 

Todas de caráter mosaico, e nenhuma lei caracteristicamente rabínica (EDREI; 

MENDELS, 2008: 167). 

Das teorias surgidas a partir da proposição de que houve dois judaísmos 

antitéticos, um no Ocidente e outro no Oriente, do primeiro ao nono século da Era 

Comum, as discrepâncias que se revelam entre aquelas que enxergam o judaísmo da 

diáspora ocidental fortemente influenciado por correntes religiosas e culturais 

helenísticas, enquanto que no Oriente se estabeleceu uma orientação basicamente 

farisaica-rabínica; aquelas que assumem que os assuntos religiosos da diáspora 

ocidental eram controlados por sábios palestinos; as que se amparam na afirmativa de 

que houve uma variedade de judaísmos tanto na diáspora do Ocidente quanto na do 

Oriente; e uma outra que tenta identificar uma base característica comum ao judaísmo, 

mesmo que em suas variedades (LEVINE, 1996: 140; SAFRAI; STERN, 1974: 212-

214), não é sem razão de ser. 

São considerações que se permitiem fazer devido ao número irrisório de 

informações sobre a história da literatura judaica e do uso do hebraico-aramaico no 
                                                           
18 Quer-se dizer eminentes, título recebido pelos chefes das academias da Babilônia nos período do 
século VI-XI E.C. 
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Ocidente antigo, afetando não somente nossa compreensão da inserção de elementos 

caracteristicamente judaicos rabínicos na diáspora do Ocidente, mas também nos 

limitando a parcas referências sobre o uso de outros idiomas pelos judeus. Interligadas, 

essas questões nos levam a aferir que nos locais onde a língua litúrgica dos judeus era 

o grego, havia um limite relativo para a utilzação do hebraico (LANGE, 1996: 113). Mas 

até que nível podemos afirmar que esse resultado é consequência apenas da falta de 

conhecimento da língua hebraica ? De modo semelhante ao Oriente, no qual se 

rejeitavam muitos textos e práticas judaicas ocidentais, é possível falarmos numa 

inversão dos valores centro-periferia (Palestina-ocidente), que acarretou no não 

reconhecimento da literatura rabínica no Ocidente? Longe da pretensão de sanarmos 

esses problemas, não nos convém excluí-los de todas as análises pautadas sobre esse 

aturdido processo. 

Todavia, podemos dizer com confiança razoável que durante esse período o 

hebraico foi apenas falado por imigrantes, viajantes ou em casos excepcionais no 

Ocidente, e que o número de sinagogas pelo Mediterrâneo Antigo certamente não é a 

forma mais segura para ressaltarmos uma “coesão” ou uma vivência judaica comum 

aos judaísmos a leste e a oeste do Oriente Próximo (LEVINE, 1996: 142-144; EDREI; 

MENDELS, 2008: 167). Trata-se de uma análise que encontra suas maiores 

indentificações e restrições a partir da prática literária instaurada em ambas as 

diásporas.  

A relação que os judeus no Ocidente mantinham com a terra santa também 

não deve ser considerada uma característica extraordinária, como Tessa Rajak e 

Martin Goodman já pontuaram. Pois mesmo a prática do eugertism, isto é, judeus 

benfeitores que faziam doações para obras públicas e sinagogas, de forma que seus 

nomes ficassem registrados nestas, não necessariamente tem a mesma relação com a 
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manutenção de vínculos com a terra santa, pois é muito provavél que a noção de 

espaço sagrado tenha sofrido alterações com a vida nas terras estrangeiras (RAJAK, 

1996: 21; GOODMAN, 1996: 2). 

Muitas são as referências nas fontes sobre judeus na Palestina e no 

Mediterrâneo Antigo que contribuíam com os serviços do Templo e, após a sua 

destruição, passaram a contribuir para a reedificação deste, revelando a acepção de 

que o Templo era um local primordialmente sagrado mesmo para os judeus na 

diáspora e sua manutenção era de vital importância para os laços memoriais e 

identitários da história judaica. Martin Goodman discute, no texto Sacred Space in 

Diaspora Judaism, a hipótese (muito provável, porém não estritamente provada) de que 

muitos judeus da diáspora esposaram a crença, direta ou indiretamente, de que o 

mundo é dividido em uma série de círculos concêntricos, fazendo com que a santidade 

dos lugares diminua com relação a distância em que se encontram do Templo 

(GOODMAN, 1996: 1). 

A partir de tal perspectiva, a cidade de Jerusalém, sede do I e do II Templo, 

era imbuída de maior sacralidade que o restante da terra de Israel. E as regiões 

habitadas pelos judeus na diáspora oriental se encontravam em maior nível ligadas à 

sacralidade do que aquelas em que viviam os judeus na diáspora mediterrânica. 

Todavia, escapa-nos a afirmativa de que os judeus da diáspora mostrassem 

preocupação com relação à distância do Templo sob estes aspectos. Cremos também 

não ser absoluto o argumento de que as sinagogas antigas jamais pretenderam se 

instituírem como locais sagrados, como tem argumentado Goodman (1996: 2-3), pois 

muitas destas apresentam uma transformação em sua estrutura espacial e litúrgica 

para corresponder às exigências ritualísticas e normativas em vários casos, tanto na 

diáspora oriental quanto na ocidental, ao passo que algumas chegaram a ser descritas 
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a partir da nomenclatura hieron (JOSEFO. Bello Judaico, 7.45), termo grego que se 

aplicava apenas aos templos. 

O fato da sinagoga ser a instituição em comum para os judeus da diáspora 

no mundo antigo e de ter sido reconhecida como centro religioso de um grupo, pode ter 

acarretado numa admissão muito prematura desta como local sagrado para 

determinadas comunidades judaicas (LEVINE, 1996: 144). Em Antiguidades Judaicas e 

Bello Judaico, Josefo menciona a prática de cultos sacrificiais nas sinagogas de 

Leontópolis e da Cesaréia (JOSEFO. Antiguidades Judaicas, 14.260; Bello Judaico, 

2.289), ação que seria restrita ao Templo de acordo com a Lei mosaica. Se, por um 

lado, tal prática possa assinalar a declaração da sinagoga como local sacro, essa 

reflexão pode ser resultado da incompreensão de determinadas práticas religiosas 

judaicas, demonstrando um distanciamento, seja por inacessibilidade ou não 

reconhecimento, com as escolas no Oriente. 

Consoante Edrei e Mendels, ressaltamos que no decurso final do século XII 

E.C e no início do século XIII E.C a Europa descobriu que os judeus não vivem de 

acordo com a Lei bíblica, mas por um código diferente de conduta religiosa, conhecido 

como Lei oral. Descoberta essa que não se trata apenas de uma revelação cristã, mas 

antes de toda uma revisão judaica iniciada em seu próprio corpo sacro-literário (EDREI; 

MENDELS, 2008: 170). É, pois, apenas a partir do ínicio do século IX E.C que é 

possível falarmos numa diáspora judaica comum ao Ocidente e ao Oriente em termos 

sacro-legislativos, ainda que com suas divergências interpretativas, pois é a partir deste 

período que a literatura rabínica ganha seu reconhecimento como literatura comum aos 

judaísmos da Antiga Palestina, Babilônia e diáspora mediterrânica. 
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1.2- As Sinagogas Antigas: A Manifestação do Judaísmo na Diáspora 

 

Desde que a História entrou para o mundo acadêmico no século XVI, são 

visíveis as discussões historiográficas em torno da sinagoga antiga. Interesse este que 

tem com o Iluminismo apenas um registro formal em torno desses estudos, pois os 

testemunhos de Fílon de Alexandria (Embaixada a Gaio, 20), Flávio Josefo (Contra 

Apião, II. 7), os Manuscritos de Qumran (Ritual de Purificação, 4Q 512) e fontes 

rabínicas já abrangiam idéias e suposições sobre a origem e o funcionamento das 

sinagogas. Ainda que o século XX seja um marco nos estudos acerca da sinagoga 

antiga, abrindo novas possibilidades de interpretação a partir de vestígios 

arqueológicos, o campo de afirmativas nesta área é ainda inóspito, sobretudo porque 

as fontes, por mais alargadas que tenham se revelado, permitem interpretações 

díspares e variadas, especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento de uma 

protosinagoga para uma instituição oficializada e com uma função especializada. 

Sem a pretensão de incorrermos em sentenças afirmativas que escapem à 

leitura de nossas fontes, vemos a possibilidade de discutir, juntamente com os 

trabalhos que exploram na arqueologia uma possível origem da sinagoga, a relação 

entre esta instituição na diáspora (greco-romana) com as referências à mesma nas 

fontes rabínicas, especialmente a Mishnah e a Tosefta. Nosso interesse pela sinagoga, 

aqui, certamente não adentrará ao funcionalismo específico de cada uma delas ou às 

pautas de diferenças entre uma e outra, discussões estas já quase esgotadas nos 

estudos de Lee I. Levine (2005; 1999), Steve Fine (1999; 1996) e Tessa Rajak (1999). 

Mas espera escapar a uma vinculação da sinagoga com uma tradição religiosa judaica, 

somente, na qual essa acaba por atuar como dado monolítico da História Judaica, 
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crítica que Anders Runesson (2008: 1) vem fazendo sobre a grande leva de trabalhos 

que têm sido publicados sobre a sinagoga antiga. 

Duas primeiras proposições podem ser extraídas do interesse histórico pelo 

estudo das sinagogas antigas: uma primeira, que é quase instintiva e está vinculada ao 

mero fato desta instituição ser parte constituinte da realidade judaica contemporânea, 

erigindo-se como o único elo institucional entre o judaísmo dos dias de hoje com o 

antigo. E uma outra que é fruto de uma retórica religiosa cristã e, tempos mais tarde, 

reafirmada também pela retórica judaica, na qual a oposição entre sinagoga e igreja 

por si só revelam os contrastes entre o judaísmo e o cristianismo. Esta última 

proposição levou o Ocidente à formação de uma cultura convencional, muito 

persistente ainda em tempos atuais, de que a sinagoga sempre foi, desde o século I 

E.C, uma instituiçao separada da igreja. Como tem defendido Anders Runesson, 

Donald D. Binder e Birger Olsson (2008: 3-7), a repercussão dessa idéia não é 

somente errônea, como também perigosa, pois perpetuou um contexto específico do 

primeiro século nas projeções posteriores da sinagoga e da igreja como opostos 

binários em constante conflito. 

A realidade institucional das sinagogas no I E.C não permite uma 

polarização com outros grupos religiosos, sobretudo os cristãos. E é menos ainda uma 

idéia garantida de um conflito consistente com qualquer outra cultura (RUNESSON; 

BINDER; OLSSON, 2008:9). É muito mais plausível, pois, que a linguagem conflitante 

usada por alguns autores cristãos dos séculos II e III E.C  para o tratamente de ambas 

as instituições, seja muito mais reflexo de um constructo retórico no reforço a uma 

legitimidade cristã, do que propriamente um retrato da situação da sinagoga no século I 

E.C. Sobretudo pela identificação pluralista com diferentes grupos culturais e religiosos 

que a antiga sinagoga assinalou, como têm demonstrado os vestígios arqueológicos. 
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A diversidade cultural à qual a sinagoga antiga tem sido vinculada, e que de 

forma alguma cremos ser incerta, precisa também ser delimitada em suas 

particularidades geográficas e cronológicas. Com a objetividade que nos convém, 

pautamos nossas análises tendo como marco historiográfico judaico a destruição do 

Segundo Templo, evento de comum registro e impacto a todas as comunidades 

judaicas antigas. E daremos os respaldos necessários às sinagogas do mundo greco-

romano e às palestinas. As primeiras documentadas a partir dos testemunhos de Fílon, 

Josefo e os Manuscritos de Qumran, e as segundas presentes na Mishnah. 

As mais antigas evidências documentadas sobre a existência de sinagogas 

aparecem no século III a.E.C, no Egito ptolomaico, com uma série de inscrições e 

papiros que trazem a nomenclatura proseuche, termo grego para “oração”, e no século 

I a.E.C, na Judéia. No entanto, as teorias para explicar a origem das sinagogas são 

diversas, levando alguns estudiosos a remontarem até os séculos IX e VII a.E.C. 

Muitos optam pelo século VI a.E.C, período do exílio babilônico, outros a situam no 

século V a.E.C, como resultado das iniciativas reformistas de Ezra e Nehemiah. E uma 

maioria elege o recorte entre os séculos IV ao I a.E.C, em consonância às fontes e às 

escavações arqueológicas (LEVINE, 2005: 22; SANDERS, 1999: 8; MOMIGLIANO, 

1990: 49). 

Lee I. Levine argumenta que os esforços na compreensão de uma origem 

para a sinagoga são, em geral, influenciados pelas seguintes considerações: a 

determinação de um grande evento na história judaica que pode ter dado origem a uma 

instituição tão revolucionária; a localização de alguma referência na Tanakh que aponta 

para a existência de um ambiente que possa ser considerado uma protosinagoga; a 

interpretação da ausência de referências sobre sinagogas, especialmente na literatura 

judaica dos períodos persa e helenísticos, como indicativo da não existência de 
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sinagogas nesses intervalos; e por fim, a utilização de provas rígidas, como a descrição 

de sinagogas nos século III a.E.C e I a.E.C, como únicas fontes decisivas na 

determinação de uma sinagoga (LEVINE, 2005: 23; 1999: 82). 

Enquanto partícipes da consideração por último mencionada, cremos que 

mesmo as fontes datadas dos séculos III a I a.E.C não são escusas de apresentarem 

problemas na afirmativa de uma origem da sinagoga, pelos motivos que se seguem: o 

que o termo sinagoga (ou suas várias designações) quer dizer ? A menção ao termo é 

equivalente ao significado que se projeta a ele ? A presença de sinagogas na diáspora 

mediterrânica tem o mesmo valor que a presença destas na Palestina ? A partir de que 

momento essa instituição passou a ser reconhecida como tal ? Qual a representação 

do espaço da sinagoga ? A complexidade que o estudo dessa instituição na 

Antiguidade abarca parece nunca cessar os questionamentos. No entanto, nos atemos 

às premissas mencionadas no intuito de traçarmos um paralelismo entre a 

manifestação da sinagoga no Mediterrâneo Antigo com a Palestina Antiga. 

As referências ao termo sinagoga (συναγωγή) nos períodos persa, 

helenístico e romano primitivo podem sugerir toda uma comunidade19, uma edificação 

central ou ambos. As últimas pesquisas têm demonstrado que no Egito, em Bósforo e 

em Delos a palavra proseuche (προσευχή) se referia, de fato, a uma construção 

(RUNESSON; BINDER; OLSSON, 2008: 123, 152, 171). Não obstante, a presença de 

construções que comportassem o local da sinagoga não parece ser suficiente na 

afirmativa de que se tratava de instituições com fins específicos. Muitas definições 

diferentes podem ter sido usadas para as sinagogas enquanto edificações. Algumas 

podem abranger uma construção pública expressamente designada para propósitos 

religiosos, outras podem se referir a um edifício comunal com várias funções, muitas 

                                                           
19 A menção à Sinagoga dos Hasidim e à Sinagoga dos Escribas em I Macabim (2. 42) parece comportar 
toda uma comunidade, e não apenas uma localização central comum a esses grupos. 
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desligadas de qualquer compromisso litúrgico, outras podem fazer menção a uma 

residência privada ou à parte de uma casa que teria sido convertida em espaço público 

(LEVINE, 2005: 23; FELDMAN, 1996: 48). 

Devido à abrangência dos significantes das sinagogas do III a.E.C ao I E.C é 

que estudiosos, como Louis H. Feldman (1996: 52), Leonard Victor Rutgers (1996: 74), 

Lawrence H. Schiffman (1996: xxix), Tessa Rajak e David Noy (1993: 81-82) têm 

argumentado que a definição da sinagoga nesses períodos deve obedecer somente à 

função, ao status que cada uma delas comporta dentro de suas comunidades. Neste 

sentido, as diversas nomenclaturas às quais a sinagogoa aparece vinculada, tais como 

proseuche (casa de oração), hieron (santuário), hagio topos (lugar sagrado), eucheion 

(local de oração); sabbateion (local de reunião no Sabbath), didaskeleion (local de 

instrução), bet’am (casa pública), beit haknesset (casa de união) anfiteatro e templo, 

comportam designações específicas às necessidades locais. 

Ainda que, de uma forma prematura, seja possível identificarmos muitas 

sinagogas no Egito e no Mediterrâneo desvinculadas de compromissos religiosos, em 

todo caso elas se mantiveram a partir do sistema comunal20. Fato que deve ter 

resultado em muitos olhares desconfiados por parte de governantes, já que esses 

agrupamentos poderiam ser usados com “propósitos sediciosos” (SANDERS, 1999: 1). 

A existência dessas comunidades na cidade de Roma é complicada na medida em que 

nos escapam informações sobre suas origens. Em contrapartida, é sabido que Júlio 

César conferiu privilégios especiais aos judeus, entre os quais se encontrava o direito 

                                                           
20 Sobre este fato, Ed Parish Sanders tem argumentado que foi uma tendência quase que geral do 
mundo greco-romano as pessoas se juntarem em pequenos grupos, sobretudo os imigrantes 
(SANDERS, 1999: 2). O que nos leva a pensar até que ponto as comunidades judaicas greco-romanas 
são resultado de uma herança cultural judaica, ou apenas reflexo de uma prática comum e muito viável 
ao Ocidente mediterrânico. Em contrapartida, Steven Fine sustenta a afirmativa de que o judaísmo criou, 
por meio da centralidade da sinagoga, uma experiência comunitária cultural e religiosa que era quase 
desconhecida no mundo Antigo (FINE, 1996: 21). 
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de reunião. Privilégios estes que foram perpetuados também por Augusto (FÍLON. 

Embaixada a Gaio, 18-21). 

Fatores que nos leva a inferir que os direitos concedidos aos judeus na 

diáspora greco-latina compreendiam, em geral: o direito de ter uma assembléia ou um 

espaço para ela; manter o shabath; manter suas dietas ancestrais; terem seus próprios 

negócios e contribuir com dinheiro para suas terras de origem (JOSEFO. Antiguidades, 

16. 162-173). No entanto, algumas dessas práticas foram ridicularizadas e limitadas por 

determinados governos, além de não serem práticas comuns aos judaísmos do 

Ocidente e do Oriente, levando Ed Parish Sanders ao argumento de que as práticas 

comunais entre ambos os judaísmos se restringiam apenas a uma religião monoteísta 

com recusa à adoração de estátuas e com a permanência da circuncisão nas crianças 

de sexo masculino, da observância no shabath, das leis dietéticas, e de um espaço 

para uma assembléia e para o estudo da Lei mosaica (SANDERS, 1999: 5). 

Os estudos da Lei mosaica nas comunidades mediterrânicas nos são 

atestados por uma série de documentações, mas a nossa maior dificuldade está em 

relacionar essa prática à sua real inserção no ambiente da sinagoga. Se, por um lado, 

o termo proseuche tem o indicativo de oração, para equacioná-lo a uma sinagoga é 

necessário transformá-lo num lugar, como “casa de oração” ou “local de oração”. No 

entanto, é possivel que apenas a menção ao termo proseuche tenha por si só essa 

referência, se nos basearmos em determinadas passagens da Tanakh: Devarim (31. 9-

13), Yehoshua (22. 10-34), Drivê Haiamim Bet (17. 7-9), Ezra (7. 25), Nehemiah (8. 9). 

As passagens mencionadas fazem referências à importância da leitura da Torah, e são 

sempre descritas de forma comunal, levando a crer que a prática tinha uma 

abrangência comunitária. E como a leitura pública e oral era um hábito comum ao 
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mundo antigo, é muito provável que houvessem locais para esse fim e que eles fossem 

instituídos de algum rigor litúrgico. 

Contudo, talvez a melhor maneira de analisarmos a representatividade do 

espaço das sinagogas seja por meio dos ofícios atribuídos a ele. Se, por uma via, é 

fato que determinadas sinagogas comportavam assuntos diversificados e não estavam 

propriamente ligadas à centralidade da comunidade, a partir de que momento é 

possível falarmos numa identificação mais homogênea do papel da sinagoga enquanto 

instituição religiosa ? Até o período pré 7021, as fontes apresentam várias 

interpretações quanto aos atributos das sinagogas. Mas é somente do fim do século 

segundo da Era Comum ao terceiro, que é possível observarmos uma evolução (de 

certa  forma linear) no papel desta na diáspora Mediterrânica, na Antiga Palestina e na 

Babilônia. 

No século I E.C, a sinagoga tornou-se a instituição dominante na cena local 

dos judeus do Mediterrâneo e do Antigo Oriente Próximo. A centralidade da Lei 

mosaica nesta instituição foi de fato revolucionária, abrindo a agenda litúrgica a uma 

gama de atividades religiosas, que incluíam leituras da Torah, orações, hinos, sermões 

e recitações públicas (LEVINE, 2005: 4). Como instituição comunitária, a sinagoga foi 

fundamentalmente controlada e operada pela comunidade local, fator que explica a 

ampla variedade de estilos e práticas associadas a essa instituição, ainda que no 

período bizantino muitas sinagogoas, especialmente as da Palestina, passaram a 

obedecer rigores artísticos e arquitetônicos próprios às construções deste Império.  

Alguns autores assumem que o desenvolvimento da sinagoga está 

diretamente ligado à destruição do Segundo Templo, tornando algumas um “santuário 

diminuto”, atuando em substituição ao Templo (LEVINE, 2005: 4; SANDERS, 1999: 6), 
                                                           
21 Termo recorrentemente utilizado na historiografia judaica para determinar os períodos anteriores ao 
ano de 70 E.C, evento de marco na História judaica. Os períodos posteriores a essa data são também 
convencionalmente descritos como pós 70. 
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ao passo que outros entendem o período pós 70 como de vital importância na 

reorganização das funções da sinagoga, sem contudo torná-la um espaço de igual 

atribuição ao Templo (HORST, 1999: 27; FINE, 1996: 26-28). Para entendermos 

melhor essa reestruturação à qual a sinagoga se submete no período pós 70, é 

necessário uma análise desta enquando espaço sagrado. A historiografia herdeira de 

Salo W. Baron é do consenso de que no século I a.E.C havia cerca de 4 a 8 milhões de 

judeus vivendo fora de Israel. Se tomada essa proposição, é de se esperar centenas e 

milhares de evidências arqueológicas de sinagogas na diáspora, como têm 

demonstrado as pesquisas das cinco últimas décadas, que apontam para a existência 

de sinagogas que vão do Mar Negro à Síria, Líbano, Ásia Menor, Grécia, Creta, Chipre, 

Antiga Iuguslávia, Hungria, Itália, Espanha, Sicília, Egito, Líbia e Tunísia, todas datadas 

dos séculos III a.E.C ou IV E.C. 

Em Embaixada a Gaio, Fílon nos traz um relato sobre a profanação de 

sinagogas na Alexandria no ano de 38 E.C, enfatizando que as sinagogas eram 

numerosas e que eram encontradas em cada uma das cinco seções da cidade (FÍLON. 

Embaixada a Gaio, 20.132). Em outro relato descrito no livro Todo Homem é Livre, 

Fílon menciona que o ensino da Lei mosaica era feito a cada sétimo dia da semana 

numa sinagoga e se refere a esta literalmente como um local sagrado22 (FÍLON. Todo 

Homem é Livre, 81-82). Não há dúvida de que para o filósofo, a sinagoga configurava 

um espaço de sacralidade, ou caso contrário não haveria motivo para o uso da palavra 

“profanação”, nem a necessidade de afirmar que se tratava de um local sagrado. 

Pela quantidade de sinagogas presentes no Mediterrâneo e no Oriente 

Próximo no período do século III a.E.C ao I E.C e dada suas autonomias, é de se 

esperar que a condição de espaço sagrado não fosse unânime a todas elas e nem em 

                                                           
22 Na versão original grega o termo aparece como hieros topos. 
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sentido equivalente. No entanto, é apenas com a queda do Segundo Templo que 

temos uma maior possibilidade de compreendermos o espaço da sinagoga como 

representação do sagrado, visto que é somente na reordenação dos valores religiosos, 

os quais muitos ficaram impossibilitados sem o Templo, que há uma viabilidade da 

sinagoga comportar um novo local de memória, que é propriamente o das sagradas 

escrituras. 

A leitura da Torah no ambiente da sinagoga, de fato, configura algum teor de 

sacralidade ao local e, como se sabe, muitas sinagogas da era pré 70 já mantinham 

essa prática com rigor. Mas é na falta de sua maior estrutura institucional e identitária 

que o judaísmo precisa reafirmar sua liturgia a partir de novos loci, dentre os quais a 

sinagoga se sobressai. Segundo nos informa Lee I. Levine, no final da Antiguidade 

Tardia as construções da sinagoga tinham adquirido uma importância tal que suas 

estruturas incluíam um pátio com várias entradas, um salão principal com bancos 

orientados para Jerusalém, colunas ostensivas e salas auxiliares. Dentro dessas 

edificações encontravam-se componentes únicos à liturgia judaica, como a menorah 

(candelabro de sete braços), o sêfer Torah (rolo da Torah), a mezuzah (rolo de 

pergaminho decorativo) e a presença de um bimah23 (local onde se guarda o sêfer 

Torah) ao longo das paredes (LEVINE, 2005: 316). 

Se do século III a.E.C ao V E.C é possível identificarmos uma evolução no 

espaço e no papel da sinagoga na diáspora mediterrânica, a tarefa é um pouco mais 

complicada quando se trata da Palestina. Visto que a primeira sinagoga da qual se tem 

notícia nessa região é datada do século I a.E.C, seu quadro evolutivo em relação à 
                                                           
23 Muitos símbolos judaicos adquiriram significados e nomenclaturas diferentes para algumas 
comunidades, sobretudo no mundo antigo. De acordo com Erwin Ramsdell Goodenough, do século I 
a.E.C ao século I E.C era possível encontrar comunidades judaicas que utilizassem  a mesma 
nomenclatura para signos diferenciados, como se deu com a mezuzah, por exemplo. Em princípio, a 
mezuzah indica o pergaminho que contém o shemah descrito em Devarim (6.9; 11.20) e que é afixado 
na entrada (portas) dos locais judaicos, sejam de domínio público ou privado.  No entanto, algumas 
comunidades se referiam a mezuzah com o mesmo sentido geralmente atribuído ao bimah, que é local 
onde se coloca o sêfer Torah (GOODENOUGH, 1992: 182-184;  FRANKEL; TEUTSCH, 1995: 24). 
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destruição do Segundo Templo é mais difícil de dectar. Alguns autores trabalham a 

hipótese de que peregrinos da diáspora mediterrânica introduziram as sinagogas na 

Palestina (SANDERS, 1999: 8), o que a tornaria uma instituição originalmente produto 

da diáspora e explicaria o fato de algumas sinagogas do Mediterrâneo terem adquirido 

características de Templo muito mais cedo do que na Palestina. Outra explicação 

provável sobre a origem dessas construções na terra santa seria a de que os judeus de 

áreas remotas, como Gamla, nas colinas de Golã, tiveram a necessidade de instituírem 

sinagogas devido a dificuldade de acesso ao Templo, que privava-os da adoração. Em 

todo caso, detectar a origem da instituição sinagogial na Palestina nos parece muito 

mais um exercício de dedução, pois não há maiores referências nas fontes do que a 

presença destas a partir do século I a.E.C. 

Nas duas últimas décadas, têm sido defendidas as proposições de que 

antes de 70 não haviam edifícios separados para as sinagogas na Palestina, e que se 

houvesse eles não serviam de culto no shabath (HORST, 1999: 16). Os principais 

argumentos utilizados nessas defesas partem da premissa de que a importância do 

shabath é tal, que nenhum outro local poderia comportá-lo senão o Templo. E que é 

apenas na ausência deste que as sinagogas da Palestina repensam seu espaço de 

forma a comportar atividades litúrgicas, como o shabath. 

Fílon e Josefo oferecem claro testemunho sobre as atividade das sinagogas 

no shabath (FÍLON, Teologia, 22; JOSEFO, Antiguidades Judaicas, 19. 279, 288), no 

entanto, Heather Mckay tem defendido que o judaísmo não vivenciou adoração 

comunitária antes do século III E.C, período no qual essa prática se torna uma regra da 

vida judaica na Antiguidade. Segundo a autora, há uma distinção entre observância e 

culto, e a observância enquanto abstenção do trabalho não configura uma forma de 

adoração. Para esta última ser assim designada, é necessário todo um suporte de ritos 
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aos quais se prestam homenagens, com inclusão de reverências, festejos, hinos e 

bençãos (MCKAY, apud: HORST, 1999: 18). Formas litúrgicas que não são atestadas 

por nenhuma fonte da diáspora, sendo apenas mencionadas a partir do final do século 

II E.C por fontes rabínicas, como a Mishnah.  

A leitura pública da Torah como prática litúrgica também é mencionada em 

Devarim (31. 10-13) e Nehemiah (8. 1-2), mas a Mishnah e a Tosefta desvinculam essa 

prática da tradição farisaica-rabínica, tornando-a muito mais resultado de uma espécie 

de leitura pública na qual um líder representa todo um grupo, do que propriamente uma 

prática litúrgica a ser instaurada como ordenação, visto que com a redação da Mishnah 

os judeus já não precisavam mais se manter presos à oralidade da leitura, pois embora 

a Mitsvah tenha se mantido oralizada ainda por anos, mesmo após a compilação da 

Mishnah, essa medida parece ter sido adotada muito mais tradição, já que os judeus 

eram instruídos a ler e a se dedicar à observância da Lei (Torah e Misnhah) quando em 

grupo e individualmente.  

Segundo nos indica Lawrence H. Schiffman (1999: 41), é somente com os 

livros de Neviim (Profetas) que a leitura pública da Torah se instaura de forma mais 

homogênea pela diáspora, evento este que por ter sua origem na sinagoga de Nazaré 

indica a forma embrionária da pregação de sermões nas igrejas. A seguinte Mishnah 

de Meggilah nos apresenta um pouco da transformação que a leitura da Torah na 

Antiga Palestina sofreu nos dois primeiros séculos após a destruição do Segundo 

Templo: 

 

Aquele que lê a Meggilah poderá fazê-lo em pé ou sentado. Seja um ou 

dois a lerem juntos para a congregação, eles terão realizados suas 

obrigações. Em lugares onde é costume dizer uma benção, ela deverá 

ser dita. E onde não houver esse costume, ele não precisa ser 
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efetivado. Às segundas e quintas-feiras e nos sábados de minhah24, três 

lerão a Torah, nem um a mais nem um a menos. O primeiro e o último a 

ler a Torah fará uma benção antes e após a leitura. Em luas novas e 

nos dias intermediários dos festivais, quatro lerão a Torah, nenhum a 

mais, nenhum a menos. O primeiro e o último a ler a Torah, fará uma 

benção antes e após a leitura. Esta é a regra geral. Em qualquer dia 

que houver um musaf25 e não for festival, quatro farão a leitura. Nos 

festivais, cinco farão a leitura. No dia de expiação seis farão a leitura. 

No shabath sete farão a leitura. Esse número não poderá ser diminuído, 

mas sim acrescentado. O primeiro e o último a ler a Torah terá de fazer 

uma benção, antes e depois da leitura. 

(MISHNAH. Mas. Meggilah, I.1) 

 

 

As características apresentadas na leitura pública da Torah por meio da 

fonte rabínica, revelam particularidades que não se equivalem à outras fontes da 

diáspora mediterrânica ou mesmo da diáspora próximo oriental como um todo, 

provavelmente ficando restritas, num primeiro momento, às comunidades de Jerusalém 

e da Babilônia, locais de emergência do judaísmo rabínico. 

Dessa forma, cremos que a transformação sofrida no espaço litúrgico da 

sinagoga é mais perceptível com a destruição do Segundo Templo, pois não somente 

acentua uma maior autonomia no papel das sinagogas da diáspora mediterrânica 

enquanto locais imbuídos de alguma sacralidade, como também reforça a necessidade 

de rearranjo litúrgico do judaísmo rabínico mediante a ausência de sua maior estrutura 

institucional e religiosa. Devemos nos atentar, pois, para as formas heterogêneas de 

                                                           
24 A segunda oração, dentre as três realizadas no dia, que se faz em pé. Geralmente são realizadas no 
período da tarde. A mishnah usa a expressão “sábados de minhah” em referência às orações de minhah 
que eram realizadas nas sinagogas pouco antes do encerramento do shabath. Como muitos judeus 
frequentavam  as sinagoggas para abrir e encerrar o shabath, o minhah dos sábados  passou e ser 
oferecido nas sinagogas, pois como a comunidade se reunia para fechar o shabath, aproveitavam  para 
comparecer um pouco antes às sinagogas e ofertarem o minhah em congregação. 
25 Oração adicional recitada em algumas datas especiais, como shabath e yom tov. Durante o Templo, 
ofertas adicionais eram oferecidas nesses dias. Na ausência desse, a oração de musaf substitui essas 
ofertas. 
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manifestação dessas liturgias, pois muitos contrastes se revelam quando 

intencionamos comparar as sinagogas da diáspora mediterrânica com as da Palestina. 

Mesmo a função dos responsáveis pela leitura e interpretação da Torah, cargo 

geralmente atribuído aos rabinos, encontra disparidades nas sinagogas do 

mediterrâneo e da Palestina. O escriba é convencionalmente reconhecido como o 

antecessor do rabino, mas na diáspora mediterrânica, pelo menos até o século V E.C, 

é muito provável que a figura do rabino- tal como o Talmud explicita, coferindo a este 

uma vida de yeshivah (estudo da Lei) e sendo munido de titulações- tenha 

permanecido desconhecida ou não reconhecida, pois o rabino da diáspora se revelava 

uma pessoa pública e aberta a toda a comunidade, ao passo que o Talmud bavli 

descreve os rabinos quase que isolados em seu mundo de yeshivah, tendo interação 

limitada com desconhecidos, sobretudo com os gentios. Fator este que parece não ter 

sido problemático para os rabinos e para as sinagogas da diáspora, sobretudo a 

mediterrânica, visto que muitos goim (não judeus) tiveram seus nomes gravados nas 

paredes de sinagogas, como financiadores destas. 

Dessa forma, a destruição do Segundo Templo parece instaurar uma certa 

homogeneidade na vida judaica apenas a nível de uma centralidade da sinagoga na 

comunidade. Entrentanto, as formas litúrgicas insurgentes a essa nova instituição 

sagrada parecem acompanhar as necessidades de suas realidades, não sendo 

possível incorrermos na afirmativa por vezes disseminada de que o judaísmo antigo 

viveu qualquer espécie de tradição monolítica. Essa visão, geralmente amparada na 

eleição de elementos simbólicos comuns à vivência judaica, como a sinagoga, a Torah 

e a vida comunitária, é insuficiente para tratar os judaísmos dos três primeiros séculos 

da Era Comum- período no qual a sinagoga se redefine como local sagrado, 
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institucional e identitário-, visto que não abarca a realidade litúrgica e institucional 

desses judaísmos, mas somente os limita a uma tradição religiosa engessada. 

1.3- Mediterranização e Romanização: As Influências do Espaço Literário 

Ocidental na Hermenêutica Sacro-Legislativa Judaica 

 

Temos acentuado a vinculação do texto talmúdico com processos e 

fenômenos característicos ao Mediterrâneo Antigo e, consequentemente, ao Império 

Romano. O nosso empreendimento nessas relações é explicável na medida em que 

cremos haver uma influência, de fato muito adaptada, em vários âmbitos da religião 

judaica, tanto no que tange às comunidades ocidentais quanto às orientais. Mas é 

especialmente no espaço literário e nos mecanismos proporcionados por este para a 

legitimação dos discursos, que essa relação nos interessa primeiramente, dada a 

possibilidade do desenvolvimento da hermenêutica mishnaica (e posteriormente, 

talmúdica) estar associada a uma sistematização discursiva comum ao Mediterrâneo 

Antigo e acessibilizada com a romanização. 

De imediato, partimos da premissa de que valores literários ocidentais 

estiveram, desde o período clássico, vinculados à prática de escrita de determinadas 

comunidades judaicas, pois os manuscritos de Qumran, papiros e inscrições 

encontradas em sinagogas mediterrânicas que datam do século III a.E.C, revelam 

modelos de escrita distoantes da narrativa veterotestamentária ou mesmo incomuns ao 

Antigo Oriente Próximo e Mesopotâmia. No entanto, essas documentações 

pressupõem alguma desvinculação com o judaísmo tradicional praticado em Jerusalém 

e, mais tarde, na Babilônia, visto que são, na maioria, produtos da diáspora e por isso 

explicam, em alguma medida, o acesso que algumas comunidades tiveram com essa 

escrita. Todavia, a possível revelação dessa influência na Mishnah indica a inserção de 
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valores culturais mediterrânicos na literatura judaica normativa que será expandida e 

alargada pelos séculos seguintes, e por isso interessa-nos a análise desse processo. 

Muitas são as dicussões em torno de uma unidade política conveniente ao 

Império Romano que poderia explicar o sucesso e o poderio dessa potência no mundo 

antigo. Alguns autores creem que o primeiro passo no empreendimento dessa análise 

deve partir da definição de Império26. Para Maurice Duverger, que retoma a definição 

feita pelo linguista francês Gabriel Gérard em 1718, todo Império deve ser pensado a 

partir de três elementos chaves: a monarquia, o espaço e os povos (DUVERGER, 

2008: 22). Pensando a partir dessa perspectiva, o primeiro elemento, em sua 

associação natural ao poder pessoal, hereditariedade e caráter sagrado, legitima a 

ocupação de um cargo absoluto e de mais alto nível. A organização do espaço, com 

vias de comunicação e controle das águas é de fundamental importância para 

assegurar o domínio do território, influenciando na estrutura do Império, e por sua vez, 

a diversidade dos povos é o que leva às diversas formas de dominação e de 

implementação do poder. 

A manutenção de um Império, sobretudo do Império Romano, não deve ser 

desvinculada de um método de dominação que acompanha vantagens concedidas aos 

grupos dominados. Segundo proposições de Norma Musco Mendes (2009: 29-32) e 

Andrew Wallace-Hadrill (2008: 13-19), o Império Romano não constitui uma unidade 

política homogênea e estática, mas um complexo sistema administrativo e de 

comunicação que explorou a diversidade econômica, política, religiosa e étnica de seus 

domínios pelo menos até o século III E.C, momento em que o Império começa a se 

desestabilizar unitariamente, resultando no desligamento das partes orientais e 

ocidentais que o compunham. A idéia de expansão possibilita o desenvolvimento de 
                                                           
26

 Muitos dos trabalhos que abordam essa temática são reflexo de uma historiografia pós-colonial que 
pretende repensar as formas de dominação empregadas pelo imperialismo do século XIX. Cf. 
FRIGUETTO, 2008; GARRAFFONI, 2008; HINGLEY, 2005, 2008; MENDES, 2009; WOOLF, 2001. 
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um sistema de economia imperial baseada nas relações centro-periferia, interligando 

os distintos complexos econômicos regionais ao controle de uma área centralizadora e 

dominadora. 

Dessa forma, o governo imperial romano se relacionava com os 

contribuintes por meio de intermediários, isto é, pequenos números de funcionários 

formados pelos próprios membros dos conselhos das cidades, permitindo a 

sustentação e a reprodução do Império ao mesmo tempo em que se favorecia o 

desenvolvimento das potencialidades locais (HINGLEY, 2010: 72; MENDES, 2009: 33; 

RICHARDSON, 2008: 147-149; WOOLF, 2001: 314). Esse modelo de dominação é, 

muito possivelmente (como vem demonstrado a historiografia desde a segunda metade 

do século XX), articulado a uma perceção romana que enxerga no contraste entre a 

urbs e o orbis terrarum a delimitação entre o mundo civilizado e as fronteiras do 

bárbaro, que deveria ser rompida a partir de uma missão civilizadora na qual somente 

os romanos seriam imbuídos dos artifícios necessários para tal feito (BUSTAMANTE, 

2009: 21; GRUEN, 1994: 24; HODOS, 2010: 11-12; RICHARDSON, 2008: 151; 

WOOLF, 2001: 320). 

Essa intervenção romana nos territórios conquistados se deu por meio da 

criação das civitates27, um complexo processo que definia o vínculo que a comunidade 

dominada passava a ter com o Império a partir de uma formalização jurídica 

enquadrada no Direito romano e na posse dos direitos civis, retirando a autonomia 

política das cidades anexadas ao território romano. Muitos autores divergem sobre os 

benefícios e a força magnética que parece ter resultado desse programa de expansão 

romana para as cidades conquistadas. Alguns afirmam que a definição da cidadania 

                                                           
27 As civitates eram de quatro tipos: colônia, as cidades novas; municipum civium romanorum, cidades 
antigas tomadas por Roma que gozavam do direito romano; municipum latinum, cidades antigas que 
eram enquadradas apenas no direito latino; e oppidum stipendiarium, que eram as cidades sem direito 
algum. 
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romana e a delimitação espacial das civitates foram capazes de sobrepujar a 

diversidade local e atuar de forma não coercitiva, favorecendo a cooptação das elites 

locais e reinventando novas práticas de relações sociais (MENDES, 2009: 37; 

WALLACE-HADRILL, 2008: 36; GRUEN, 1994: 241). Outros, em contrapartida, têm 

certa dificuldade em enxergar a romanização de forma tão amalgadora e conveniente 

aos grupos locais (HUSKINSON, 2005: 14-17; WITMARSCH, 2001: 18). 

Consoante Wallace-Hadrill (2008: 3), a romanização deve ser pensada não 

como um modelo engessado de sobreposição de identidades culturais, mas como um 

diálogo entre as categorias centro-periferia na afirmação e legitimação de si. Em 

perspectiva romana, essa construção identitária parte dos termos bárbaro e civilizado, 

sendo justamente no contato entre ambos que é possível o desenvolvimento de uma 

identidade romana e da afirmação de sua missão civilizadora como uma prática 

mutável e aberta a outras identidades, sempre remodeladas de acordo com suas 

pretensões. 

A origem do termo bárbaro remonta ao primeiro documento helênico 

encontrado, no qual o termo aparece em referência àqueles indivíduos que falavam de 

modo incompreensível. Cristalizado no século V a.E.C, quando Roma estava 

importando muitos valores da tradição helênica, a matriz passou a ser usada em 

oposição aos termos civilização/civilizado/civilizador, referindo-se aos indivíduos 

dotados de uma educação, racionalidade, intelecto e cultura capazes de ordenar 

coerentemente o espaço social. O que percebemos nesse processo é um contraste na 

apropriação do termo segundo moldes helênicos e romanos. Em princípio o termo 

“bárbaro” designava o estrangeiro, o outro, a outra língua. Com o Império Romano, por 

outro lado, o vocábulo passa a designar o outro não civilizado. A diferença linguística 

(povos que não falam latim) fica subordinada a uma valoração negativa, ou seja, o 
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bárbaro passa a designar todos aqueles que não partilham dos costumes romanos. Há, 

nesse sentido, um processo de exclusão que engloba língua e cultura (MARIANE, 

2008: 8). 

Na conferência ministrada pela professora Cecília Ames28 na Faculdade de 

História da UFG, a mesma afirma que a remodelagem do termo bárbaro já se 

comprova ainda entre os gregos, em conveniência à postura que precisavam adotar 

diante da guerra com os Persas. Neste momento, o bárbaro passa não somente a 

englobar todos os não-gregos, como também adquire uma carga de adjetivos para 

especificar os indivíduos desprovidos de educação e moral. A própria fundação da polis 

como uma organização social surge em oposição aos fundamentos comunitários 

orientais e persas. E em meio a este cenário de reconstrução do termo diante aos 

interesses vigentes, será Heródoto o construtor final do conceito de barbárie, 

inaugurando um termo político que está muito mais ligado a um tipo de comportamento 

e imbuído de um caráter despótico para enfatizar a democracia grega, colocando o 

caótico despotismo oriental frente à liberalização helênica. 

A remodelação do termo pelos romanos passa a tomar outros 

direcionamentos quando estes, em meio à sua política de adoção de determinados 

valores da cultura grega, veem a necessidade de adequar a denotação de bárbaro 

conforme as exigências da política imperial, com vias à estabilidade do Império diante 

de sua expansão territorial e o domínio sobre diversificadas culturas e sociedades. 

Dessa forma, a tomada do conceito a partir dos opostos gregos e persas não constituía 

sentido para os romanos e se assim fosse concebido, os romanos seriam tidos também 

como bárbaros, visto que falavam dialetos itálicos. O que fez surgir a necessidade de 

                                                           
28 Cecília Ames é uma historiadora classicista residente na Universidade Nacional de Córdoba e no 
segundo semestre de 2010, à convite da professora doutora Ana Teresa Marques Gonçalves, ministrou 
uma conferência na Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás com o tema Barbárie e 
Civilização no Mundo Greco-Romano. 
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uma adaptação do termo conveniente à realidade imperial, que tinha o pretenso projeto 

hegemônico de conceder a cidadania romana aos conquistados. A aplicação de uma 

política imperial com o propósito de legitimação do expansionismo territorial é 

possibilitada por meio do discurso da humanitas, na qual os romanos exercem o papel 

primeiro não de dominadores, mas de civilizadores. 

O princípio da humanitas compreende um código moral que distingue 

romanos de não romanos, conferindo aos primeiros um aparato autêntico para a 

construção da civilização e servindo de base ao discurso ideológico que justificará as 

guerras de conquista empregadas pelo Império. Paul Veyne (1992: 14-17) apresenta o 

argumento de que a humanitas seria uma característica ou sinônimo do cidadão 

romano e que a mesma estaria ligada à condição da virtude. Esta, por sua vez, estaria 

interligada ao modo de agir desse cidadão perante os outros homens. Em síntese, a 

humanitas indica a forma pela qual o homem romano age mediante as questões 

cotidianas e em grandes situações. Veyne nos atesta que se trata primeiramente de 

uma instância moral, compreendendo uma capacidade quase altruísta que distingue o 

homem culto do inculto, o civilizado do bárbaro/selvagem e que confere autoridade 

para um sobrepor-se ao outro e de dar-lhe a oportunidade de se inserir nessa teia 

civilizatória.  

Dessa forma, a humanitas romana seria resultante de um pensamento 

histórico no qual o princípio moral erige-se como condição fundamental ao 

desenvolvimento da natureza humana, mas só alcançável e passível de ser praticado 

por aqueles que possuem civilidade. O discurso da humanitas vem a afirmar a política 

de uma sociedade que governa legitimamente não somente por meio de uma 

superioridade e predestinação declaradas, mas também pelo uso de forças militares. O 

que constitui um tipo de pensamento no qual a submissão se dá dentro dos 
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pressupostos de valores da humanitas. E por fazer jus a um tipo de dominação no qual 

vencidos e vencedores são assim declarados apenas diante das armas, visto que a 

sociedade romana é imbuída de um caráter civilizador, é que se constrói o argumento 

de uma guerra justa. 

Este último encontra suas raízes no período da Roma republicana (Veyne, 

2002: 44) e configura o tipo de tratamento que os romanos estabelecem com os grupos 

conquistados, tomando como base as condições para a submissão destes ao poderio 

romano. Trata-se de um mecanismo que auxilia na propagação da romanização, 

consolidando a base (ainda que muitas vezes instável e problemática) de 

homogeneização imperial. Eric Gruen (1994: 12), no texto The Making of Trojan 

Legend, fala de um processo que teria levado os romanos a incorporarem o legado 

cultural helênico e simultaneamente investí-lo na remodelação de seus próprios 

valores, indo desde o espaço público às artes em geral, sem ,contudo, perder o senso 

de autenticidade. As demais áreas anexadas ao Império eram também submetidas a 

elementos e práticas caracteristicamente romanos, assim como o sentido inverso 

desse processo assimilativo é igualmente válido para os romanos em várias ocasiões. 

Richard Hingley (2005: 55) defende que a cultura romana advinda do século 

IV a.E.C adotou uma eclética coleção de idéias originárias de várias partes da Bacia 

Mediterrânica, e que toda esta esfera juntou-se aos interesses imperiais romanos de 

forma que Roma atuasse como um catalisador nas transformações que ocorreram pelo 

Império. A partir do jogo de adoções e adaptações entre interesses imperiais e a 

diversidade mediterrânica, criou-se então a cultura romana. O conceito de cultura é 

definido pelo autor como sendo uma condição de vida na qual a humanidade constrói 

um significado através de práticas de representação simbólica. Logo, a cultura é criada 

na tentativa de projetar estabilidade em um mundo instável, conferindo sentido aos 



67 

 

diversos grupos humanos e definindo seus símbolos, mesmo não estando restrita a 

uma entidade territorial. 

Segundo informa Andrew Wallace-Hadrill, a interação advinda com as 

práticas mediterrânicas e o acesso à cidadania romana permitiram com que novas 

formas de identificações fossem firmadas, criando-se assim a idéia de uma tria corda, 

três corações, cada qual com sua identidade em particular. Assim como Wallace-

Hadrill, a historiadora classicista Emma Dench (2005: 138-140) discorre acerca da 

problematização que envolve a identidade propriamente romana, e aquela concedida 

às culturas anexadas ao Império. Dench pondera sobre as vantagens e inconvenientes 

surgidos a partir da abertura potencial de cidadania romana para outros povos e as 

implicações que isso trazia às culturas submetidas. A integração à grande civilização 

imperial significava fazer parte do processo político de Roma, constituindo uma forma 

de participação no código moral e religioso vigente a esta sociedade, rodeado por 

idéias morais e políticas envoltas em valores tais quais os de fides, pietas e dignitas, 

constituintes do “ser romano”.  

A participação religiosa às quais as províncias deveriam se submeter, 

também não configura um domínio inflexível, pois esta compreende muito mais uma 

obediência ao Imperador e homenagens prestadas ao mesmo. Sérgio Alberto Feldman 

destaca, em seu trabalho Judeus na Antiguidade Tardia: A Construção da Alteridade 

sob Agostinho, que mesmo as revoltas judaicas não modificaram a condição do 

judaísmo como religio licita, quadro este que se altera somente no século IV E.C, 

quando muitas restrições aos judeus começam a ser impostas pela legislação romana 

e esses perdem sua condição de cidadãos plenos do Império (FELDMAN, 2010: 137-

138). Apenas com a transformação do paradigma profético-judaico do cristianismo 

primitivo nos moldes platônicos, é que o Império converte o cristianismo em 



68 

 

instrumento ao serviço do poder, transformando as demais religiosidades em 

superstitio e propagando a nova ordem sob o argumento da restitutio (MATOS, 2002: 

61). 

Todo esse processo de romanização, desencadeado muitas vezes em nome 

da guerra justa e sob a esfera da humanitas romana, concretiza o quadro de 

assimilação e integração estrangeiras tanto para os romanos quanto para os grupos 

submetidos. Contudo, não podemos negar as particularidades e especificidades que 

este processo envolvia. O historiador e antropólogo Nathan Wachtel (1998: 72-79), em 

seu texto A Aculturação, esboça os determinantes que distinguem os processos de 

assimilação e os de integração. De acordo com o autor, no primeiro caso ocorre a 

eliminação das tradições dos conquistados, submetendo-se aos modelos e aos valores 

da sociedade dominante em períodos de longo prazo sob controle direto, no  segundo 

caso, os elementos estranhos são incorporados ao sistema dominante ou autóctone, 

que os submete a seus próprios esquemas e categorias.  

Alguns autores, entre os quais Antônio Borges Coelho (2002: 16), situam o 

desenvolvimento de um complexo sistema integrativo a uma característica 

extraordinária do Mediterrâneo Antigo: a afirmação das identidades na transposição 

das fronteiras29. O que equivale dizer que o Mediterrâneo Antigo, muito provavelmente 

como o maior cenário na importação de culturas diferenciadas, foi prematuramente 

imbuído da necessidade de buscar afirmações no contato óbvio com o outro, ou com 

os outros, como nos parece mais conveniente. É justamente no “estreitamento entre as 

cidades que as guerras se fazem necessárias, como suportes primários para que as 
                                                           
29 Latu sensu, vale ressaltar que o emprego do termo Fronteira está relacionado às diferenciações 
culturais que fazem com que os indivíduos se reconheçam pertencentes a um determinado grupo, tendo, 
portanto, uma vinculação primeiramente identitária. Embora haja dificuldades no desvencilhamento do 
sentido político do termo à região mediterrânica, sobretudo quando mencionadas as guerras de 
conquistas, impérios e civilizações integrantes à sua história, devemos lembrar que a primeira fronteira 
definitiva do Mediterrâneo Antigo se deu somente no ano de 395 E.C, com a divisão do Império Romano 
em duas partes: Oriente, entregue ao Imperador Honório, e Ocidente, sob responsabilidade de Acádio 
(cf. COELHO, 2002: 21; HORDEN; PURCELL, 2009: 27-28).  
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primeiras cresçam e obtenham riquezas” (COELHO, 2002: 18). Se a guerra foi o 

caminho para a expansão de Roma, resultando num arrojado mecanismo de integração 

que ficou conhecido como romanização, é possível falarmos numa cultura comum ao 

Mediterrâneo Antigo ou em qualquer coesão que nos possibilite o emprego dos termos 

mediterranização ou mediterranismo ? 

O emprego das análises de longa duração no estudo do Mediterrâneo Antigo 

é convenientemente usado na historiografia como uma persistência por parte de muitos 

autores em detectarem alguma unidade possível na região. Muito possivelmente, esse 

empenho tem origem na crença de que o Mediterrâneo Antigo foi o centro do mundo, 

configurando uma região de vital importância para as sociedades antigas ocidentais e 

próximo-orientais, estabelecendo-se como o palco da civilização ocidental e da gênese 

das religiões do Livro: judaísmo, islamismo e cristianismo. No entanto, tratam-se de 

análises arriscadas na medida em que buscam assertivas que muitas vezes ficam 

limitadas no argumento de uma interação, extrapolando os espaços e os sujeitos que 

nos falam. 

Dois trabalhos podem ser elencados como picos de níveis nas discussões 

contemporâneas sobre esse tema: primeiramente, o grande estudo elaborado por 

Fernad Braudel, intitulado La Méditerranée et le Monde Méditerranean a l’Époque de 

Philippe II, no qual o autor, ao pautar suas análises nos processos de longa duração, 

nos apresenta um Mediterrâneo complexo, com diferentes relações econômicas, 

culturais e sociais, envolvendo-se numa heterogeneidade quase inata. Braudel busca, 

sobretudo, estabeler um equilíbrio entre o ambiente físico causal e as tomadas de 

decisões humanas, fenômeno que só seria perceptível com a longe durée, atestando a 

existência de uma coerência interna ao “complexo de mares” que é o Mediterrâneo 

Antigo, por meio dos condicionantes ambientais em associação aos mecanismos 
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adotados pelos indivíduos para seu estabelecimento na região (BRAUDEL, 2002: 21, 

78-90). 

O segundo trabalho de destaque na historiografia acerca desse tema é The 

Corrupting Sea: A Study of Mediterranean History, de Peregrine Horden e Nicholas 

Purcell, que retomam o método braudeliano de análise a partir de um novo enfoque 

que os autores creem ter escapado às iniciativas de Braudel: eles se propõem a fazer a 

distinção entre dois tipos de história inerentes ao Mediterrâneo, uma que eles chamam 

de “história dentro do Mediterrâneo”, que não inclui, necessariamente, uma grande 

área, grande período de tempo ou tópico, e que está relacionada apenas indiretamente 

à sua configuração geográfica. E outra que foi determinada como “história do 

Mediterrâneo” e pressupõe a compreensão do ambiente como um todo, na qual o meio 

ambiente em questão é produto de uma complexa interação de fatores físicos e 

humanos, e não apenas um conjunto imutável (HORDEN; PURCELL, 2009: 23-25) 

Ainda que a historiografia contemporânea tenha dificuldade em lidar com as 

problemáticas documentais referentes ao Mediterrâneo Antigo, esses trabalhos indicam 

um avanço surpreendente na nossa compreensão sobre o tema, pois cerca de 70 anos 

atrás era inconcebível a idéia de uma história do Mediterrâneo essencialmente 

vinculada a uma história da interação entre o ambiente e seus indivíduos (HARRIS, 

2005: 9). A busca por uma unidade mediterrânica tem levado os estudiosos ao 

consenso de que a região sempre esteve imbricada por uma pluralidade cultural e 

identitária, o que torna a ênfase dos processos de formação e desintegração uma 

artéria de vital importância aos estudos que se aventuram nesse âmbito (HARRIS, 

2005: 42), perspectiva esta que se ampara na assertiva de que não houve uma 

unidade conveniente ao Mediterrâneo Antigo, mas sim várias unidades estabelecidas 

mediante os processos de formação e esfaceladas com a desintegração desse.  
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Jean Carpentier e François Lebrun (2000: 89) falam em nome de uma 

diversidade cultural mediterrânica que extrapola o campo unilateral cultural para 

desembocar numa unidade administrativa. Neste sentido, os autores entendem que 

houve uma coesão mediterrânica durante a gestão romana nas relações estabelecidas 

entre Roma e suas províncias. Equivalendo-se a dizer que essa mesma unidade se 

esvai com a desarticulação do Império e o descontrole dessa gestão. Embora alguns 

autores discorram em nome de um modelo de interação mediterrânica cuja célula de 

unidade é a relação desenvolvida entre as cidades, a guerra e o comércio, vale 

ressaltar que essa interação só é possível enquanto os três núcleos atuam em 

conjunto, culminando nas trocas culturais e nos conflitos pela hegemonia do controle 

do espaço. A integração social advinda desse modelo não apaga as diferenças 

culturais entre os grupos, mesmo no período de maior unificação que o Mediterrâneo 

Antigo viveu, o do Império Romano, mas é essencial na medida em que a delimitação 

do outro corrobora a afirmação do eu, conveniente a um modelo de alteridade30 que 

estará presente nos mais diversificados âmbitos das culturas mediterrânicas antigas, 

especialmente o espaço do texto. 

Diante das problemáticas que envolvem os processos de integração social 

possibilitados pelo Mediterrâneo Antigo, os produtos sociais erigem-se como 

importantes heranças dessas interações. Neste sentido, o espaço do texto, enquanto 

repositório comunicativo, deve ser pensado a partir de dois princípios básicos: a 

articulação das idéias e sua transmissão, o que o torna um mecanismo apropriado à 

manifestação dos discursos de poder. Richard Miles, na obra Communicating Culture, 

                                                           
30 Segundo François Hartog, na obra O Espelho de Heródoto, a noção de alteridade no Mediterrâneo 
Antigo, essencialmente vinculada à idéia de fronteira, tem seu desenvolvimento com os gregos. De 
acordo com o autor, as referências que Heródoto faz aos Citas foram de grande importância na 
propagação de um repudio à adoção de costumes estrangeiros, pois o conhecimento descontrolado 
sobre outras sociedades caracterizava-se como perigoso a partir do momento em que conduzia ao 
esquecimento das fronteiras originais (HARTOG, 1999: 97-98). 
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Identity and Power, informa que o poder da palavra escrita no Mundo Antigo era tal, 

que mesmo a oralidade precisava ser afirmada mediante o texto cursivo, fazendo com 

que o Império Romano atribuísse à escrita uma função quase que central, indo desde a 

redação das leis à comunicação de Roma com suas províncias, que em grande medida 

se dava por meio de correspondência (MILES, 2005: 37). 

Antiquários romanos do século I a.E.C invocavam o mos maiorum no intuito 

de estabelecer especificidades comuns ao “modo romano de ser”, o que lhes atribui 

grande importância na definição da alteridade romana. A utilização desse recurso 

objetivava a entronação de três princípios básicos que auxiliariam na legitimação do 

discurso: a invocação, por parte da elite romana, de seus ancestrais e das ações 

empregadas por eles, no intuito de demarcar as prioridades e os domínios da fala. A 

vinculação dos ancestrais com o tempo presente na ostentação do argumento “nossos 

ancestrais sempre fizeram assim”, demonstrando a importância arquétipica da 

ancestralidade. E por último, o estabelecimento de uma diferenciação entre o que foi 

feito no passado e o que é feito no presente, como forma de explicar a manutenção da 

tradição às necessidades e flexibilidades que esta tem com a realidade momentânea 

(WALLACE-HADRILL, 2010: 221-223). 

O recurso da retomada de valores ancestrais na reafirmação de atos e 

discursos não é uma característica extraordinariamente romana. No entanto, como é 

possível a identificação deste mesmo princípio na literatura rabínica- em especial na 

Mishnah, que tem todo o seu processo de redação associado a um complexo 

constructo de uma nova alteridade- e dado o estreitamente das relações judaicas 

Antigo Próximo Orientais e Mesopotâmicas com o Mediterrâneo Antigo e o Império 

Romano, é no mínimo pertinente a colocação de uma possível vinculação entre os 

discursos de poder presentes na narrativa talmúdica com um modelo retórico 



73 

 

característico a um longo desenvolvimento da literatura mediterrânica clássica. O 

recurso à tradição no texto é indubitavelmente associado às ferramentas de persuasão, 

sobretudo quando no intuito de se estabelecerem discursos oficiais dominados pelas 

elites locais. E nesse sentido, a narrativa talmúdica apresenta um grande salto quando 

comparada ao modelo bíblico. 

Seth Schwartz tem argumentado que muito facilmente se emprega o apelo a 

uma helenização, romanização ou mediterramização do judaísmo da “grande 

tradição”31 pela impressionante sequência de termos e expressões gregas e romanas 

que se encontram no Talmud, como se esses números fossem afirmativos o suficiente 

para alegarmos que os sábios do Talmud foram fortemente influenciados pelos valores 

mediterrânicos (SCHWARTZ, 2010: 7-9). Consoante o autor, cremos que tal suposição 

é insegura dada a complexidade, a longevidade de tempo e as particularidades entre 

os período que abarcam a compilação dessa obra, o que torna uma constatação 

numérica dos estrangeirismos que aparecem nessa narrativa apenas vestígio do 

desenvolvimento linguístico e cultural que permeou o judaísmo do Antigo Oriente 

Próximo. Não obstante, achamos razoável senão reconhecer a obra talmúdica imbuída 

de um estilo literário clássico e retórico, que distonando da narrativa 

veterotestamentária, muito se aproxima dos modelos discursivos das obras greco-

latinas, especialmente quanto ao conteúdo de Guemarah, no qual o apelo à retórica é 

declarado com maior sofisticação. Todavia, é no âmbito litúrgico que podemos observar 

essas interações, influências e originalidades com maior precisão. 

De acordo com José Augusto Martins Ramos, tanto a literatura bíblica como 

a rabínica são de origem mediterrânica e enquanto constituintes dos dois grandes 

núcleos literários do judaísmo, esboçam as diferenças narrativas e idealizadoras 

                                                           
31 Termo utilizado pelo autor para se referir à tradição rabínica que se instaurou na Antiga Palestina com 
o surgimento do Talmud (SCHWARTZ, 2010: 23). 
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próprias a cada uma delas (RAMOS, 2002: 79). Entendemos, entretanto, que essa 

diferenciação deve ser vista para além dos condicionantes característicos às suas 

épocas de produção, buscando primariamente no papel que esses textos exercem no 

interior das comunidades a vinculação entre o local de memória e a construção da 

alteridade.  

Ao passo que as relações com o Mediterrâeo Antigo e o Império Romano 

possibilitaram um crescimento das comunidades judaicas não somente no que tange 

ao avanço e a dispersão dessas para as fronteiras à oeste do Antigo Oriente Próximo, 

mas principalmente alargando o número e as formas das práticas judaicas, podemos 

perceber que é justamente do contato com uma hermenêutica caracteristicamente 

mediterranica, que explora na narrativa textural a disseminação dos discursos de poder 

que serão incutidos como normativos e oficiais no seio social, que a literatura rabínica 

encontra suportes para sua evolução, transformando o texto bíblico em manual de vida 

prática. 

 É somente no interior dos discursos de poder inerentes a esses textos que 

podemos notar o apelo a uma coesão, visto que todo discurso é produto de uma 

idealização, fazendo-se necessário repensarmos o processo de compilação da 

Mishnah como reformulador do judaísmo não somente como doutrina religiosa 

engessada no discurso narrativo mas, sobretudo, como modo de vida. 

. 
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CAPÍTULO 2 

 

Judaísmo Antigo: Das Origens ao Processo de 

Compilação da Mishnah 

 

 
“ Deus os ouviu: Moisés as leis lhes trouxe: 

à justiça civil umas pertencem; 
outras regulam os sagrados ritos, 
mostrando por simbólicas figuras 

a prole que esmagar deve a serpente.” 
 

JOHN MILTON. Paraíso Perdido. Canto XII 
 

 

O período que abarca o processo de redação do Talmud compreende cerca 

de seis séculos, indo desde a discussão dos estudos interpretativos da Lei, iniciados no 

século I E.C, como mérito do trabalho dos tanaítas, e chegando até o início do século 

VI E.C com a finalização do conteúdo de Guemarah do Talmud bavli, o último a ser 

concluído. Trata-se de um processo desencadeado prematuramente com a reunião das 

leis orais pelos escribas, no ano 300 a.E.C e efetivado com a redação da Mishnah, no 

final do século II E.C. A Iniciativa da redação da Lei oral em um códice literário 

compreende um período de insurgência de um novo tipo de judaísmo: o rabínico (ou 

normativo), que busca com a reorganização do espaço litúrgico as formas possíveis 

para conter o esfacelamento da unidade cultural religiosa, transformando justamente a 

diversidade cultural das práticas judaicas no fator de sustentabilidade da religião com 

vias a que esta não viesse a sucumbir. A este longo processo vários foram os fatores 

preponderantes na formulação das bases do judaísmo de tipo normativo, alterando-se 
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não somente a configuração dos preceitos que regem os judaísmos surgidos com a 

diáspora, mas principalmente transfigurando o espaço de memória judaica, antes 

alocado nas instituições territoriais e institucionais, como a exemplo do Templo, da 

Arca e da terra prometida32, para o corpo sacro literário da religião. 

Com efeito, a Tanakh (sobretudo a Torah) e o Talmud são imbuídos, nesse 

ínterim, de uma nova característica que vai além do valor canônico comum às obras 

sacras. Eles passam a integrar também o substrato legislativo do corpo social judaico, 

inserindo-se diretamente na esfera secular. Seria quase desnecessário dizer que 

muitas problemáticas se interpuseram na aplicação e fundamentação deste códice 

sacro-legislativo, quando o mesmo se estabeleceu num momento de efetiva 

instabilidade religiosa e política. Contudo, como a complexidade e precisão de nossa 

fonte pede um detalhamento atencioso, retrocedemos, neste segundo capítulo, às 

origens da religião judaica até finais do segundo século da Era Comum, quando a 

redação da Mishnah finalmente foi iniciada e abriu portas às práticas religiosas judaicas 

a partir de um vies normativo. 

 

 

2.1- Judaísmo: Do Mito de Origem ao Mosaicismo 

 

Segundo nos indica Platão em sua República, a mitologia é uma atividade 

do âmbito da poiesis, tomando como objeto os contos acerca dos deuses, seres 

divinos, heróis e descidas no além (PLATÃO. A República, X). Logo, trabalhar com a 

                                                           
32 Jan Assmann juntamente com sua esposa, Aleida Assmann, têm explorado a conexão que os 
patrimônios exercem no diálogo entre a religião, a cultura e a memória. Apropriando-se do conceito de 
memória coletiva que Maurice Halbwachs desenvolve (HALBWACHS, 2006: 34-37), os egiptólogos 
sustentam o argumento de que toda memória coletiva é advinda de uma origem celestial, reafirmando-se 
e perpetuando-se no contato com simbolismos materiais. Neste sentido, os Templos de Jerusalém, a 
Arca e o território de Israel configuram a materialização institucional dos locais de memória (ASSMANN, 
2006: 33-37). 
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mitologia implica em adentrar o campo do sagrado e do profano, dos cânones e da 

literatura enquanto narrativa originária e fundante. Os problemas insurgentes ao uso 

dos mitos como porta de acesso ao passado, à veracidade do passado, são palco de 

inúmeras discussões desde os sofistas que, empenhados em fazer uma depuração do 

mito pelos logos, isto é, de subjugar os mitemas a um método analítico33 com fins a 

distinguir passado literário de passado objetivo, colocou como primeiro impecilho ao 

estudo do mito duas categorias: definição e domínio. A maioria dos estudiosos das 

décadas finais do século XIX e século XX, entenderam o mito como relato transmitido 

oralmente, em forma de narrativa social e cósmica do ser que, por meio da ritualidade 

narrativa, retorna ao tempo primordial. Contudo, limitá-lo a um papel estritamente 

ritualístico é anular seu modelo exemplar, o modelo cosmogônico. 

Neste sentido, Mircea Eliade (1989: 37), Ernest Cassirer (1992: 21)  e o 

linguísta Max Müller (1999: 82), foram grandes contribuintes na difusão da idéia de que 

a natureza do mito é primordialmente a da cosmogênese, pois este se instaura, à priori, 

como narrativa de criação. Esta última, por sua vez, deve ser entendida no retorno à 

origem, num tempo próprio, com capacidade de geração de uma realidade, uma 

instância inicial, onde criar é retornar (CRUZ, 2000: 109). Trata-se, ademais, de uma 

garantia ao homem, por meio da crença, de dias mais fortuitos, pois apenas a partir dos 

modelos exemplares é que as capacidades do humano são reforçadas. Nos 

argumentos de Cassirer (1992: 42-44), é justamente da deficiência do mito, de sua 

dependência unívoca em relação ao pensamento, que nasce a “força” de vontade da 

                                                           
33 Paul Veyne, na obra Acreditaram os gregos nos seus mitos?, informa-nos que o mito era um tema de 
reflexões graves para os gregos, fazendo surgir a necessidade de um método distintivo que pudesse 
colocar os acontecimentos míticos em seu plano estritamente espiritual, de forma que esses não 
viessem a inferir desordenada e descontroladamente  no âmbito cívico.  Na busca por essa distinção 
sem que ela configurasse uma afronta e desrespeito ao simbolismo dos deuses, os resultados não foram 
consideráveis, culminando naquilo que os estudiosos da segunda sofística determinaram como a falta de 
trunfo da razão, quando em oposição aos alicerces dos mitos de criação (VEYNE, 1987: 13-15). A 
própria razão de existir da nomenclatura mythologia nascia, assim, da derivação de mythos, a palavra 
eficaz, o verbo, com seu jogo de contrários, o logos, que possibilita o aparecimento de outras verdades a 
partir da afirmação de uma única (cf. MONINI. Mitologia greco-judaica, 1995. pp.15-17).  
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verdade, fazendo emergir um mundo de significados reais e instaurando-os como 

história verdadeira.  

De fato, o mito tem seu destaque excepcionalmente nas sociedades 

arcaicas e tradicionais, o que em parte se deve à precariedade de investigação das 

fontes históricas pelos antigos, e em outra instância ao medo do desconhecido e 

capacidade de invenção para sanar lacunas de fatos históricos. Em História Antiga: 

Testemunhos e Modelos, Moses Finley argumenta que a falta de fontes primárias 

referentes a longos períodos de tempo e à maior parte das regiões do Mediterrâneo 

criaram um bloqueio para a narrativa histórica, fazendo com que o historiador que 

trabalha com a Antiguidade fosse buscar nos mitos as alternativas para a reconstrução 

das formas do passado (FINLEY, 1994: 17). E enquanto nos amparamos em fontes 

literárias de topos originário e fundante, cometeríamos um deslize (para não dizer erro 

irreparável) se não assumíssemos o judaísmo Antigo em seu caráter mítico, envolto em 

valores de sagrado e profano.  

Nas proposições de Eliade (2001: 25-26), os mitos de criação configuram 

conjuntos de teofanias sob os quais emergem séries sucessivas da presença e vontade 

divina, determinando os momentos nos quais se farão as especificações do tempo e do 

espaço. Ademais, é o instante da revelação que nasce da necessidade de se fazer as 

distinções entre espaço-tempo do sagrado e espaço-tempo do profano34, reservando-

se ao primeiro a vida religiosa e ao segundo a secular. Dada esta distinção, é de se 

supor que todas as atividades que não estão vinculadas à vida religiosa são 

consideradas profanas e exclusas de significado mítico. Isto é, não se aproximam ou 
                                                           
34 A teofania, assim como a aletheia, ocupa no estudo do mito os momentos marcantes que não devem 
ser esquecidos por revelarem a presença divina agindo junto à humana. Até esse ponto de intersecção, 
esfera espiritual e esfera secular ocupam-se de suas especificidades e realidades, mas no instante em 
que há manifestação espiritual agindo sobre os indivíduos, reforça-se a crença no modelo exemplar da 
cosmogonia, fundindo-se os dois tempo-espaços e instaurando-se como marco da criação, no qual o 
conjunto do templum (esfera espacial) e tempus (esfera temporal) vem a constituir uma imagem espaço-
temporal do eterno presente mítico (cf. OTTO. Mitologia e Teologia. 1988: 56-63; MONINI. Mitologia 
greco-judaica. 1995: 24-29). 
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possuem qualquer modelo exemplar. Logo, entendemos que a realidade oriunda desse 

tipo de mentalidade busca no sagrado o referencial maior para a conduta humana, 

transfigurando idéias básicas como as de território, cidades e templos segundo 

arquétipos celestes de modelos cosmogônicos, da estruturação do caos ao cosmos.  

O mito de origem do judaísmo está associado, dessa forma, ao chamado de 

Avraham (Abraão) à promessa do deus de Israel que, segundo nos informa a Torah, 

levantaria um povo de seu primeiro filho, Yitschak (Isaac), que por sua vez herdaria a 

terra prometida de Kenaan (Canaã) (Bereshit, 12.2; 22.17). A figura de Avraham 

inaugura, portanto, o primeiro elo efetivo entre o espaço celestial e o humano, 

consolidado pela marca da brit milah35; a circuncisão feita na genitália das crianças 

judias de sexo masculino, no oitavo dia de seu nascimento, para designar todos os 

herdeiros de Yitschak e não permitir que os mesmos se esquecessem de sua origem, 

do pacto celestial. A conquista do espaço humano (neste caso, a terra de kenaan) é 

legitimada pelo ato primordial da criação, o pacto celestial e a escolha dos servidores 

do deus Uno, visto que em perspectiva mítica a ocupação de um território só se torna 

real depois do ritual de tomada de posse, que não é mais do que uma cópia do modelo 

exemplar da criação do mundo (ELIADE, 2001: 25). 

Em Visão do Tempo e da História na Cultura Judaica, André Neher afirma 

que a noção de criação concentra em si todos os problemas do espaço e que estes são 

resolvidos de uma só vez no ato criador (NEHER, 1975: 177-179). No caso das 

cosmogonias semíticas, o mundo que nasce é acompanhado por uma teologia, pois na 

medida em que o ato da criação se impõe, surgem os deuses. Há então, nesse ínterim, 

                                                           
35 Avraham (anteriormente ao pacto, chamado de Avram), tendo recebido o chamado do deus de Israel 
aos noventa e nove anos, teria passado pelo ritual da brit milah logo após o contato celestial. E seu filho 
Ishmael (Ismael), já nascido, também não pôde ser circuncidado conforme as ordenações do oitavo dia 
do nascimento da criança. A partir de Yitschak é que o pacto se firma devidamente conforme as 
instruções divinas, reforçando a legitimação deste último (e de seus filhos) como o herdeiro da terra de 
Kenaan (Bereshit, 21.4). 
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um problema de pluralidade divina que multiplica os espaços criados, em vez de 

reduzi-los a uma única instância. A noção hebraica da criação vê, entretanto, uma 

forma muito prática de colocar a divisão do espaço e de suas formas sob um único 

domínio, a partir do momento em que decreta a unicidade da criação, erigindo um deus 

único. É uma forma de atribuir ao ser a característica de agente passivo no referente ao 

ativo da criação: se o nada (o caos) se sujeita ao algo (a criação), o algo deverá se 

sujeitar ao todo (o agente da criação). Dessa forma o problema sairia da instância do 

ser para recair na do devir, e “o tempo, que num principio se pôs em movimento, 

originaria a história, com sua marcha irreversível” (NEHER, 1975: 179).  

Considerações lógico-filosóficas à parte, não podemos negar que Bereshit, o 

livro da criação, invoca essa rejeição do espaço em detrimento da vocação do tempo. 

Ou melhor, atribui a manifestação do espaço às condições e determinações do tempo e 

de sua sucessão de fatos, inerentes à condição humana. O que nos leva a inferir que o 

que fundamenta a diferença entre o pensamento ontológico dos hebreus perante os 

outros povos semitas é que os primeiros, com a idéia da gênese, deslocam o foco da 

criação do ser para o devir. Isto é, dada a existência de um único deus, o mundo criado 

é por conseguinte fenômeno deste deus Uno, e não um palco para a sua irrupção. 

Como o deus não fragmenta o espaço, visto que tudo é produto de uma única obra, já 

não é mais o espaço que está em questão, mas o momento da criação deste espaço, a 

dizer, o tempo e sua história. Não é a história que se encontra no mundo, mas este que 

se encontra nela. Ele é um dado seu.  

Destarte, podemos enxergar no pensamento sacro-literário judaico um 

esforço para conferir sentido à história, visto que esta nasce simultaneamente ao ato 

criador. A categoria tempo, que existe enquanto fator ontológico, introduz na 

consciência histórica a idéia de um deus ad aeternum que não finda com o fim do 
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espaço e do tempo, dado seu caráter transcendental que o permite agir sobre essas 

duas instâncias, sem estar necessariamente intrínseco a elas. Tal raciocínio leva-nos à 

premissa do panenteísmo, na qual a originalidade hebraica se revela frente ao 

transcendentalismo e ao panteísmo das demais filosofias antigas, especialmente a 

egípcia e a helênica, que se esforçaram por empreender formas de racionalização de 

suas origens celestiais. A idéia básica do panenteísmo oscila entre duas expressões: 

espírito de Deus e palavra de Deus. 

O espírito abarcaria tudo que emana de Deus e age na matéria. Esta última, 

sendo possibilitada pela criação, é também produto divino e por isso sujeita à 

intervenção celestial. A partir do momento em que o espírito invade o espaço da 

criação, acalmando-o, reordenando-o, subjugando-o, há uma ampliação e validação da 

presença e supremacia do deus Uno. A palavra, em contrapartida, é o que dá origem à 

matéria, conferindo ritmo à criação. Ela é presença divina agindo diretamente no 

terreno do humano, mas ficando à mercê do tempo e de sua sucessão de fatos, e por 

isso sujeita ao corrompimento. Têm-se com a idéia do panenteísmo, portanto, uma 

forma de condicionar o ser à supremacia de uma unidade espiritual, sem que esta seja 

a responsável pela desordenação das condutas do indivíduo. A partir do momento em 

que a criação caminha junto à presença (interferência) divina, presença esta entendida 

em sentido atemporalizante, segundo termos celestiais e temporalizante, em sentido 

ontohistórico da criação das criaturas, o corrompimento do ser já não é mais problema 

nem falha de Deus, mas antes capacidade de escolha e incompreensão no trato para 

com a palavra. 

Consoante Michael Fishbane, em seu estudo Biblical Myth and Rabbinic 

Mythmaking, entendemos que essa característica de proteção e inalienabilidade das 

esferas do sagrado são possibilitadas, na religião judaica, pelo distanciamento que se 
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faz entre criador e criatura, colocando o primeiro num patamar de onipresença com a 

criação, ao mesmo tempo em que sua grandeza não permite que a criatura entenda o 

intuito ou o modo de seu agir, sendo destinada a ela apenas a obediência e nunca a 

contestação (FISHBANE, 2004: 29-31). A compreensão dessa hermenêutica sacro-

literária deve se guiar por meio de categorias temporais e espaciais; a primeira 

entendida enquanto devir histórico e a segunda enquanto manifestação histórica 

mediante anunciação divina. A origem do mundo e do homem não está, na 

hermenêutica literária hebraica, oculta à compreensão humana, mas é antes uma 

capacidade de apreensão de uma verdade originária que o judeu deve se saber 

incapaz de ultrapassar, além dos limites que lhe são permitidos. A origem é perceptível 

e inteligível na própria história e para o homem permanecer em união com a origem ele 

não necessita transcender sua história. 

Quando, no século XVII, os termos monoteísmo e politeísmo são cunhados, 

a historiografia das religiões ganha um espaço considerável para o debate sobre as 

formas da presença divina e a investigação da presença sincrética nos ritos religiosos. 

Ralph Cudworth, filósofo da cátedra de Cambridge e ideário do platonismo, dedica-se 

na obra The True Intellectual System of the Universe (1838: 12-13)36 a formular o 

argumento de que todas as religiões são basicamente monoteístas a partir do momento 

em que uma deidade suprema é a origem ou a criadora do Universo, deixando-nos 

subentendido que todos os deuses são um a partir do momento em que eles são 

cultuados de uma forma mais suprema que os demais, detectando-se uma 

hierarquização no panteão. À hierarquização do panteão, Eric Voegelin (1987: 41) 

chamou de summodeism, a crença num deus supremo sobre os demais. 

                                                           
36 A primeira parte da obra se dedica a refutar a inexistência do ateísmo, tomando como idéia central o 
caráter monoteísta de qualquer debate sobre a origem do Universo. Publicado pela primeira vez em 
1678, o capítulo que abre a obra não foi mais divulgado nas edições posteriores, provavelmente devido 
às críticas esmagadoras a ele, sendo possível encontrá-lo em versões digitalizadas do manuscrito 
original. 
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Uma leva de estudiosos sustenta o argumento de que o judaísmo enquanto 

religião tribal e etnocêntrica tem em sua origem primitiva o politeísmo como 

fundamento celestial, e a este passado primitivo são atribuídas muitas das 

características sincréticas da religião. Segundo informa Jan Assmann (2008: 52), o 

politeísmo tem uma forma bem definida que permite que os deuses de qualquer cultura 

assumam semelhanças em comum com os demais, fazendo com que o deus Sol de 

um grupo religioso se assemelhe com o de outro grupo, visto que eles têm uma 

competência de manutenção do cosmos, da política e da ordem social37. Contudo, é 

apenas com o monoteísmo que o politeísmo encontra sua maturidade, conforme nos 

informa C.S Lewis (1936: 195-203), na obra The Allegory of Love. Dado o momento em 

que Deus, diante dos outros deuses, livra os hebreus do domínio do Faraó38, instaura-

se uma exclusividade que é decisiva na formulação do monoteísmo hebraico, o 

conceito bíblico primitivo de Deus passa a configurar não um absolutismo celestial, mas 

sim uma relação de unicidade39. 

                                                           
37 Eric Santner se propõe, na obra On the psychotheology of everyday life, a fazer um detalhamento 
sobre o estudo das semelhanças entre os deuses das comunidades tribais. Para tanto, o autor se baseia 
nos conceitos de universalismo e globalismo, assinalando que o primeiro cumpre uma função de 
translatabilidade intercultural, enquanto que o segundo se reserva a um monoteísmo baseado numa 
distinção mosaica entre falso e verdadeiro, a partir de formulações extraídas dos estudos de Franz 
Rosenzweig e Sigmund Freud (SANTNER, 2001: 45-63). 
38 Embora a documentação não nos apresente o nome do Faraó do Êxodo no tempo de Moshe, a 
historiografia pertinente ao assunto nos apresenta três hipóteses principais: a primeira que atesta ser 
Amenhotep II (1450-1420 a.E.C) o Faraó em questão, a segunda que alega ser Merneptah (1238-1228 
a.E.C) e a terceira que indica ter sido Ramsés II (1340-1236 a.E.C). A historiografia mais tradicional 
sustenta o argumento de que se trata, quase irrevogavelmente, de um Faraó da dinastia XVIII, e neste 
sentido o nome de Amenhotep II aparece como o mais plausível, pois o reinado anterior de seu pai, 
Tutmés III (o qual não há consenso sobre seu período de governo) teria causado grande opressão aos 
israelitas. 
39 Sobre a origem do monoteísmo hebraico, uma parcela de estudiosos herdeiros da concepção 
freudiana da elaboração de uma doutrina monoteísta advinda de um “trauma”, que Sigmund Freud expõe 
na obra Moses and Monotheism, têm pontuado que Moshe teve o primeiro contato com a noção de 
monoteísmo durante os anos em que viveu no Egito, tendo tomado como referencial a figura de 
Akhenaton (FREUD, 1939: 34-39). De acordo com as proposições do psicanalista, não se deve entender 
a figura de Moshe, e consequentenmente a do judaísmo primitivo, desvinculados de intensos valores da 
cultura egípcia. A partir do momento em que Freud tece uma analítica da compreensão do monoteísmo 
judaico advinda da proposta de Moshe em instaurar, numa nova sociedade que não a egípcia, valores 
sagrados amparados numa deidade única, como aqueles proposto por Akhenaton, duas novas 
perspectivas sobre a origem da religião judaica surgem: uma na qual o Moshe histórico é visto não como 
o principiante de uma religião, mas como o reformulador do monoteísmo de Aton. E outra na qual o 
monoteísmo judaico é entendido como um esforço, por parte dos judeus, em desvincular sua origem das 
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Jan Assmann defende, no livro Religion and Cultural Memory, o argumento 

de que Akhenaton foi o primeiro a inserir a idéia de verdadeiro e falso numa religião, 

declarando que todos os deuses de uma tradição religiosa deveriam ser vistos com 

suspeita, pois poderiam muitos deles serem falsos. Ao passo que Akhenaton é uma 

figura histórica que não conseguiu, com ênfase, disseminar a idéia de monoteísmo, 

Moshe, ao contrário, como discípulo do rei egípcio, conquistou uma efetivação desta 

idéia a partir do momento em que destacou a tradição como modo de vida (ASSMANN, 

2006: 56-59). Não há, contudo, evidências substanciais na documentação judaica de 

caráter mosaico e talmúdico que comprovem a veracidade dessa influência, ou mesmo 

a menção do nome de Akhenaton, levando-nos a crer que a idéia do monoteísmo 

primitivo estava muito mais associada à relação de monolatria. Isto é, da eleição de 

uma figura celestial para a qual se presta a maior parte dos cultos e que é escolhida 

mediante as necessidades do momento. 

 Deste modo, a monolatria sugere um processo evolutivo da idéia bíblica de 

relação de exclusividade somente como um estágio intermediário entre politeísmo e 

“monoteísmo verdadeiro”, instaurando-se a legitimação deste último apenas com os 

alicerces oferecidos a Moshe pelo Eterno, no Monte Sinai. A partir do momento em que 

o Ribi é instruído na conduta de uma vida propriamente judaica, a relação com a figura 

unicista de deus ganha sua plenitude e capacidade de perpetuação, proporcionadas 

pela compilação das leis mosaicas (mosaicismo) e alargamento da idéia de uma vida 

sacra conforme ordenações divinas, que será efetivada mais tardiamente com a 

compilação da Mishnah. 

                                                                                                                                                                                           

influências egípcias, e por isso é entendido como um “trauma”. As proposições de Freud não encontram, 
no entanto, comprovações relevantes nas fontes, sejam elas de caráter judaico ou egípcio, fazendo 
desta obra uma referência nas discussões sobre essa temática muito mais por seu caráter iniciador, do 
que propriamente imbuída de dados históricos, o que a torna muito criticada desde a sua primeira 
publicação. 
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2.2- A Compilação da Mishnah e a Origem do Talmud 

 

O livro de Shemot apresenta que todos os mandamentos foram dados a 

Moshe no Sinai, juntamente com sua interpretação: “e Eu darei para ti as Lukhot habrit 

(Tábuas de pedra), e a Torah, e as Mitsvot (Mandamentos)” (Shemot, 24.12), ao passo 

que a Torah abarca a Lei escrita e as Mitsvot as interpretações dessa. Em Devarim nos 

é apresentado ainda que toda a compilação da Torah, que compreende os livros de 

Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar e Devarim, foi feita por Moshe, tendo este 

presenteado cada tribo de Israel com uma cópia da Torah e guardado outra na Arca 

sagrada, como testemunho: “pegue este livro da Torah, e ponha ao lado da Arca” 

(Devarim, 31.26). Conforme nos informa a tradição, a Mitsvah (Mandamento), 

diferentemente da Torah, não teria sido redigida, ficando sujeita ao ensinamento oral, 

segundo ordenação divina: “Todas as palavras que Eu lhes ordeno, devem se cuidar 

em fazer” (Devarim, 13.4). Dessa forma, Moshe teria ensinado a Mitsvah para os 

anciãos e para o sacerdote Yehoshua (Josué) de forma oralizante, e estes últimos 

teriam se dedicado também a ensinar a Lei oral para os tribunais das gerações 

posteriores.  

De acordo com Maimônides, conhecido na historiografia sefaradita como o 

maior comentador da Mishnah, desde a época de Moshe até Iehuda Hanassi 

(chamado, após a compilação da Mishnah, de Rabenu Hakadosh, que quer dizer 

“Nosso mestre sagrado”) ninguém havia se dedicado a escrever um trabalho sobre a 

Lei oral. Em vez disso, o chefe do Beit Din (Casa da Lei ou Tribunal de pequeno porte) 

de cada geração anotava para si as tradições que ele havia escutado de seus mestres 

e as ensinava em público, oralmente: 
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Ainda que a Lei Oral não tenha sido transcrita, Moshe, nosso mestre, a 

ensinou em sua totalidade primeiramente para Yehoshua, seu discípulo, 

instruindo-o. Elazar e Pinchas receberam a tradição, e esta foi 

transmitida à Corte dos setenta anciãos. Da mesma forma, ao longo de 

sua vida Yehoshua ensinou a Lei Oral. Muitos anciãos  receberam a 

tradição dele. Eli recebeu a tradição dos anciãos e de Pinchas. Samuel 

recebeu a tradição de Eli e sua corte. David recebeu a tradição de 

Samuel e sua corte. [...] 

Assim, a fonte de todo o conhecimento dessas pessoas provem do 

Eterno, Senhor de Israel. Todos os sábios que foram mencionados 

eram líderes de suas gerações. Entre eles estavam os chefes de 

Academias, chefes que se encontravam no exílio e membros do 

Sanhedrin. Junto à geração de cada um deles, haviam miríades que 

ouviam seus ensinamentos. Ravina e Rav Ashi pertenceram a geração 

final dos Sábios do Talmud. Rav Ashi compôs o Talmud Babilônico em 

Shin'ar, aproximadamente cem anos depois que o Rabbi Yochanan 

compôs o Talmud de Jerusalém. A intenção de ambos é elucidar as 

palavras da Mishnah para explicar os seus pontos mais profundos, e [se 

relacionar] as questões novas que foram desenvolvidas por cada 

tribunal, desde a época de Rabbenu HaKadosh, até a composição do 

Talmud. 

(MAIMÔNIDES. Mishnê Torah, Introdução). 

 

Contudo, como cada um que ouvia o ensinamento da Lei oral escrevia para 

si as explicações da Torah, suas leis ficavam à mercê da compreensão indevida e com 

o passar do tempo a validade dessas tradições precisou ser provada por meio de 

referências nos próprios textos bíblicos. Desenvolveu-se, assim, uma espécie de 

coordenação interpretativa entre o texto bíblico, a tradição e a aplicação da Lei à 

contemporaneidade40 das comunidades judaicas antigas. Os princípios para coordenar 

                                                           
40 Em Introduction to the Talmud and Midrash, Hermann Leberecht Strack e Günter Stemberger 
argumentam que devemos entender o conceito de contemporaneidade, quando aplicado à literatura 
talmúdica, como uma tentativa da literatura rabínica de adaptar a Torah como regra de vida judaica às 
novas condições. Entretanto, como essa “atualização” já ocorre com a Torah oral (Lei oral), o seu 
desenvolvimento está muito mais vinculado a uma exegese bíblica, do que propriamente à inauguração 
dessa ferramenta apenas com o Talmud (STRACK; STEMBERGER, 1996: 16-17). 
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esses três elementos foram estabelecidos por vários conjuntos de leis rabínicas 

(Middôt), que têm provavelmente sua origem com o Rav Hillel (I a.E.C), que elaborou 

primeiramente as sete regras de Hillel, resultando no século II E.C em um trabalho 

mais detalhado da hermenêutica bíblica que ficou conhecido como os treze princípios 

pelos quais a Torah deveria ser interpretada, propostos pelo tanaíta41 Rav Ishmael, que 

posteriormente culminou nas 32 regras de Rabbi Eliezer.  

No entanto, mesmo antes da cristalização formal dessas regras, os primeiros 

estudiosos empenhados em empreender um direcionamente para o estudo toraico se 

utilizavam de metodologias de interpretação. Chamados de soferim, que deriva do 

hebraico sêfer (livro), mas que também está relaciondo à semântica de “contar”, visto 

que uma das tarefas mais importantes desses escribas era contar as palavras em cada 

livro da Torah (assim como a frequência de suas repetições), esses estudiosos 

facilitaram a compreensão do texto por meio do “estudo de paralelos”, isto é, de acordo 

com o contexto bíblico eles aplicavam a semântica do discurso (STRACK; 

STEMBERGER, 1996: 237). Tendo se originado muito provavelmente no século V 

a.E.C com o escriba e sumo sacerdote Ezra, a atividade dos soferim perdurou até o 

século III a.E.C, pois a partir desse período se inicia a era dos zugoth, o que demonstra 

uma necessidade42 muito primitiva de inserir o texto sagrado nas comunidades 

judaicas, especialmente aquelas do Antigo Oriente Próximo, nas quais essas atividades 

são documentadas com maior veemência. 

                                                           
41

 A raíz etimológica de tanaítas (תנאים) deriva do verbete tanah (תנא), que tem em sua origem aramaica 
o verbo repetir, caracterizando o ofício primeiro desses mestres. 
42 As fontes que nos são disponibilizadas demonstram  uma divisão periódica das eras rabínicas que são 
muito convencionais aos interesses dos rabinos.  Strack e Stemberger enfatizam que a relação entre a 
tradição e o ensino é fundamentalmente o pilar da literatura rabínica e por isso a delimitação dos 
períodos reflete os anseios de cada época e de suas consequentes escolas de estudo. Os soferim (V-III 
a.E.C) inauguram a primeira época, seguindo-se os períodos dos zugoth (II-I a.E.C); tanaim, os 
repetidores (I a.E.C- II E.C); amoraim, os comentadores (III- V E.C), saboraim, os editores do Talmud 
bavli (V E.C); e geonim, derivado da raíz ga’on (eminentes), indicando o título recebido pelos chefes das 
academias da Babilônia (VI-XI E.C) (NODET, 1997: 28; STRACK; STEMBERGER, 1996: 7; TALSHIR, 
1999: 23). 
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Neste sentido, entende-se que a elaboração de um direcionamento para a 

leitura e compreensão das obras sacro-legislativas surge da necessidade de se 

disseminar um discurso oficial concomitante aos anseios das comunidades judaicas 

antigas. Destarte, as regras de especificação do estudo estabelecidas pelos sábios 

intuem que se possam fazer derivações de leis desses códices literários, tornando-os 

acessíveis ao cotidiano e à realidade judaica. A exemplo dos treze princípios43 que 

regem a interpretação do texto bíblico, esboçamos aqui o primeiro deles, chamado de 

Cal Vakhomer e que está relacionado à inferência dos assuntos de maior e maior 

relevância. O quer se quer dizer com isso é que, como a exemplo do Shabat, 

considerada uma ritualidade de maior importância do que um Iom Tov (festividade 

bíblica, como Pessakh), determinados tipos de trabalho que são permitidos no primeiro 

também o serão no Iom Tov, caso ambas as datas se choquem. 

O guia de estudo talmúdico Ain Yitschak (2008: 8-9) informa que os motivos 

que levaram Iehuda Hanasi ao trabalho de edição da Mishnah se devem ao quadro de 

“caoticidade” que o fim do primeiro século da Era Comum vivia. Com o número de 

estudantes da Lei diminuindo consideravelmente, calamidades acontecendo 

                                                           
43 Os treze princípios que regem o texto da Torah, propostos pelo tanaíta Rav Ishmael (90-135 E.C), são 
regras hermenêuticas que guiam o texto bíblico. Estas regras eram recitadas (e muitas comunidades 
ortodoxas ainda mantém esse costume) diariamente nas orações da manhã e compõem parte do 
conteúdo do livro Sifrah, que integra o Midrash Halakhah (método rabínico de estudo da Torah e da 
Mitsvah que resultou num importante conjunto de leis derivadas da tradição oral. O conteúdo dessas leis 
encontra-se no Talmud e é resultado de uma hermenêutica tanaíta). As treze regras de interpretação do 
texto bíblico são, pois: 1.Cal Vakhomer: determina se que um assunto é mais importante do que outro ou 
menos; 2.Guezerah Shavah: discute possíveis ambiguidades em termos utilizados em diferentes 
situações; 3.Binian Av: constrói generalizações; 4.Kelal uPerat: particulariza, mediante necessidade, 
situações ou leis generalizadas; 5.Perat uKelal: generaliza situaçoes particulares em detrimento de um 
bem maior; 6.Kelal uPerat uKelal: inclúi uma situação na categoria geral ou particular mediante 
aproximação com características comuns a determinado caso; 7.Toda afirmativa geral requer, pelo 
menos, um caso restritivo; 8.Se um caso particular for incluído na lei geral, deverá obedecer às 
instâncias da lei geral; 9.Se um caso particular for explicitamente mencionado, ainda que esteja incluído 
na lei geral, sua menção é de vital importância para não agravar a extensão da lei ou da penalidade; 
10.Se um caso particular é explicitamente mencionado sem estar incluído na regra geral, sua menção é 
de vital importância para agravar ou aliviar a aplicação da regra geral; 11.Se um caso particular, ainda 
que incluso na regra geral, seja dela separado por algum motivo, não deverá mais obedecer às 
instâncias da regra geral, exceto se expressamente ordenado na Torah; 12.Os trechos da Torah devem 
ser compreendidos mediante situações próprias a eles, mesmo para o caso de haver repetições 
desses;13. Se houver conflito entre dois versos, deve-se apelar para um terceiro no intuito de se 
estabelecer uma decisão maioritária (DEL GIGLIO, 2000: 57-69). 
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continuamente e Israel sob o domínio de outros governos, os judeus estavam 

emigrando para lugares distantes, perdendo a fidelidade com a tradição e assimilando 

os costumes estrangeiros descontroladamente. Portanto, Iehuda Hanasi viu a 

necessidade de escrever, juntamente com o auxílio do material coletado pelos tanaítas, 

mestres que sustentavam suas necessidades desenvolvendo uma atividade profana44, 

que faziam simultaneamente com o estudo da Torah, um trabalho que pudesse estar à 

mão de todos os judeus para servir como um manual de vivência religiosa, de tal forma 

que pudesse ser estudado rapidamente e não fosse esquecido, dado seu caráter 

redativo. 

A Mishnah abarca, assim, a forma final das Leis orais desenvolvidas após a 

época dos escribas (300 a.E.C), até o ano de 189 E.C. Ela compreende o conjunto das 

disposições religiosas, culturais, rituais, morais e éticas que fundam e regem as 

relações entre o povo de Israel e seu Deus, sua terra e entre o homem e seu próximo. 

Dessa forma, ela é construída no intuito de abranger uma norma legislativa capaz de 

firmar todo o povo de Israel em condutas pré-estabelecidas e unificadas em cima de 

um livro sagrado. O exaustivo estudo da Mishnah nas academias de Jerusalém e da 

Babilônia resultou em dois corpos de seus comentários. A esses comentários dá-se o 

nome de Guemarah. O Talmud é constituído, portanto, do conteúdo de Mishnah aos 

quais se agregaram comentários, debates e explicações sobre seu conteúdo lícito: a 

Guemarah, sendo possível encontrar nesta um rico acervo de debates sobre diversas 

leis rituais, comerciais, familiares, políticas e cíveis. 

                                                           
44 A tradição ordena que o estudo da Lei deve ocupar a maior  parte do tempo do homem. Contudo, não 
se deve tirar disso um benefício rentário, o que levava os sábios a desenvolverem outras atividades que 
pudessem lhes garantir sustento, sendo chamadas de profanas por ocuparem o homem com outros 
afazeres que não o estudo e a observância da Lei. Há, no entanto, controvérsias na historiografia judaica 
sobre o período em que este tipo de vida ideal passou a fazer parte da mentalidade hebraica, pois 
apenas no século XII E.C é que Maimônides, com seu Mishnê Torah, irá tecer os comentários sobre o 
tempo dedicado ao estudo da Lei (MAIMÔNIDES. Mishnê Torah, Sêfer Maddah, Talmud Torah. I. 
Halakhot 8-12). Em concordância com a tradição antiga, porém, iremos nos ater apenas aos hakhamim 
(mestres) como partícipes dessa mentalidade, visto que só se encontram documentados nos textos 
rabínicos referências aos mesmos quando se fala do tempo de estudo dedicado à Lei.  
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 Como a Mishnah corresponde mais precisamente às legalidades extraídas 

diretamente da Torah, conservou-se então a língua vernácula da Lei escrita, que 

correspondia ao hebraico. Já a Guemarah, por se tratar de um corpo de comentários 

rabínicos a respeito da Lei oral, foi desenvolvida posteriormente em um momento no 

qual o hebraico já não era usado comumente e o aramaico se tornava mais 

popularizado, além de assumir o estatuto de uma língua semi santa45. O que explica o 

uso dessas duas línguas na elaboração do Talmud. 

A estrutura do Talmud é dividida segundo as seis sedarim (ordens) da 

Mishnah. Cada ordem contém tratados que são subdivididos em capítulos, totalizando 

63 tratados com 517 capítulos ordenados. Os Tratados são oriundos da época 

talmúdica e refletem seu conteúdo. Nos dois Talmudim são explicados o que é 

“proibido e o que é permitido, o que está impuro e o que está puro, o que é passível de 

castigo e o que é isento, o que é próprio e válido para o uso e o que é inválido, sempre 

de acordo com a tradição oral, ininterrupta desde Moshe” (MAIMÔNIDES. Mishnê 

Torah, Introdução). O Talmud bavli, concluído por volta da primeira metade do século 

VI E.C, contava com melhores condições de elaboração do que o Talmud Yerushalmi, 

o que em parte se deve  à conclusão do Talmud Yerushalmi no final do século IV E.C, 

auxiliando na elaboração do Talmud bavli, e em outra instância à oficialização do 

cristianismo como religião do Império Romano (325 E.C), levando à perseguição dos 

judeus e à consequente transferência das escolas de sábios para a Galiléia. Em meio a 

                                                           
45 Com a destruição do Segundo Templo (70 E.C) e a consequente dispersão dos hebreus pelo 
Mediterrâneo, o uso do hebraico foi sendo suprimido pelo do aramaico, sendo possível observarmos já 
no século III E.C uma forte popularização da língua aramaica entre os hebreus. O uso desta na 
Guemarah não configurou uma afronta aos preceitos mosaicos, que ordenam que a leitura do texto 
bíblico seja feita em hebraico, pois o aramaico, muito similar ao hebraico, configura também língua 
semita e é compreendido como dialeto semi santo, visto que mesmo antes de sua inserção na 
Guemarah, algumas rezas (poucas, é preciso dizer) já eram proferidas em aramaico. Contudo, este, 
originário da tribo dos arameus há 3.000 anos atrás, só evoluiu para uma língua conhecida no Antigo 
Oriente Próximo por conta do domínio persa, levando-nos a inferir que a sua tardia presença nos textos 
hebraicos se deve muito mais à vagorosa adesão que o aramaico teve na Palestina (quando comparado 
à Babilônia) do que propriamente a ser reconhecido genuinamente como uma língua semi santa. 
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essas situações conflituosas, o Talmud Yerushalmi teve de enfrentar maiores 

obstáculos em sua elaboração, recebendo um status inferior ao da Babilônia, embora 

ambos tenham a mesma Mishnah, mas com Guemarah diferenciada. 

O assunto dos dois Talmudim é, pois, a interpretação do texto da Mishnah e 

a explicação das legislações restritivas decretadas pelos sábios de cada geração, 

servindo como “cerca” à lei mosaica (KHAFIF, 2006: 9). “Não se desviem de tudo que 

eles (os sábios) declararem, nem para direita nem para esquerda.” (Devarim, 17.11). A 

partir deste decreto de Moshe Rabenu, temos uma percepção mais clara da legalidade 

do papel dos sábios e, consequentemente, da literatura rabínica, visto que a própria 

Torah reafirma a função primordial que esses líderes desempenham na comunidade 

judaica, a dizer, o de esclarecimento e direcionamento. Há na estrutura talmúdica 

comentários rabínicos que obedecem a uma hierarquização dos sábios. A adoção de 

leis e tradições de caráter rabínico que integram o corpo da Mishnah são escolhidas 

devido ao nível46 de sabedoria dos sábios no que compete ao estudo e observância da 

Lei.  

Maimônides tece no Mas. Avoth (Tratado dos Pais) uma discussão que 

eleva a importância dos sábios no seio da comunidade. Ao explicar a declaração do 

sábio Antígono de Soco, que dizia que o homem deve servir ao Eterno por amor e por 

temor, Maimônides acaba por relatar a história de dois alunos deste, Tsadok e Baitus, 

                                                           
46 As esferas sagradas judaicas não dissociam sabedoria de dignificação, visto que só é possível 
alcançar a segunda, se a primeira for apreendida. A idéia de sábio e sabedoria implica em determinados 
níveis de estudo que se deve alcançar. Os níveis correspondem às capacidades de interpretações da 
Torah, que, quando alcançadas, dignificam a alma e o corpo do homem, pois acredita-se que só o 
estudo bem direcionado é capaz de transmitir os verdadeiros preceitos. Se um judeu compreende, desde 
a linha mais literal até a mais abstrata, os preditos das halakhot, ele consequentemente estará se 
dignificando, pois não é possível atingir compreensão sem fazer uso da mesma, seja nos afazeres 
cotidianos ou na inteligência. Quando se atinge o nível mais elevado de sabedoria, tem-se a capacidade 
de entrar em contato direto com o Eterno. Na historiografia judaica, encontram-se relatos alegando ter 
sido somente Moshe capaz de atingir o nível último de sabedoria, embora há sábios, posteriores ao 
século XII E.C, que afirmam que Maimônides e Rashi teriam chegado quase tão próximo de Moshe, em 
nível de sabedoria. 
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que não havendo compreendido o que o mestre quis transmitir, encorajaram um ao 

outro para se retirarem da comunidade, abandonando a Torah. Ao redor de cada um 

deles formaram-se seitas que os sábios do Sanhedrin (tribunal judaico que constituía a 

corte legislativa e jurídica supremas da antiga Israel) chamaram de saduceus e 

baitusseus e que os egípcios denominaram caraítas. Como Tsadok e Baitus não foram 

capazes de reunir congregações relevantes sob suas instruções, decidiram então 

declarar crença novamente à Torah, mas rejeitando a Tradição, o que implica na Lei 

oral.  

Isso, como nos relata Maimônides, foi feito porque eles não podiam 

sustentar o peso da negação de ambas as halakhot e assumindo apenas a Torah, sem 

o intermédio da tradição, ficariam livres para a auto interpretação da Lei mosaica. 

Quando Maimônides tece o comentário desta mishnah, afirma a necessidade do 

cumprimento com a tradição como um recurso para que a Lei não fique corrompida. A 

partir do momento em que Tsadok e Baitus tomaram as interpretações da Torah para 

si, sem se atentarem para o que os sábios proferiam, passaram a cometer 

transgressão com a mesma e romperam com a cerca de sustentação e proteção da 

halakhah, que é a tradição. A fidelidade com os elementos tradicionais  é apresentada 

na hermenêutica rabínica como sendo tão importante quanto a Torah. E se deixa de 

cumprir a Tradição, é a Lei que fica decadente, visto que uma é o equilíbrio da outra, 

como se segue: 

 

Rabi Elazar, filho de Azará, dizia: “Sem a Lei Divina não há costumes, e 

sem bons costumes não há Lei Divina. Sem Sabedoria não há temor, e 

sem temor não há Sabedoria. Sem conhecimento não há compreensão, 

e sem compreensão não pode haver conhecimento. Sem pão não há 

Lei, e sem Lei não há pão.”  

(MISHINAH. Mas. Avoth. III.17). 
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“Se não houver Torá, não haverá bons costumes”. A idéia aqui é que 

cada componente desses pares ajuda na criação e completa a sua 

contraparte. O exemplo de conhecimento e compreensão, no entanto, é 

um problema muito delicado de filosofia. O conhecimento que vem a 

nós e em consequência adquirimos, por sua vez nos faz entender as 

razões para as quais nos conduz, se a idéia total for analisada em 

detalhes e compreendida, ou podemos compreender as razões em 

separado na sua essência, sem aplicá-las como conhecimento. Esta 

compreensão é chamada de inteligência e constitui conhecimento 

próprio, enquanto conhecimento é o meio à inteligência para que nos 

torne possível compreendermos seja o que for necessário para 

compreendermos. É como dizer que se não compreendermos a razão, 

não temos conhecimento real; no entanto, se não tivermos 

conhecimento, não entendemos a razão, porque compreendemos 

somente baseados no nosso conhecimento. 

 (MAIMÔNIDES. Perush HaMishnayot LehaRambam. Mishnah, Mas. 

Avoth. III.17). 

 

O processo de compilação da Lei oral acompanha, assim, uma série de 

critérios e desenvolvimento de mecanismos que pudessem refrear a auto interpretação 

do texto sagrado, legitimar o papel dos rabinos e diferenciar texto originário (mítico) de 

texto de tradição (rabínico). A instauração de um sistema jurídico em Jerusalém na 

primeira metade do século II a.E.C, que se amparava na Lei celestial concedida aos 

filhos de Israel, veio a estreitar as relações entre as esferas sagrada e secular e 

explicita bem a preocupação com a redação do texto mishnaico e o estabelecimento de 

uma metodologia de derivação da Lei escrita. O Midrash Halakhah é, neste sentido, 

talvez o maior exemplo que temos do estabelecimento de uma hermenêutica derivativa 

da Torah . Derivado do radical darash (investigar), o Midrash Halakhah configura o 

mais importante conjunto de leis do judaísmo antigo, presente na Tanakh e no Talmud. 

O início de sua elaboraçãose deu no século I a.E.C, sendo finalizado apenas no séc. V 
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E.C. Todas as halakhot presentes nele são oriundas de uma analítica exegética pré-

estabelecida conforme aquilo que se quer preservar com mais rigor na Torah.  

O Midrash Agadah, em contrapartida, refere-se ao conjunto de leis derivadas 

da tradição oral a partir das quais é possível extrair diferentes significados além 

daqueles perceptíveis apenas pela compreensão literal. Ambas as disposições de Leis 

configuram literaturas rabínicas, mas quando percebemos as diferenças de critério e 

legitimação conferidas a cada uma delas, vamos ao encontro da necessidade que se 

instaurou no judaísmo do Antigo Oriente Próximo de se reportar para a narrativa 

literária bíblica um novo espaço de memória que pudesse comportar um critério 

legislativo com fins à sobrevivência da religião. 

A intervenção rabínica frente ao texto mosaico e o desenvolvimento de uma 

hermenêutica sacro-legislativa se inserem, nesse âmbito, como os principais fatores 

que permitiram a insurgência dos vários tipos de judaísmos praticados no ambiente da 

diáspora. Se, quando falamos de identidade, sobretudo no mundo antigo, já 

transferimos para esta uma noção plural, isenta de ser entendida unilateral e 

arbitrariamente, com o judaísmo rabínico o conceito de identidade não apenas sofrerá 

uma remodelação no contato óbvio com o outro, mas sobretudo irá alterar as bases 

próprias de reconhecimento e fundamentação de uma origem identitária judaica. Em 

apropriação de uma definição muito bem sucedida de Arnaldo Momigliano (1990: 71), a 

melhor forma de compreendermos o judaísmo rabínico é por meio da metáfora da 

Fênix. Isto é, há nesse novo tipo de judaísmo a permanência de todas as 

características interpretativas da Torah escrita, mas com um novo elemento chave que 

permite com que ele se erija com mais força: a Lei social, legitimada no âmbito da 

religiosa. E que é, ademais, uma Lei projetada para não findar com a ausência do 

espaço e de suas instituições. 
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2.3- A Legitimação do Discurso na Literatura Sacro-Legislativa 

2.3.1- Autoria e Tradição 

 

“Pensar religião é pensar o romano” (DERRIDA; VATTIMO, 2000: 14), nos 

diz Jacques Derrida. Isso significa que a religião, enquanto uma sistematização cultural 

de crenças, tem seu lugar na Roma Antiga e por isso o retrocesso a essa parte da 

história erige-se como o primeiro limite no estudo das religiões. A historiografia judaica, 

que tem sua ampliação com a compilação da Lei oral, é imbuída de relações 

consideráveis com o Império Romano, visto que até mesmo a permissão de sua 

redação foi conferida a Iehuda Hanasi pelo Imperador Antonino Pio, revelando um 

exemplo da relação de clientelismo e patronagem segundo moldes romanos, na qual a 

obra a ser publicada só adquire reconhecimento quando apoiada (e legitimada, por 

conseguinte) por um patrono. De fato, outros fatores se interpõem no espaço de 

produção da literatura talmúdica, pois se trata da manifestação religiosa e legislativa de 

uma sociedade provincial e por isso esse processo redacional não poderia passar 

despercebido aos olhos do Império. Estas questões estão abordadas, contudo, mais 

adiante, interessando-nos por ora entender como se insere a problemática da autoria 

da obra na Roma Antiga e na tradição hebraica. 

Florence Dupont argumenta que o conceito de autor no mundo antigo deve 

ser visto a partir do significado da origem de uma tradição e nunca como a invenção de 

um escrito ou a criação deste. Neste sentido, o auctor antigo não se refere a um 

indivíduo social, mas a uma função social que o sujeito assume, temporariamente. 

“Auctor é aquele que toma a iniciativa de uma ação, agindo graças às suas qualidades 

pessoais, à sua auctoritas, seu prestígio e posição social” (DUPONT, 2004: 163). Trata-
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se de um indivíduo capaz de introduzir uma novidade em um espaço coletivo. É o 

homem que principia, mas não aquele que cria, necessariamente. 

Consoante a perspectiva de Dupont, entendemos que a auctoritas é o que 

consente à obra um reconhecimento público, visto que aquele que é imbuído de 

autoridade é quem garante a existência social e a repercussão da obra. Devemos 

considerar, no entanto, uma outra via pela qual a autoridade deve ser encarada na 

literatura sacro-legislativa judaica, reportando a noção de clientelismo e patronagem a 

partir da tradição enquanto mos maiorum. Isto é, todas as disposiçõres ritualísticas e 

legislativas das práticas religiosas judaicas são legitimadas por meio do apelo ao 

passado histórico, como observamos na recorrência de algumas passagens da Torah: 

“Quando seus filhos perguntarem: o que quer dizer esse rito ?, vocês responderão: é o 

sacrifício de Pessach em honra ao Eterno, que não parou nas casas dos filhos de Israel 

no Egito, quando feriu os egípcios” (Shemot, 12.26); “No dia de amanhã, quando seus 

filhos perguntarem: o que isso quer dizer?, vocês responderão: com grande poder o 

Eterno nos tirou do Egito, onde éramos escravos” (Shemot, 13.14); “No futuro seus 

filhos perguntarão: por quê o Eterno nos deu esses mandamentos e essas leis?, e 

então vocês responderão: nós éramos escravos no Egito, e o Eterno nos tirou de lá 

com grande poder” (Devarim, 6.20). 

 Ainda que Iehuda Hanasi tenha sido o principiante no processo de redação 

da Lei oral, não se atribui a ele a autoria da Mishnah e tampouco do Talmud. 

Descendente direto da casa de David, o rabino viveu na comunidade judaica da Judéia, 

onde foi Nasi (presidente/príncipe) do Sanhedrin. Por ser membro sacerdotal da 

dirigência da Judéia, Iehudah participou efetivamente das relações políticas com o 

Império Romano. Não há, de fato, um consenso na historiografia judaica sobre a data 

de nascimento exata do rabino. Há autores que defendem que Iehuda teria nascido 
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oitenta anos após a destruição do Segundo Templo (70 E.C), equivalendo-se ao ano de 

150 E.C. Mas uma maioria consensual, em contrapartida, atesta que o redator da 

Mishnah nasceu em 135 E.C. 

Há na documentação, no entanto, uma alegação que diz que na época de 

nascimento de Iehuda havia um édito romano na Judéia que proibia a prática da Brit 

Milah, mas ainda assim seu pai, Ribi Shimon ben Gamliel II, receoso de transgredir a 

halakhah, circuncidou-o em segredo no oitavo dia de seu nascimento. Os invejosos 

com a posição social do Ribi Shimon ben Gamliel II teriam levado o assunto ao 

governador47 da Judéia e este, tendo uma relação amistosa com a família de Shimon 

ben Gamliel II, decidiu ajudá-lo trocando temporariamente seu filho não cincuncidado 

com o do Ribi para que se provasse diante do Imperador o engano daquilo tudo. A 

documentação judaica nos diz ainda que a criança que teria sido trocada 

temporariamente com Iehuda Hanasi seria o futuro Imperador Marco Aurélio (161-180 

E.C), estabelecendo-se um laço de amizade de infância entre estes (Ain Yitskhak, 

2008: 49-52). 

De fato, a historiografia judaica atesta a amizade entre Marco Aurélio e 

Iehuda, ao passo que o Imperador em muito teria facilitado o trabalho do presidente do 

Sanhedrin e demais tanaítas em redigirem a Mishnah, iniciativa esta que já teria sua 

origem com a permissão do Imperador Antonino Pio aos estudos da Lei oral, como 

podemos comprovar pela relação de amizade48 entre este Imperador e Iehuda, 

                                                           
47 Na documentação consultada, não consta o nome do governador da Judéia que teria tomado 
conhecimento do caso citado. Por suposição cronológica, é possível que se trate de Quintus Tineius 
Rufus, que esteve na administração da província da Judéia durante os anos de eclosão da chamada 
Terceira Revolta Judaica ou Revolta de Bar Kovah (132-135 E.C), coincidindo com a data de nascimento 
de Iehuda Hanasi, conforme aponta-nos a historiografia. No entanto, não há informações sobre qualquer 
relação mais íntima entre este e as possíveis crianças que teriam sido trocadas com Yehuda Hanasi, e 
que no caso são Marco Aurélio, Caracala ou Geta. 
48 Os judeus da Palestina não chegaram a participar, ao menos relevantemente, da revolta da diáspora 
ocidental contra o domínio romano (115-135 E.C). Contudo, sob a liderança de Bar Kovah, eles 
engajaram a segunda grande revolta judaica contra Roma, estabelecendo-se uma reconciliação pacífica 
apenas com as dinastias Antonina e Severa, efetivando-se os laços diplomáticos entre as classes 
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segundo apresenta a Guemarah de Sanhedrin (GUEMARAH. Mas. Sanhedrin. IX.1). 

Contudo, a veracidade do encontro de infância dos dois apresenta-se escorregadia, 

dada a disparidade das datas de nascimento entre eles. Visto que Marco Aurélio tem 

seu nascimento registrado no ano de 121 E.C e sua adoção pelo Imperador Adriano 

(117-138 E.C) é datada em 138 E.C, há uma diferença de idade entre ambos de 

quatorze anos. Logo, a criança não circuncidada que teria sido apresentada ao então 

Imperador Antonino Pio (138-161 E.C) não poderia ser um bebê, e sim um jovem. E 

principalmente, Antonino Pio teria tomado conhecimento de quem se tratava a criança, 

visto que era filho adotivo de Adriano e posteriormente se tornou seu herdeiro junto 

com Lúcio vero (161-169 E.C). 

Na década de noventa, no retorno a essa discussão, o pesquisador David 

ben-Abraham teceu uma consideração49 sobre a tradução que o Ribi Nosson Dovid 

Rabinowich fez do compêndio The Iggeres of Rav Sherira Gaon. A partir das Iggeres50 

(cartas) escritas no século X E.C por Rav Sherira bar Channina Gaon (RSG) (906-1006 

E.C), Rabinowich concilia uma tradução entre o texto integral (tanto na versão francesa 

quanto na espanhola) de RSG, com os comentários que desenvolve. Estes últimos nos 

são apresentados em notas, como se segue:  

 

Antonino Pio foi o sucessor de Adriano como o Imperador romano (138-

161 E.C). Em muitas histórias do Talmud e do Midrash, ele é descrito 

                                                                                                                                                                                           

dirigentes da Palestina, sobretudo da Galiléia (após 135 E.C, a maior parte da população judaica da 
Palestina estava concentrada na Galiléia, e não na Judéia) e o Império, com a permissão a Iehuda 
Hanassi para compilar a Lei oral (STRACK; STEMBERGER, 1996: 6; HALIVNI, 1986: 54-55). 
49 As considerações que David ben Abraham enviou a Nosson Dovid Rabinowich podem ser consultadas 
na íntegra por meio do endereço eletrônico: 
<http://www.globalyeshiva.com/profiles/blogs/727216:BlogPost:18936 > Acesso: 28 Mai. 2012. 
50 The Iggeres de Rav Sherira Gaon constitui um livro-resposta às questões sobre metodologia da  
literatura rabínica, formuladas por Rav Yaakov ben Nissim e que RSG se propôs a responder. As cartas 
são divididas em duas partes: a primeira que apresenta uma metodologia dos aspectos da literatura 
rabínica, na qual RSG faz uma digressão histórica, indo desde as origens da redação da Torah oral até 
seu período de vida (primeira metade do período geonim), apontando uma listagem cronológica das eras 
talmúdicas, e a segunda que se propõe a focar no detalhamento e formas de ensino específicas a cada 
um desses períodos rabínicos (STRACK; STEMBERGER, 1996: 7-8; RABINOWICH, 1988: Introdução). 
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em companhia de R. Yehudah Hanassi O Midrash faz referência a mais 

de um imperador, distinguindo entre Antonino sênior e Antonino júnior. 

Estudos recentes, entretanto, têm dificuldade de encaixar essas contas 

no quadro histórico do período dos Antoninus, especialmente desde 

Yehuda Hanassi, até o final do segundo século...” (RABINOWICH. The 

Iggeres of Rav Sherira Gaon. II, n.21). 

 

A consideração que David ben-Abraham tece sobre essa questão ampara-se 

na premissa de que o Antonino contemporâneo a Yehuda Hanasi não remete apenas 

ao sucessor de Adriano, mas também a Caracala (188-217 E.C) e Geta (189-211 E.C), 

filhos do Imperador Septímio Severo (193-211 E.C). A leitura que o pesquisador faz 

sobre este assunto apresenta-se como uma maneira sensata de encarar essas 

discrepâncias cronológicas, ainda que ela não resolva todos os problemas envolvidos. 

Contudo, sua leitura não apresenta maiores argumentos além daqueles dispostos nas 

guemarayot de Sanhedrin, tornando-a tão escorregadia quanto as demais.  

O prestígio de nascimento de Iehuda Hanasi, sua educação rigorosamente 

voltada para a tradição, desde cedo, e sua política com o Império Romano foram 

concomitantes para a redação da Lei oral. Entretanto, a autoria das mishnayot é 

reportada não a um agente social ou ao patrocinador da obra, mas à manifestação da 

tradição histórica judaica, cuja origem celestial é o repositório maior para a legitimação 

das práticas e discursos de poder. Dessa forma, o Talmud, enquanto uma extensão 

redativa51 da Lei oral, tem seu caráter canônico característico de uma exegese 

hebraica que apenas enxerga no sujeito judeu (que no caso é Iehuda Hanasi) a função 
                                                           
51 Ainda que recorrentemente na historiografia judaica o Talmud seja caracterizado como uma extensão 
e explanação da Mishnah, vamos ao encontro de uma compreensão mais complexa deste, explorada 
primeiramente por Rabbi Nosson Dovid Rabinowich. Entendemos, pois, que o Talmud é antes o 
resultado de um método de investigação e de análise dos princípios que compreendem as ordenações 
divinas (mitsvot) (RABINOWICH, 1988: 4). Neste sentido, todo o processo investigativo que resulta na 
dedução de uma coisa a partir de outra, a compreensão dos 13 princípios pelos quais a Torah deve ser 
interpretada e o suplemento de toda a tradição recebida por Moshe pelo Eterno, configuram estágios 
substanciais no desenvolvimento de uma exegese hebraica que tem sua fórmula mais definida com o 
Talmud, e por isso acreditamos que tomá-lo apenas como extensão da Lei oral implica em abnegá-lo de 
todo o desenvolvimento de uma hermenêutica sacro-literária judaica.  
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mediadora para a interpolação da anunciação da história, reservando-se a legitimação 

desta obra a um conjunto de disposições ritualísticas, originárias e com um passado 

referencial entendido de comum acordo pelos membros da sociedade judaica. É o 

papel da tradição compreendido como um arcabouço dos eventos memoriais e 

identitários que permitem que o indivíduo judeu se conecte com seu passado, de tal 

forma que sua atuação nestes textos-registros mantem uma relação com a realidade, 

operando nela.  

A análise da mishnah que abre o Mas. Berakhot, o primeiro tratado do sêder 

de Nezikin, permite-nos exemplificar o papel de legitimação da tradição no texto 

talmúdico quando esta vem a atuar na realidade do cotidiano judaico: 

 

A partir de quando se lê o shemah da noite? Quando começa o horário 

para a mitsvah de recitar o shemah? A partir da hora em que os 

cohanim entram pra comer terumah, até o fim da primeira vigília. Essas 

são as palavras de Ribi Eliezer. E os sábios dizem: até a meia noite. 

Rabban Gamliel diz: até o levantar da aurora. Um acontecimento, seus 

filhos chegaram de uma festa. Eles disseram para ele: não lemos o 

shemah ainda. Ele disse-lhes: se a aurora não levantou, vocês são 

obrigados a recitá-lo. E não somente isso, senão, sobre tudo que os 

sábios disseram “até meia noite” sua mitsvah é até o levantar da aurora. 

O queimar das gorduras e orgãos, sua mitsvah é até o levantar da 

aurora. E tudo que é comido em um dia, sua mitsvah é até o levantar da 

aurora. Se é assim, por quê os sábios disseram “até meia noite”? Para 

manter o homem longe da transgressão. 

(MISHNAH. Mas. Berakhot, I.2). 

 

 

Nesta mishnah estão as interpretações de dois sábios comentadores da Lei 

oral sobre qual horário adotar para a recitação do shemah, que constitui as rezas 

principais do cotidiano judaico, sendo realizadas no amanhecer e no anoitecer do dia. 
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De acordo com Ribi Eliezer, o shemah pode ser recitado do período em que os 

cohanim (sacerdotes) entram em suas casas para comer a terumah52, parte da 

produção agrícola destinada à alimentação dos sacerdotes, até o momento da primeira 

vigília, isto é, a primeira parte da noite53. Rabban Gamliel, por sua vez, diz que o 

horário para recitar o shemah é até o levantar da aurora, implicando que o período da 

noite é todo aquele em que há pessoas indo dormir até a aurora sair. Dessa forma, se 

seus filhos ainda não dormiram e está de noite, eles têm a obrigação de cumprir a 

mitsvah do shemah, pois mesmo de acordo com os sábios, a lei básica é que o 

shemah seja recitado em algum período durante toda a noite. A limitação da recitação 

do shemah até o período da meia noite nada mais é, pois, do que uma cerca para 

distanciar o homem da transgressão.  

No trecho que se segue, podemos observar com mais clareza essa proteção 

com a halakhah: “O queimar das gorduras e orgãos, sua mitsvah é até o levantar da 

aurora”. Encontra-se aqui o mandamento sobre o holocausto (queima) das oferendas54 

no Altar, que ordena que os sacrifícios sejam queimados durante o mesmo dia em que 

foram trazidos ao Altar ou até o levantar da aurora. Caso a ordenação não fosse 

cumprida dentro deste prazo, a oferta seria inválida. De acordo com a exegese 

                                                           
52 Os cohanim que estavam impuros e imergiam-se em uma mikveh (espécie de banheira destinada à 
purificação do corpo por meio da imerção na água) antes do sol se pôr precisavam esperar até haarev 
hasheesh (o passar do Sol) para poder comer terumah. Esse tempo é chamado de tset hakokhavim 
(quando as estrelas saem), e é também o tempo para o início do horário da mitsvah de recitar o shemah 
da noite.  De acordo com a tradição, os sacerdotes deveriam comer a terumah apenas na queda da 
noite. Mas uma nova discussão surgia: qual período adotar para entender que já era noite, ainda mais 
com as diferenças de horários para os judeus da diáspora ? De forma a barrar a transgressão e impedir 
que os sacerdotes viessem a comer a terumah em período de dia, ainda que o céu estivesse escuro, 
estabeleceu-se entre os sábios que o período da noite seria assim declarado logo que se avistasse a 
terceira estrela no céu. 
53 Tanto o dia quanto a noite obedeciam, no judaísmo, a critérios de medição do tempo. De acordo com a 
Mishnah a noite é dividida em três períodos, chamados de vigília. A primeira vigília refere-se ao período 
que se inicia quando a terceira estrela desponta no céu até o momento em que começa a segunda 
vigília. É importante destacar que na Guemarah é possível encontrarmos referências de até quatro 
vigílias, mas como estamos lidando primordialmente com a Mishnah, adotamos as referências rabínicas 
de três vigílias. 
54

 Segundo nos apresenta o livro de Vayikra, o Eterno teria dito a Moshe que os sacrifícios ofertados a 
Ele seriam de quatro tipos: olah (elevação), minhah (oblação), shelamim (pazes) e hatat (expiação) 
(Vayikra, 1.4).  
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talmúdica, há uma hierarquia (que leva em consideração o mais alto nível de instrução 

e observância da lei, a maior idade, a linhagem e, em muitos casos, o prestígio social) 

no que se refere aos comentários rabínicos a serem acatados para o cumprimento da 

halakhah. Na mishnah citada, a tradição sefaradita considera o comentário de Rabban 

Gamliel como sendo o de maior voz, entendendo-se que toda mitsvah ordenada no 

período da noite pode ser cumprida até a aurora do dia seguinte. Devemos considerar, 

no entanto, que Rabban Gamliel é um sábio do primeiro século da era comum e 

embora não tenhamos entrado em contato com documentações que atestem sua data 

de nascimento, sabe-se que ele era filho de Simeon ben Hillel e que faleceu no ano de 

90 E.C. Trata-se, portanto, de um comentador contemporâneo e partícipe dos estudos 

da Lei oral, que vieram a resultar na compilaçao da Mishnah.  

Anteriormente ao comentário de Rabban Gamliel, a tradição judaica ainda 

mantinha o período da “meia noite” como um ordenamento para que o homem judeu 

não corresse nenhum risco de fazer transgressão. Contudo, a compilação da Lei oral 

tem também um intuito de permitir que o judeu que vive em terras estrangeiras possa 

estar a par da tradição religiosa e neste caso, a limitação do tempo na meia-noite pode 

ser um impecilho maior para o cumprimento da mitsvah, ao passo que o alargamento 

desse período até o alvorecer oferece maiores garantias de que a ordenação seja 

cumprida. E é justamente nesse sentido de temporalização e presentismo55 dos 

sagrados escritos que a tradição hebraica exerce seu valor de legitimidade. Dada a 

necessidade de que a mitsvah do shemah não viesse a se perder, a tradição é 

retomada na lei oral para abrir um novo paralelo mais adequado à realidade 

momentânea, sem invalidar, entretanto, a tradição posterior, mas utilizando-a para 

                                                           
55 O emprego dos termos temporalização e presentismos são utilizados, nesta pesquisa, em 
concordância com a bibliografia judaica para se referir à secularização da Lei oral, que se tornou, após 
sua redação, cada vez mais flexivel e adaptável às realidades momentâneas das comunidades judaicas, 
sobretudo àquelas do Antigo Oriente Próximo. 
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explicar a importância dessa ordenação, tal como a necessidade da criação de “cercas” 

para protegê-la. 

O filósofo Michel Foucault apresenta, no texto O que é o autor ?, uma 

síntese básica- mas muito pertinente quando aplicada ao cânone legislativo judaico- do 

espaço de produção e repercussão do texto. Segundo argumenta, o texto, enquanto 

um jogo bem disposto e ordenado de signos formados por um agregado de várias 

vozes, é o lugar onde cada leitor interpreta à luz do seu entendimento e de suas 

vivências o que está escrito, resignificando-o. Neste sentido, ao escrever, o autor 

coloca as suas impressões e verdades na composição da obra, autenticando-a e 

conferindo maior ou menor grau de valoração a ela (FOUCAULT, 1992: 119-122). Os 

ensinamentos da Lei oral judaica se restringiram à palavra falada por cerca de mil 

cento e quinze anos, indo desde o momento da revelação que Moshe teve no Sinai, no 

ano de 1312 a.E.C, até a redação da Mishnah, na penúltima década do século II E.C. 

No entanto, a compilação desta não representa uma mudança na estrutura tradicional 

da Lei oral, retirando a palavra do âmbito público para o privado, pois ainda nos 

primeiros séculos em que foi escrita manteve-se a oralidade da Lei. Logo, a Mishnah 

configura nesse primeiro momento apenas uma formalização e normatização com a 

tradição. 

Ao escutar dos sábios e anciãos as mitsvot da Lei oral, cada indivíduo 

anotava para si aquilo que havia compreendido, fazendo surgir um agregado de várias 

vozes que foram preponderantes na reunião dos estudos da Mishnah. E é devido a 

esses testemunhos que surgem as discussões rabínicas sobre as mishnayot. Isto é, a 

compilação da Mishnah e a origem do Talmud são advindas dessa prática de escrita 

que é anterior às suas redações, configurando um momento de fala individual (a 

escrita) atuante no discurso público e oficial, reservado à Lei oral. A autenticação do 
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discurso e o grau de valor que se imputará a ele obedecem, assim, não a originalidade 

de uma fala, mas antes a competência desta no texto, o que nos permite observar a 

presença de determinados comentários rabínicos em algumas mishnayot . O que vem 

a garantir a legitimidade destes na Lei oral, tornando-os “intocáveis”, é em parte o 

status do sujeito que detém a fala, configurando muitas vezes um membro de algum 

tribunal  ou um hakham de alto nível e em parte a própria tradição, que por considerar 

aqueles comentários referenciais, acaba por inserí-los na esfera celestial.   

Diante da insistência de alguns autores (BASSER, 2000: 114-117; 

FISHBANE, 1988: 111) em se referirem à Mishnah como um livro que conserva a 

pureza das Leis judaicas pelo fato deste se apresentar como uma idealização 

inalienável e incorruptível da Lei judaica, pautamos que essa característica não deve 

ser analisada isoladamente. Se, por um lado, essa legislação procura se manter 

cerceada desde o século II E.C, é com o auxílio da Guemarah e outros textos rabínicos 

que intencionam lançar luz sobre esses escritos, que a Mishnah se torna mais 

compreensível e adaptável às realidades sociais judaicas, transformando em maior 

escala a autoridade da tradição numa forma permissível e possível para a vivência 

judaica. Não nos parece muito apropriado, pois, irmos de encontro à afirmativa da 

conservação de uma pureza das Leis senão no limite em que outros textos é que 

garantem essa proteção em nome da legitimidade dos escritos sagrados. O que 

notamos neste processo de produção da obra sacro-legislativa é um esforço por 

retomar a autoridade da tradição judaica primitiva e reafirmá-la de modo que ela se 

erija como elo norteador e central para o reconhecimento da religião. É somente na 

crítica imposta ao texto que temos a oportunidade de notar a eleição das verdades 

anunciadas, em detrimento daquelas que serão ocultadas.  
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2.3.2- Helenização da Palestina e Sincretismo Religioso 

 

Do ponto de vista da legitimação do discurso, nos lembra Johann Wolfgang 

von Goethe (1987: 41) que grande é a verdade deste, mas ainda maior é o silêncio em 

torno da verdade. É considerável que os cânones religiosos, quando no intuito de se 

estabelecerem originais e legítimos, buscam afirmar-se em detrimento de outros. Mas o 

que não deve escapar ao estudioso investigativo são as condições nas quais a 

validação do discurso é cunhada, extraindo-se daí as verdades ausentes que nos 

permitem encarar o objeto como produto de manifestação social. Neste sentido, muito 

podemos perceber da eleição dos elementos constituintes dos cânones judaicos a 

partir do processo de helenização da Palestina, levando-nos a uma concepção de 

sincretismo como veículo de interação que possibilita a afirmação e a criação dos 

valores de alteridade. 

Embora o termo sincretismo apresente controvérsias quando empregado 

genuinamente em estudos que apontam para uma assimilação ou integração de partes 

opostas, na maioria das vezes ele implica em uma conotação negativa e degradante, 

pressupondo uma inautenticidade, contaminação ou infiltração de uma suposta tradição 

pura, por símbolos e significados considerados como pertencentes a outras culturas e 

tradições incompatíveis (STEWART; SHAW, 2005: 1-2). Sobretudo no âmbito religioso 

e ritualístico, o sincretismo é explorado por meio de um caráter crítico que sustenta a 

inviabilidade de uma tradição legitimamente pura que possa se manter conservada. 

Todavia, cremos que uma visão mais otimista sobre o termo- surgida na antropologia 

pós-moderna por meio de trabalhos que apontam para a invenção das tradições56- nos 

possibilita encarar o sincretismo como processo básico para a formação das culturas e 

                                                           
56 Cf. HOBSBAWM, E; RANGER, T. A Invenção das Tradições. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997: 17-
22. 
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a definição dos valores que serão reinventados e reafirmados na manutenção cultural, 

religiosa, ritualística, política e social. Evidenciando nas interações culturais a 

delimitação do espaço do eu (WAGNER, 1980: 43-45). 

Os trabalhos do historiador italiano Arnaldo Momigliano concernentes à 

historiografia judaica antiga talvez ainda sejam os maiores referenciais no estudo das 

interações culturais provenientes do Mediterrâneo Antigo. Com o devido mérito que 

cabem às proposições de Momigliano, acreditamos que sua grande contribuição ao 

estudo da historiografia das religões se deve principalmente ao estabelecimento de 

uma consciência de que o encontro da cultura grega com a hebraica e o consequente 

surgimento do cristianismo constituem fatores decisivos na civilização ocidental. O 

judaísmo helenístico apresenta-se nesse âmbito como uma base de amplas 

investigações aos processos de sincretismos e delimitação destas culturas, fazendo 

desse contato um referencial substancial para os limites a serem adotados pelas 

comunidades judaicas do Mediterrâneo Antigo na interação com o outro.  

As pesquisas e debates das duas últimas décadas de nosso século sobre o 

grau de helenização da Galiléia e da Judéia no século I E.C já não nos permitem mais 

falar sequer de comunidades judaicas dessas regiões que tenham se mantido isoladas 

do mundo mediterrânico (NOGUEIRA, 2010: 27). Esse contato assimilativo tem o seu 

maior impacto, no entanto, com a conquista do Império Persa por Alexandre Magno no 

ano de 331 a.E.C, inaugurando um período de intensa disseminação da cultura 

helenística. Longe de querermos incutir o argumento de que apenas com a helenização 

é que o judaísmo passou a ter uma noção mais concreta de sincretismo, interessa-nos 

indagar por que motivo a historiografia antiga reforça tanto a idéia de um judaísmo 

helenístico. Em quais limites é razoável falarmos do encontro dessas culturas ? Há 

alguma relação entre o impacto da helenização da Palestina durante o domínio 
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macedônico com os mecanismos a serem adotados pelos tanaítas na redação da Lei 

oral ? Por acreditarmos que as problemáticas envoltas nesse âmbito estão além de 

serem sanadas pela afirmativa de que o reforço de um judaísmo helenístico é advindo 

da necessidade de uma aproximação com a  história ocidental, é que nos propomos a 

analisá-las. 

Nas palavras de José Augusto Martins Ramos, o Mediterrâneo é o espaço 

antigo no qual as dialéticas de poder e as construções das identidades se 

desenvolveram com grandes valores de assimilação, delimitando assim a maior 

fronteira identitária pela qual o judaísmo teve de passar (RAMOS, 2002: 66-68). 

Podemos compreender a fala de Ramos a partir de dois critérios: levando em 

consideração primeiramente que as raízes bíblicas do judaísmo encontram-se no 

interior norte da Mesopotâmia, que não é mais do que a orla mediterrânica, fazendo 

deste espaço uma fronteira natural da cultura hebraica; e principalmente 

compreendendo que o Mediterrâneo é convertido numa região de suma importância 

para o fenômeno da diáspora, que consoante indicativas judaicas, “configura uma 

saída com sabor de libertação e regresso” (RAMOS, 2002: 63). Essa itinerância e 

dispersão que acompanharam desde muito cedo as comunidades hebraicas estão na 

discussão central do discurso identitário judaico, tornando a palavra “regresso”, o 

retorno à terra prometida, o maior elo na sustentação de uma identidade primitiva, dita 

genuína. Logo, há de se considerar que qualquer contato ou assimilação estrangeira 

que represente uma ameaça concreta a esses pressupostos são tratados com cuidado 

intensivo e repercutem nas remodelações internas da estrutura religiosa judaica. 

A temática do judaísmo helenístico voltou a ressurgir nos debates 

acadêmicos em grande medida devido à difusão dos trabalhos do historiador Erich 

Gruen (1998: 72-73; 2010: 39), que na ânsia por sustentar o argumento de que a 
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helenização envolveu os métodos mais bem empregados na disseminação de valores 

culturais, retomou estudiosos consagrados do século XIX e XX, como Johann Gustav 

Droysen (2010) e Martin Hengel (1974; 2001). O argumento central que rege essa 

tradição historiográfica ampara-se na premissa de que o judaísmo e o helenismo nunca 

foram sistemas conflitantes, mas antes dois modos de vida que entenderam de comum 

acordo que o sincretismo era o que permitia a vivência dos valores sagrados no 

cotidiano de suas sociedades. No entanto, encontramo-nos mais em concordância com 

os argumentos de J.J Collins, em seu texto Cult and Culture: the limits of hellenization 

in Judea, no qual entendemos que tanto judaísmo quanto helenismo correspondiam a 

culturas e modos de vida muito similares no tocante à aceitação de determinados 

valores estrangeiros, mas que a inserção destes no seio dessas sociedades resultava 

em atuar muito mais na afirmação e construção de si (COLLINS, 2001: 58-60). 

Argumento que encontramos na observação das limitações da repercussão desses 

valores na tradição judaica. 

A identidade hebraica fundamentada em seus componentes sociais e religiosos 

não só vive de uma ritualização daquela narrativa do passado, a qual Mircea Eliade se 

refere como “primordial” (ELIADE, 1989: 62), como também dispõe de métodos e 

formas para que aquele passado seja incorruptível em sua essência sagrada. E quando 

esse passado é retomado, caindo nos questionamentos momentâneos, isso é feito nos 

limites de se assegurar a proteção e o distanciamento de qualquer tipo de transgressão 

que possa atuar contra os preditos divinos, não sendo permitido que as indagações 

cheguem a transformá-lo em “essência”. Em Historia das Crenças e Idéias Religiosas I, 

livro composto de três volumes, Mircea Eliade defende que nos primeiros séculos da 

conquista e colonização da terra de Israel pelos hebreus, há uma notória influência 

cananeia nas práticas e pensamentos hebraicos, como se segue: 
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Efetivamente, tomaram-se de empréstimo aos cananeus o sistema 

ritual, os sítos sagrados e os santuários; a classe sacerdotal 

organizava-se segundo os modelos cananeus; finalmente, os profetas, 

que não demorariam a reagir contra a supremacia dos sacerdotes e 

contra o sincretismo com os cultos de fertilidade, eram, também eles, 

produto de uma influência cananeia  

(ELIADE, 2010: 181). 

 

De acordo com Eliade, o primeiro momento de grande inserção de 

elementos sincréticos na religião judaica se deu mais especialmente na época dos 

juízes, denominando-se por esta o intervalo de tempo que se estende desde o ano 

1200 a.E.C até 1020 a.E.C. Durante esse período outras tribos passaram a aceitar o 

judaísmo após certas vitórias retumbantes, visto que eles atribuíam as vitórias dos 

hebreus ao auxílio divino. E o saque advindo com as batalhas, que até então era 

considerado uma proibição, passou a ser oferecido em holocausto ao Eterno. A prática 

do holocausto configura um dos maiores exemplos da presença cananeia nas 

comunidades hebraicas por se tratar da inserção de um costume estrangeiro atuando 

diretamente nas práticas religiosas. Até então, a forma mais simples de sacrifício usada 

pelos judeus consistia na oferenda, em um plano sagrado, de diferentes dádivas, ou 

em libações de óleo ou água, quando o holocausto, isto é, o ateamento de fogo à 

oferenda, ja era comumente praticado pelos cananeus (ELIADE, 2010: 180-182). 

A elaboração e a construção dos santuários hebraicos também 

recorrentemente aparecem na historiografia vinculadas aos modelos cananeus de 

altares sacros ao deus Baal. O livro de Shemot apresenta os detalhes e as instruções 

ordenadas a Moshe pelo Eterno para a construção do altar fixo (de pedra) e do 

Tabernáculo- altar móvel construído para a realização de sacrifícios e transporte da 

Arca da Aliança- desde o êxodo até a construção do Primeiro Templo de Salomão:  
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E o Eterno falou a Moshe, dizendo: “Fala aos filhos de Israel que 

dediquem a Mim uma oferenda; e tomareis Minha oferenda de todo 

homem cujo coração o impelir a isso. E esta é a oferenda que tomareis 

deles: ouro, prata e cobre; tecido de lã azul-celeste, púrpura, carmesim, 

linho e pêlo de cabra; couros de carneiros tintos de vermelho, couros de 

tahash e madeira de acácia; azeite para a iluminação, especiarias para 

azeite de unção e para o incenso das especiarias; pedras de ônix e 

pedras de engaste para o efod e para o peitoral. E com isso Me farão 

um Santuário e morarei entre eles. E conforme tudo o que Eu te mostrar 

como modelo para todos os seus objetos- exatamente assim fareis. 

(Shemot, 25.1-9) 

 

A construção do altar fixo presumia, de acordo com a documentação, que o 

mesmo não fosse edificado sobre pedras lavradas, pois isso implicaria no 

manejamento do material rochoso sob intermédio de ferramentas de aço, e a presença 

destas mediante um local sagrado, profana-o (Shemot, 20.21-22). Igualmente, os 

altares ao deus Baal têm também a característica de serem erigidos sobre rocha bruta. 

Mas sobretudo neste caso, a similaridade de ambos os altares parece estar muito mais 

vinculada às condições geográficas e à dificuldade em manejar esse tipo de matéria do 

que propriamente a um sincretismo. A riqueza de datalhes e as especificações 

presentes na construção do Tabernáculo sugerem igualmente um modelo atípico nas 

construções cananeias, aproximando-se em medidas mais significativas da cultura 

egípcia.  

Em todo caso, talvez a forma mais bem empregada de um sincretismo na 

religão judaica tenha sido a da monarquia. Ao proclamar a realeza, nomeando um rei 

sobre Israel quando este já reinava sobre a graça e a soberania sagrada do Eterno, a 

região passou a se assemelhar às estrangeiras (ELIADE, 2010: 175-178). A forma 

encontrada para refrear essa pretensão de um domínio humano, agindo mediante as 



111 

 

manifestações do sagrado, foi entender que o rei era apenas reconhecido como um 

bom e digno representante capaz de equilibrar a ordem entre os filhos de Israel quando 

a discórdia se instaurasse. A sua legitimação se dava por uma declaração especial, na 

qual o Eterno lhe concedia o domínio universal  e o rei passava então a ser ungido sob 

a esfera divina (Tehilim, 72.8). Contudo, a posição excepcional do Eterno torna 

impossível a divinização do rei e o monarca atua muito mais como um servo submisso 

à Lei celestial. 

Na qualidade de representante celestial na terra, a cerimônia de coroação 

compreende, assim como qualquer outro rito, a proclamação da realeza e a 

entronização. A realeza teria se legitimado- após ter sido alvo de críticas em seu 

período de instauração- como uma nova aliança entre o Eterno e a dinastia de David, 

se caracterizando como um prolongamento da aliança do Sinai. É justamente nessa 

perspectiva de uma “nova aliança” que uma leva de estudiosos europeus do final do 

século XX, entre os quais se destacam os trabalhos de Mircea Eliade, defendem o 

ponto forte de uma autenticidade judaica quanto à presença sincrética de uma nova 

monarquia reinante, já que a “valorização de uma instituição estrangeira como novo ato 

da história sagrada” é o que possibilita observarmos a originalidade da ideologia real 

iesraelita (ELIADE, 2010: 318). 

Todos os exemplos da presença sincrética nas comunidades hebraicas 

mencionados acima correspondem às relações e modos de vida muito similares às 

culturas do Oriente Próximo Antigo e, mais especificamente, da Mesopotâmia. O oeste 

da Palestina, de onde veio a helenização, corresponde, em contrapartida, a uma 

transposição de barreiras que conjecturam novos modelos de vida que devem ser 

encarados com maior desconfiança e limites mais rígidos. Sendo provavelmente este o 

primeiro momento em que a idéia de sincretismo passa a ocupar qualquer lugar 
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considerável na mentalidade hebraica. Até então, embora não se neguem as relações 

de assimilação entre os hebreus e as demais culturas mesopotâmica e egípcia, não há 

uma clareza na delimitação do espaço cúltico com o cultural, como se observa no 

período helênico e romano. Após esse contato, a consciência do judaísmo enquanto 

“escolha do modo de vida” ganha maiores contornos.  

Shaye Cohen (2000: 147) tem argumentado que a compreensão do judaísmo 

como uma politeia, ou forma pública de vida, data do período asmoneu (140- 37 a.E.C), 

pois anteriormente a essa época o termo “judaísmo” era apenas uma designação 

étnica para os habitantes da Judéia e não se aplicava ao sentido religioso cultural do 

termo. Ou seja, o modo de vida que ficou conhecido como judaísmo não surgiu 

simultaneamente à origem da expressão, mas sim com o contato greco-romano, na 

delimitação das fronteiras identitárias desses grupos. O judaísmo helenístico advindo 

desse processo se caracteriza, em primeira instância, como uma forma política bem 

aplicada ao ambiente da diáspora mediterrânica. Ainda que helenismo e judaísmo 

nunca tenham configurado conceitos que se anulem, observa-se um conflito entre 

estes no esforço empenhado pela dirigência da Judéia em traçar um contraste quando 

algumas práticas helênicas foram consideradas inaceitáveis por interferirem e 

alterarem o espaço cúltico da religião.  

Devido à sequência de eventos que se sucederam em Jerusalém no reinado de 

Antíoco IV Epífanes (175- 162 a.E.C), seguiram-se muitas alterações culturais impostas 

pelo rei sírio, tal como a construção de um Ginásio em Jerusalém (174 a.E.C). 

Contudo, apenas com as intervenções que afetaram os cultos judaicos, como a 

proibição em guardar o shabath, a ilegalidade da brit milah e as interdições 

alimentares, como sacrifícios de animais impuros, é que se traçou uma linha dos 
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limites57 em que a helenização poderia afetar o judaísmo. A historiografia do período é 

outro fator que nos permite evidenciar a limitação dessa presença helênica. Ainda que 

a helenização tenha introduzido o acesso à escrita grega, os textos em grego redigidos 

na região de Israel renderam parcas documentações. Segundo as análises de Martin 

Hengel (2001: 32) sobre a literatura judaica da era macabeia, os textos em grego 

produzidos dentro de Israel somam apenas três autores: Jasão de Cirene, Eupolemo e 

um samaritano desconhecido, cuja autoria Eusébio atribui a Eupolemo. E mesmo que 

Jasão tenha recebido uma boa educação em grego, muito provavelmente ele não a 

conseguiu em Jerusalém, e como suas reformas significaram a violação do modo de 

vida judaico, segundo declarações dos livros de Macabim (I Macabim, 1:15; II 

Macabim, 4: 11), é de se esperar que ele não fizesse objeções em introduzir a literatura 

grega entre os judeus. 

Ramos (2008: 12-13) reforça, na obra Guerras de identidade na época judeu-

helenística, que é sobretudo com as guerras dos macabeus e os levantes anti-romanos 

que os judeus combateram conscientemente em nome de sua identidade. Embora esta 

idéia tenha surgido primeiramente com o teólogo espanhol Víctor Pastor Julián (2000: 

353-357), Ramos retoma-a no argumento de que essas guerras promoveram no 

inconsciente judaico, pela primeira vez, a noção de identidade enquanto 

sinngeschichte. Isto é, apenas na reafirmação dos valores culturais e sagrados judaicos 

frente ao choque com as imposições greco-romanas é que os judeus adquiriram a 

consciência de que esse tipo de resistência reforçava a legitimidade de sua identidade, 

inserindo-a na história.  

                                                           
57 O governo de Antíoco IV Epífanes é de fundamental importância na historiografia judaica por refletir, 
pela primeira vez, a organização e a liderança de um grupo contrário às reformas helênicas que estavam 
sendo inseridas na Judéia: os Macabeus. Em oposição ao partido defensor dos valores helênicos, o qual 
tinha apoio de Antíoco IV, um grupo de judeus, organizados pelo cohen (sacerdote) Matatias e liderados 
por um de seus filhos, Yehuda Macabeu, iniciaram revoltas contínuas contra os exércitos do rei 
selêucida e assumiram o controle de partes da Antiga Israel, mantendo, nessas regiões, autonomia 
litúrgica. 
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O judaísmo helenístico vincula-se com maior relevância à adoção de uma 

consciência de preservação da legitimidade identitária hebraica. Os dois momentos de 

ênfase nessa distinção entre os valores estrangeiros que poderiam ou não afetar a 

esfera religiosa judaica são o do helenismo e o da romanização, entendendo-se em 

parte que a nomenclatura de um “judaísmo helenístico” estende-se também ao período 

do Império Romano. Se o primeiro contato impactante com o mundo ocidental se deu 

por meio da helenização, com a romanização essa interação cultural mediterrânica é 

abrangida e a noção judaica de preservação dos valores sagrados ganha contornos 

maiores com as diversas reorganizaçãoes litúrgicas que surgiram após a destruição do 

Segundo Templo. É também nesse âmbito que as várias identidades judaicas, os 

“judaísmos”, ganham maior atenção na historiografia, visto que é propriamente do 

contato com as demais culturas mediterrânicas que as formas cúlticas e culturais da 

religião judaica ganham contornos mais distintos, ao passo de uma nova religião, o 

cristianismo, ter sua origem vinculada à prática judaica do judaísmo da Alexandria, 

distoante daquela empregada pelo judaísmo normativo, como se verifica na Judéia, 

durante este período.  

Consoante André Leonardo Chevitarese e Gabriele Cornelli (2007: 43), 

acreditamos que a forma de compreensão da questão judaica na Galiléia é bastante 

complexa justamente pelo fato de não podermos pensar numa religião monolítica. 

Igualmente, é senão errôneo assumir que houve um judaísmo normativo na Judéia 

durante os séculos I a.E.C e II E.C de igual impacto para todas as comunidades da 

referida região e mesmo para as demais do Antigo Oriente Próximo. Devido as várias 

interações culturais que se verificam no local durante o período, a própria noção de 

judaísmo normativo e de tradiçao judaica deve ser repensada na medida em que o 

discurso oficial da tradição judaica não demonstra uma aceitação homogênea pelas 
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camadas mais abastadas da sociedade judaica, provavelmente ficando mais restrita às 

classes dirigentes e letradas.  

Em detrimento à miscelânia de práticas sincréticas que abarrotavam o espaço 

religioso judaico cada vez com mais ímpeto, é que a compilação da Mishnah ganha o 

seu reforço. Trata-se da transposição de um novo locus identitário amparado na 

literatura sacro-legislativa judaica. Na afirmativa de Momigliano, esse ato representa o 

triunfo do judaísmo rabínico em contraste com as várias dúvidas quanto à penetração 

grega (MOMIGLIANO, 1990: 120). A distinção dos valores de assimilação entre as 

esferas cúlticas e culturais contribuiu não somente para a remodelação das bases 

normativas religiosas judaicas, como transformou o modo de vida judaico, inserindo a 

concepção de um ideal de vida dedicado ao estudo rígido da Lei. Ainda que muitas 

comunidades judaicas, sobretudo as mediterrânicas, tenham tardado em tomar 

conhecimento dessa nova codificação sacro-literária, a redação da Lei oral e a 

sistematização de uma jurisprudência interior a essa que pudesse conciliar a vida 

contemplativa com a ativa, são representativos da legitimação do judaísmo rabínico e 

indicadores do estreitamento entre a Lei e o modo de vida judaica, fazendo desse novo 

códice literário um importante veículo de discurso de poder que influencia e opera no 

tecido social judaico. 
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CAPÍTULO 3 

 

Massehet Sanhedrin: Discurso de Poder e 

Hermenêutica Sacro-Literária no Âmbito 

Legislativo 

 
“Que os meus atos me caiam na cabeça. 
 Só reclamo a aplicação da Lei, a pena 
 justa cominada na letra já vencida.” 
 

                                                                            WILLIAM SHAKESPEARE. O Mercador de Veneza. 
 
 
 

O Direito marca, juntamente com o surgimento das cidades, a invenção e o 

domínio da escrita e o advento do comércio, a transição das sociedades arcaicas para 

as primeiras civilizações antigas. O que equivale dizer que o Direito (assim como os 

demais fatores preponderantes ao desenvolvimento de uma civilização) é resultado de 

um complexo trabalho de codificação formal das práticas primárias de controle. Nos 

argumentos de Fernando Tavares Horta, a inexistência das legislações escritas 

induzem à oralidade dessas, marcadas geralmente por revelações sagradas e divinas, 

na qual é possível se constatar um caráter religioso do Direito embrionário, fator que 

acarreta na participação dos sacerdotes-legisladores como intérpretes e executadores 

das leis. Neste sentido, o ilícito se confunde com a quebra da tradição e com infração 

ao que a divindade havia proclamado (TAVARES, 2003: 4). 

O Direito judaico, que tem sua normatização com a redação da Mishnah 

como anseio em explanar a Lei mosaica e codificar a Lei oral para que estas não 
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ficassem subjugadas às transgressões58, deve ser compreendido com maior cautela na 

medida em que a oralidade da Lei corresponde não somente à ausência de um códice 

legislativo oficial, mas sobretudo à permanência de uma tradição que tem sua gênese 

nos ordenamentos recebidos por Moshe pelo Eterno, que preveem que as mitsvot 

deveriam se conservar oralizadas. Neste âmbito, o presente capítulo busca 

compreender a compilação da Lei oral, por meio das análises das mishnayot do Mas. 

Sanhedrin, como um evento que reiventou o judaísmo antigo sob moldes rabínicos e 

estreitou a relação entre a Lei e o modo de vida judaico (especialmente o Palestino e 

Babilônico), transferindo para a literatura sacro-legislativa judaica um novo locus de 

memória na qual esta se erigiu como o principal patrimônio imaterial no pós-70. 

 

 

3.1- Jurisprudência Rabínica: A Construção da Hermenêutica Exegética 

 

A jurisprudência59 judaica compreendida, em termos jurídicos, como o 

conjunto das decisões elaboradas a partir das interpretações da Lei, é o mais antigo 

sistema legal se considerado desde seu período pré-bíblico. No entanto, é somente 

com a tradição rabínica que esse sistema encontra suportes para a aplicação 

normativa e oficial da Lei. Segundo argumenta José Faur, a tradição rabínica é 

compreendida como uma fundação autoritária que fornece todo um aparato de 

                                                           
58 Conforme a Lei judaica, seja ela de caráter mosaico ou rabínico, entende-se por transgressão toda 
ação que se desvia, parcialmente ou completamente, dos preditos divinos, comprometendo o âmbito das 
atividades sagradas e do ideal de vida judaica (BASSER, 2000: 135-136). Embora o termo adquira 
remodelações díspares e, em alguns momentos, precisas, de acordo com as interpretações judaicas, de 
forma geral ele está associado ao desvirtuamento da conduta do indivíduo judeu, sendo portanto 
recorrente em todas as documentações judaicas das quais dispomos. 
59 Ainda que o termo jurisprudência tenha sua origem no século XII, como resultado da commom law 
inglesa que desenvolveu um conjunto de decisões judiciais que se amparavam na tradição e no costume 
para a aplicação geral da lei, o conceito é utilizado na historiografia judaica por carregar as mesmas 
atribuições jurídicas no tocante ao sistema legislativo judaico, vigente desde a Antiguidade sob 
institucionalização do Sanhedrin e reformulado e readaptado com a criação do Estado Moderno de 
Israel. 
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catalogação, datação e discussões que facilitam a interpretação jurídica e a 

consequente tomada de decisões para a aplicação legislativa, fornecendo um vínculo60 

histórico para o judaísmo de qualquer tempo (FAUR, 1993: 1657). 

As noções que envolvem a legislação judaica antiga devem ser analisadas 

com cautela necessária para não sobrepor modelos interpretivos próprios e específicos 

de determinadas comunidades judaicas e correntes de pensamentos, pois também 

neste âmbito a pluralidade hermenêutica não nos permite falar num modelo coeso da 

legislação judaica. O que pretendemos, pois, é fazer uma delimitação legislativa judaica 

a partir de duas esferas que, cremos, se não traçadas, comprometem a análise 

histórica de nossa fonte: uma delimitação canônica da exegese sacro-legislativa e, por 

conseguinte, uma delimitação do espaço legislativo judaico. 

No primeiro caso, a delimitação canônica é de fundamental importância tanto 

para elucidar a construção dessa literatura envolta em valores de sagrado quanto para 

tornar inteligível o processo evolutivo ao qual essa literatura sacro-legislativa ficou 

subjugado, permitindo a aplicação desta no âmbito cívico. Para essa análise, tomamos 

como suporte os fatores e eventos proponderantes na afirmação dos sagrados escritos 

como conjuntos fundamentais de livros, nos atendo à importância da compilação da 

Mishnah como definidor do cânone sacro-legislativo judaico e do alargamento do 

conceito de Lei. Já a delimitação do espaço legislativo judaico, tratada em seguida, se 

atém às considerações que delineam concepções judaicas sobre legislação, 

interpretação textual e autoridade, sobretudo no Antigo Oriente Próximo. A análise da 

legislação judaica no ambiente da diáspora (especialmente a diáspora oriental) é 

possibilitada, principalmente, por meio da literatura masorética (literatura que discute a 

                                                           
60 Este vínculo histórico, proporcionado pela tradição rabínica ao qual Faur se refere, é compreendido 
como um “eixo” histórico que permite que qualquer judeu, em qualquer tempo e espaço, busque seus 
referenciais na tradição. No entato, essa tradição rabínica, ainda que seja a oficial, não abarca todas as 
demais tradições judaicas antigas, e por isso deve ser entendida apenas como uma parcela da tradição 
judaica antiga e do vínculo histórico que ela proporciona. 
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Lei oral) e dos targumim (textos traduzidos, como Torah e Tanakh, para outras línguas, 

sobretudo para o aramaico) que, como vemos mais adiante, erigem-se como valiosos 

indicadores das várias presenças legislativas e interpretativas da Lei. 

 

 

3.1.1- Abordagens na Hermenêutica Exegética: A Construção do Qeneh Judaico 

 

A História das Religiões atribui aos cânones bíblicos uma das grandes 

distinções entre as religiões do Livro e as demais religiões e religiosidades. Ao localizar 

a fonte de revelação ou visão contemplativa em escritos fundamentais, tornando-os 

auto-suficientes61, estáveis e delimitados, o cânone passa a constituir o mais 

importante repositório de uma tradição religiosa, afetando e determinando as demais 

esferas culturais de um grupo. Bernard Levinson tem enfatizado a indissociação entre 

os termos cânone e exegese e os eventuais processos evolutivos desses. Segundo 

informa o autor, “se o cânone literário fechado é o que fornece estabilidade a uma 

tradição religiosa, a exegese é o que fornece vitalidade a essa, aproximando a vida 

contemplativa da ativa” (LEVINSON, 2008: 15). 

O processo de definição e evolução do cânone judaico é envolto em análises 

de difíceis afirmações devido às imprecisões das fontes e ao volume diversificado de 

escritos sagrados que circulavam pela Antiga Palestina e Babilônia até o final do século 

II E.C, período no qual o cânone rabínico (Mishnah) começou a se formar. E não 

                                                           
61 O conceito de auto-suficiência numa obra literária é advindo, primeiramente, de uma exegese judaica 
e utilizado, posteriormente, na exegese cristã. Grosso modo, entende-se que a obra sagrada, devido ao 
seu caráter divino, estará sempre aquém das compreensões humanas e por isso ela é auto-suficiente na 
medida em que existe por si só, isto é, é a própria manifestação da palavra, da criação. A inteligibilidade 
do conceito é, todavia, um pouco mais complexa na medida em que a obra sacra carece de toda uma 
exegese ou do auxílio de outras escrituras para elucidar seu conteúdo e torná-lo aplicável no âmbito 
secular. Por se tratar de uma questão interior à legitimidade do texto sagrado e obedecer às concepções 
de tempo e história, temas já abordados nos capítulos anteriores, nos esquivamos de retomar esse 
assunto visto que, cremos, ele já tem seu argumento ao longo desse trabalho. 
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somente isso, o judaísmo da diáspora, sobretudo a mediterrânica, lidava com escritos 

sagrados traduzidos e livros que eram desconhecidos pelas comunidades judaicas do 

Antigo Oriente Próximo sendo, portanto, mais plausível falarmos em cânones judaicos 

estabelecidos pelo menos até o século IX E.C, quando se verifica uma maior aceitação 

do cânone rabínico pelas comunidades judaicas ocidentais.  

No intuito de analisarmos a definição do cânone judaico rabínico e o 

consequente alargamento do conceito de Lei que ele proporcionou, fazemos um 

retrocesso ao processo que transformou as sagradas escrituras judaicas em cânones e 

a recepção destes para as comunidades judaicas da Antiga Palestina, Babilônia e 

diáspora ocidental. A hermenêutica exegética rabínica está analisada, sobretudo, a 

nível de Mishnah, visto que ao final do século II E.C apenas a codificação da Lei oral 

estava formada e enquadrada dentro do cânone rabínico. 

O processo de transformação dos sagrados escritos judaicos em cânones 

alvitra uma evolução na autonomia de determinados textos. No início do século I E.C a 

noção de Escritura já estava bem estabelecida e disseminada pelas comunidades 

judaicas e cristãs do Oriente e do Ocidente, sendo indefinidos apenas os limites desses 

escritos tidos como sacros (MACDONALD, 2011: 52; NEWMAN, 1976: 322; RYLE, 

1895: 53-54). Ainda que não houvesse dúvida no judaísmo do alvorescer da era 

comum sobre a manifestação da palavra e da vontade divina por meio da escrita, 

muitas comunidades eram desconfiadas do teor de sacralidade de alguns escritos. 

Josefo parece ser a fonte mais antiga, da qual temos conhecimento, que atesta a 

compreensão da Torah62, Neviim (Profetas) e Ketuvim (Escritos) como escritos 

sagrados revelados pelo Criador e assim compreendidos até suas conclusões: 

                                                           
62 O uso que Josefo faz da terminologia Torah para se referir aos cinco livros deste cânone está de 
acordo com a decisão do Sanhedrin de Jamnia (90/100 E.C) que, segundo apresentam as fontes, 
definiou os livros pertencentes ao cânone judaico. Como Josefo escreve Contra Apião no ano de 95 E.C, 
é provável que ele não estivesse confuso quanto aos livros pertencentes à Lei. Entretanto, o testemunho 
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Não pode haver, de resto, nada de mais certo do que os escritos 

autorizados entre nós, pois que eles não poderiam estar sujeitos a 

controvérsia alguma, porque só se aprova o que os profetas escreveram 

há vários séculos, segundo a verdade pura, por inspiração e por 

movimento do espírito de Deus. 

 (JOSEFO. Contra Apião, 1.2). 

 

O testemunho de Josefo indica a autonomia e legalidade dos escritos 

sagrados e corrobora a assertiva de que no século primeiro as Escrituras já estavam 

evoluindo para o estatuto de coleções de livros, como se verifica: 

 

Não temos pois receio de ver entre nós um grande número de livros que 

se contradizem. Temos somente vinte e dois que compreendem tudo o 

que se passou, e que se refere a nós, desde o começo do mundo até 

agora, e aos quais somos obrigados a prestar fé. Cinco são de Moshe, 

que refere tudo o que aconteceu até sua morte, durante perto de três 

mil anos e a sequência dos descendentes de Adão. Os profetas que 

sucederam a esse admirável legislador, escreveram em treze outros 

livros, tudo que se passou depois de sua morte até o reinado de 

Artaxerxes, filho de Xerxes, rei dos persas e os quatro outros livros, 

contêm hinos e cânticos feitos em louvor ao Senhor e preceitos para os 

costumes. Escreveu-se também tudo o que se passou desde Artaxerxes 

até os nossos dias, mas como não se teve, como antes, uma sequência 

de profetas não se lhes dá o mesmo crédito, que aos outros livros, de 

que acabo de falar e pelos quais temos tal respeito, que ninguém jamais 

foi tão atrevido para tentar tirar ou acrescentar, ou mesmo modificar-

lhes a mínima coisa. 

(JOSEFO, Contra Apião, 1.2) 
                                                                                                                                                                                           

de Josefo remete à presença deste cânone desde sua compilação por Moshe, distoando de algumas 
fontes (Talmud bavli, Manuscritos de Qumran) que não são concisas sobre o fechamento do pentateuco 
antes do Sanhedrin de Jamnia. De fato, os quatro primeiros livros toraicos já estavam definidos antes 
desse período, mas não podemos afirmar que o livro de Devarim (na íntegra) estivesse incluído nesse 
quadro oficialmente. Alguns autores, no receio de usar o termo Torah para definir o pentateuco antes da 
decisão de Jamnia, optam pela nomenclatura Antigo Testamento (MACDONALD, 2011: 82), não 
obstante, o emprego desse termo tem suscitado discussões (sobretudo por correntes rabínicas) a 
despeito de sua compreensão desvalorizadora e, segundo argumentam alguns (PELIRAN, 2005: 61), 
anti-semita, por se tratar de um termo cristão para referenciar o cânone judaico e sobrepor o novo ao 
velho. 
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Estudiosos (LIGHSTONE, 1988: 75-77; SANDERS, 1990: 315) se apegam a 

esta fala de Josefo para assumirem a divisão tríplice do cânone judaico em Torah, 

Neviim e Ketuvim, visto que o historiador atesta a definição de 2263 livros pertencentes 

à Escritura judaica. No entanto, embora se encontre nesse testemunho a limitação 

mais antiga da qual dispomos sobre a precisão do cânone judaico, ele não é descritivo 

quanto aos livros pertencentes a este e tampouco nos permite aferir que Josefo 

estivesse consciente dessa tripla repartição no que tange aos livros pertencente a cada 

categoria. Nosso argumento aqui é o de que o testemunho de Josefo, mesmo 

apresentando uma delimitação dos sagrados escritos judaicos, não é suficiente para 

incorremos na afirmativa de que já havia se estabelecido no final do século I E.C uma 

divisão clara e oficial do cânone judaico, hipótese que tem suas raízes sobretudo na 

incompatibilidade da contagem do número de livros pertencentes à Neviim (que Josefo 

indica ser 13) com outras fontes. 

Em momento algum Josefo indica quais são os 13 livros de profetas a que 

se refere e essa numeração não coincide com o número de profetas reconhecidos 

dentro da tradição judaica palestina (na qual Josefo foi educado e instruído) durante o 

primeiro século da era comum. Se considerados o número de Profetas Anteriores (os 

quais integram parte dos Profetas Maiores) atestados até o período do historiador 

judeu, muito provavelmente ele estaria se referindo a Yehoshua, Shoftim, Shemuel e 

Melakhim, que somam 4 profetas. Os chamados 12 Profetas Menores (Hosea, Joel, 

Amos, Ovadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, 

Malakhi), se contados como livros separados e não como uma coleção, somam, 

juntamente com os Profetas Anteriores, 16 livros. E mesmo que calculemos os livros de 

                                                           
63 Os números utilizados na contagem do cânone descrito por Josefo oscilam entre 22 e 24, variação que 
se dá de acordo com a organização do cânone de uma região para outra, sobretudo após o Sanhedrin 
de Jamnia. Na contagem dos 22 livros, Ruth aparece anexada aos Shoftim, contando como apenas um 
livro, e Ekha à Yirmiyahu, também contando como um. Quando separados, a contagem final é de 24 
livros. 
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Shemuel (1 e 2) e Melakhim (1 e 2) separadamente e tomemos os livros de Yirmiyahu, 

Yiezekiel e Isaiah como pertencentes ao quadro de Neviim, o que não está de todo 

estabelecido e provado para o período, o total de Profetas Maiores somam 9 que, 

juntamente com os 12 Menores, totalizam 21 livros de profetas. Ou, pro caso dos 12 

Profetas Menores serem tomados como uma coleção, a contagem final indica 10 livros 

de profetas. O que nos leva a crer que a única forma de Josefo aferir 13 livros de 

profetas é considerando os 12 Profetas Menores separadamente e contando o número 

de profetas anteriores ou maiores como uma coleção, isto é, um livro apenas, o que 

resultaria num total de 13 profetas. 

No entanto, essa última proposição é também muito duvidosa na medida em 

que as fontes não nos permitem afirmar que antes do final do século primeiro da era 

comum os livros pertencentes aos 12 Profetas Menores já estivessem estabelecidos ou 

mesmo que eles (todos eles, mais assertivamente) pertencessem à categoria Neviim, 

quando ainda não havia uma distinção clara entre os livros pertencentes a essa e a 

Ketuvim. Fílon, em sua Da Vida Contemplativa, também faz referência a livros 

pertencentes ao cânone judaico sem precisar, no entanto, nenhum conjunto de livros 

senão a Torah e sem delimitar a distinção clara entre Neviim e Ketuvim: 

 

E em toda casa há um santuário sagrado, que é chamado lugar santo, e 

também no espaço onde eles se retiram para realizar todos os mistérios 

de uma vida sagrada, não trazendo nem carne, nem bebidas, nem 

qualquer outra coisa que seja indispensável para suprir as 

necessidades do corpo, mas apenas estudando as Leis e os Oráculos 

dados por inspiração dos profetas e os salmos e todo o tipo de outras 

coisas em razão do conhecimento e da piedade que são elevados e 

levados à perfeição. 

(FÍLON, Da Vida Contemplativa, III. 25). 
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Certamente, a análise dos testemunhos de Fílon e Josefo não deve ser 

pautada na mesma medida para asseverarmos a existência ou não de uma tríplice 

divisão do cânone judaico já no despontar da era comum, visto que Fílon, vindo da 

Alexandria, muito provavelmente estava familiarizado apenas com a Septuaginta, 

tornando completamente aceitável que ele não reconhecesse os livros de Ketuvim ou 

mesmo que estivesse ciente do local de pertencimento destes livros, muitos dos quais 

considerados apócrifos pela Septuaginta (RYLE, 1895: 160). E há de se relevar 

também que o filósofo alexandrino viveu somente até a primeira metade do I E.C e 

possivelmente permaneceu alheio às discussões rabínicas sobre delimitação e 

legitimação do cânone judaico, que delineavam o quadro da Palestina e Babilônia 

Antigas, ao passo que Josefo teve maior possibilidade de acompanhar esse processo 

(ainda que com muitos limites) nas décadas finais do século I E.C. 

As duas fontes são, no entanto, esboços das divergências nas concepções 

sobre o cânone judaico até o período final do século I E.C e demonstrativos das 

dificuldades dessa época na aceitação e legitimação de determinados escritos como 

sagrados. A alegação da delimitação do cânone judaico nessa época é, pois, insegura 

na medida em que as fontes não são claras quanto à uma divisão tríplice dos livros 

sagrados e tampouco nos permitem aferir que essa divisão estivesse de comum acordo 

para as comunidades judaicas do período (nem mesmo para aquelas de Jerusalém e 

da Babilônia). A única parte do cânone judaico imbuída de alguma consonância para 

todas as comunidades judaicas até o referido tempo parece ser somente a da Lei 

(Torah) e, ainda assim, há muito o que se discutir sobre a inclusão de Devarim nesse 

códice antes do decênio final do primeiro século. 

A precisão da tríplice partição do cânone judaico só nos é apresentada nas 

fontes judaicas, ademais, no Talmud bavli, por meio de uma tradição baraitha, isto é, 
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uma tradição da Lei oral que não foi incorporada à Mishnah, mas que é advinda do 

período tanaíta, como se segue: 

 

Nossos Rabinos ensinaram: A ordem dos Profetas é, Yehoshua, 

Shoftim, Shemuel, Melakhim, Yirmiyahu, Iezekiel, Isaiah e os Doze 

Profetas Menores. 

(GUEMARAH. Mas. Baba Bathra, II.14b). 

 

A partir desse baraitha, seguem-se as discussões rabínicas sobre ele, como 

se verifica: 

 

Vamos examinar isso. Hosea veio primeiro, como está escrito, o Senhor 

fala primeiro à Hosea. Mas por quê o Senhor fala primeiro à Hosea? 

Não houveram muitos profetas entre Moshe e Hosea? R. Yohanan, em 

todo caso, explicou que [o que isso significa é que] ele [Hosea] foi o 

primeiro dos quatro [Hosea, Isaiah, Amos, Micah] profetas que 

profetizaram aquele período. Então, como Hosea não deveria vir em 

primeiro lugar? Sua profecia está escrita ao longo daquelas entre 

Haggai, Zechariah e Malakhi e estes vieram no final dos profetas. Por 

quê, então, ele [Hosea] não foi escrito em separado e colocado em 

primeiro lugar entre os profetas? Seu livro é tão pequeno, que poderia 

se perder [se copiado separadamente]. 

(GUEMARAH. Mas. Baba Bathra, II.14b). 

 

A tradição baraitha (30-200 E.C) afirma a divisão dos profetas entre os 

Profetas Maiores e os Doze Profetas (ou Profetas Menores), especificando a ordem e 

os livros pertencentes aos Maiores, ao passo que a precisão da ordem e do nome dos 

Doze só nos é dada por meio do conteúdo de Guemarah do Talmud bavli que, 

lembramos, foi finalizado por volta do século VI E.C. Somente a partir da descrição do 

baraitha, é incerta a declaração de que a delimitação do número e dos livros 

pertencentes aos Profetas Maiores já estava concluída no século I E.C ou se essa 
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decisão engloba uma visão posterior, advinda com os esforços rabínicos do final do 

século II E.C para oficializar o cânone judaico. O que podemos constatar desse quadro 

com maior segurança, é o fato de que ainda que o cânone judaico não estivesse 

oficialmente fechado no término do primeiro século, a hermenêutica interior a cada livro 

já estava bem estabelecida muito antes da formalização do cânone e possibilitada, 

sobretudo, pela compreensão já arraigada no primeiro século de determinados livros 

como Escrituras e pertencentes a coleções. 

Embora Isaiah seja um profeta anterior a Yirmiyahu e Yiezekiel, no Baraitha 

ele aparece como o último livro dos Profetas Maiores devido ao seu conteúdo. O livro 

de Shoftim termina com um relato da destruição do Primeiro Templo extendendo-se 

esse episódio no livro de Yirmiyahu, ao passo que Yiezekiel começa falando da 

destruição para terminar com a consolação. Como Isaiah é um livro cheio de 

consolação, ele foi colocado por último para trazer coerência à sequência dos eventos 

narrados. Ainda que esse método distoe da cronologia dos profetas, ele integra os 

livros na idéia64 de uma coleção coerente assim pensada para compreender eventos 

marcantes na história judaica, além de refletir as alterações as quais o cânone judaico 

ficou subjugado mesmo após seu fechamento formal, pois a forma como o temos hoje 

na Tanakh judaica, com o livro de Isaiah sendo anterior a Yirmiyahu e Yiezekiel, indica 

que a sua inviolabilidade fica muito mais restrita ao âmbito do ideal.  

O Sanhedrin de Jamnia é geralmente aceito pela historiografia das religiões 

como o evento que definiu e fechou o cânone judaico. Alguns autores (PARMELEE, 

1984: 138; PELIRAN, 2005: 48; RYLE, 1895: 26-27) falam dos escritos como não 

                                                           
64 Trabalhamos a partir da nomenclatura idéia para nos referirmos às coleções de livros no século I E.C, 
pela incapacidade que temos em asseverar a existência (em sentido material) dessas coleções, sendo-
nos possível apenas identificar os primeiros traços dessa compreensão que tem, somente com a 
formalização da literatura rabínica, seu registro no século II E.C. 
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sendo claramente definidos até esse Sanhedrin, que elaborou uma lista65 definitiva das 

sagradas escrituras. O evento, no entanto, deve ser melhor compreendido na medida 

em que ele parece configurar muito mais um nome do que a efetivação de uma idéia, 

como nos lembre Ryle (1895: 26) e por não manifestar, claramente, o uso do conceito 

de cânone como uma nomenclatura específica e apropriada para uma autoridade de 

coleções de livros sagrados. 

Na cidade de Jamnia66 (localizada perto da costa sul da Palestina Antiga), 

entre o final do século I E.C e o início do II E.C67, um concílio rabínico teria decidido 

quais livros pertenciam ao cânone hebraico e discutido sobre o mérito e a autoridade 

de vários escritos que circulavam entre as comunidades judaicas do Antigo Oriente 

Próximo. A partir desse concílio, estabeleceu-se os livros de Neviim e Ketuvim que 

integrariam as coleções de Escrituras (a qual já tinha a Torah como Lei e livro 

fundamental), ao passo que os apócrifos foram desconsiderados em absoluto 

(NEWMAN, 1976: 323). Trata-se, ademais, de um evento que parece ser muito mais 

determinante no que tange às discussões sobre os livros pertencentes à Ketuvim 

(TOSEFTA. Mas. Sanhedrin. VIII.1). 

A determinação da cidade de Jamnia como palco para um evento que 

parece ser de vital importância para a História Judaica (visto que, de acordo com a 

historiografia, estabelece e oficializa o cânone hebraico) é senão curiosa na medida em 

que os grandes centros de estudo rabínico do período estavam concentrados na 

Babilônia e em Jerusalém. Embora a cidade seja mencionada no Antigo Testamento68, 

                                                           
65 Cf. PARMELEE, A. A Guidebook to the Bible. New York: Harper and Brothers, 1948. pp.136-142. 
66 Hoje em dia, a região é corresponde à cidade de Yavneh. 
67 Não há consenso na historiografia sobre a precisão do ano em que ocorreu o Sanhedrin de Jamnia, 
sendo usados recorrentemente os período entre os anos 90 E.C e 100 E.C.  
68 A cidade de Jamnia é citada somente no Antigo Testamento, não aparecendo em nenhum momento 
no Novo. Constatação que leva muitos estudiosos a reforçarem o argumento de que o Sanhedrin de 
Jamnia (ou Concílio, como a historiografia cristã geralmente se refere) foi feito com a intenção de privar 
qualquer escrito pré-cristão ou cristão do cânone judaico, hipótese que nunca foi de todo provada (cf. 
CHARPENTIER, E. Para Ler o Novo Testamento. São Paulo: Loyola, 1992: 31). 
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Jamnia era basicamento uma cidade gentia antes do período dos Asmoneus (140-37 

a.E.C) e o fato de lá ter se estabelecido a famosa escola rabínica de Yochanan ben 

Zakkai e sediado, por duas vezes, o Grande Sanhedrin69 (GUEMARAH. Mas. Rosh 

HaShana, III.31a), a cidade nunca chegou a se tornar completamente judaica. 

O rabino Yochanan ben Zakkai, um tanaíta do judaísmo rabínico de tipo 

farisaico, foi de fundamental importância na transformação de Jamnia em um centro de 

atividade rabínica pelo menos até o fim da revolta de Bar Kovah e muito provavelmente 

exerceu influência considerável na determinação dessa cidade como sede do Grande 

Sanhedrin (NEWMAN, 1976: 328). Segundo informa a tradição judaica, Jamnia teria 

sido concedida a Yochanan ben Zakkai pelo general (e futuro Imperador) Vespasiano 

(69-79 E.C) num encontro que os dois tiveram com a fuga de Yochanan durante o 

cerco à Jerusalém pelos romanos. Com a ajuda de seus discípulos, o rabino teria 

escapado da cidade condenada num caixão quando, já em segurança, ele teria se 

livrado do disfarce e cruzado caminho com o general. Este último, tendo ficado 

surpreso com a sabedoria do rabino, prometeu-lhe um pedido logo que soube da morte 

de Nero (seu antecessor), como se segue: 

 

Ele [Vespasiano] disse-lhe: Estou indo agora e vou mandar alguém para 

tomar o meu lugar aqui. Você pode, no entanto, me fazer um pedido e 

eu o concederei. Ele [Rabbi Yochanan ben Zakkai] lhe disse: Dá-me 

Jamnia e seus sábios e a família aprisionada de Raban Gamaliel e 

médicos para curar R. Zadoque, R. Yossef e R. Akiva. 

(GUEMARAH. Mas. Gittin. IV.56b). 

 

                                                           
69 Tribunal Supremo da Antiga Israel que, após a destruição do Segundo Templo, foi sediado por Jamnia 
duas vezes. 
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O excerto “dá-me Jamnia e seus sábios” leva alguns pesquisadores70 a 

crerem que a cidade de Jamnia já tinha uma concentração relevante de estudiosos 

rabínicos antes da implementação da Escola de Yochanan ben Zakkai e que a escolha 

do local pelo rabino não partiu de uma decisão que levasse em conta apenas a 

segurança da região, quando comparada a outras cidades da Antiga Palestina. No 

entanto, é possível que Yochanan tenha proferido essa sentença se referindo aos 

sábios farisaicos de uma forma geral, e não apenas se atendo àqueles que poderiam 

existir em Jamnia, pois os rabinos Zadoque, Yossef e Akiva eram também fariseus e, 

assim como Yochanan, compunham o quadro de sábios residentes em Jerusalém até a 

destruição do Segundo Templo. E ainda que já houvesse alguma concentração 

rabínica em Jamnia, hipótese que não ousamos descartar, devemos nos ater à 

importância destes sábios para o judaísmo rabínico do sécuo I E.C e, até onde se 

sabe, essa relevância só começou a aparecer com os esforços de Yochanan ben 

Zakkai, visto que o Talmud não menciona sábios vindos desta região, que tenham tido 

grande importância, antes do período citado. 

Não devemos desconsiderar de todo, também, a possibilidade de que 

Jamnia tenha atuado muito mais como uma cidade-fantasma do judaísmo rabínico, 

consideração que surgiu, primeiramente e prematuramente, com Edward Ryle (1895: 

26-27). Isto é, a cidade pode ter sido escolhida intencionalmente para chamar a 

atenção do Império ao tipo de atividade rabínica que ocorria ali, pressupondo algum 

tipo de controle romano sobre essas práticas, ao passo que os grandes e relevantes 

centros rabínicos passariam “desapercebidos” aos olhos do Império, contando com 

uma maior autonomia. A maior crítica a essa hipótese é o fato da cidade ter sediado, 

por duas vezes, o Grande Sanhedrin que, devido à sua importância, não parece ser 

                                                           
70 Cf. PELIRAN, J. Whose Bible is it? A Shot History of the Scriptures. London: Viking Penguin, 2005. pp. 
72-76. 
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apenas uma peça na camuflagem dos estudos rabínicos da época. Todavia, com a 

destruição do Templo, o Grande Sanhedrin havia perdido sua morada principal e teve 

sua autoridade diminuída, não se tendo um consenso, ainda, sobre o local de sua 

fixação. E os rabinos (aqueles que sobreviveram ao cerco de Jerusalém) que 

integravam o quadro dos 71 juízes, não perderam suas posições no Sanhedrin ou a 

fidelidade que prestavam a ele, independentemente do local onde o mesmo fosse 

reestruturado. O que leva a crer que a localização do grande tribunal de pouco 

interferia nas práticas internas a ele. 

Tanto o Sanhedrin de Jamnia como definidor do cânone judaico quanto a 

própria noção de cânone que teria sido advinda deste evento, não nos parecem 

afirmativos sobre a delimitação dos sagrados escritos judaicos no final do século I E.C. 

Não somente o uso da palavra cânone como designação para uma autoridade de 

coleções de livros sagrados parece ser um fenômeno mais tardio na história judaica, 

como também a decisão dos livros que integrariam essas coleções (sobretudo no que 

se refere à Neviim e Ketuvim) é advinda, com maior precisão, somente com a 

compilação da Mishnah, na qual a idéia de reunião de escritos sagrados compilados 

num livro fundamental tem sua forma definida (PELIRAN, 2005: 45). Nas discussões 

rabínicas de canonicidade da bíblia hebraica, o termo cânone- que no hebraico tem 

como equivalente a expressão qeneh- e seus derivados são usados apenas em 

traduções para outras línguas, pois o desenvolvimento do termo só se dá mais 

tardiamente nos círculos cristãos (NEWMAN, 1976: 347). 

Até finais do século II E.C, as discussões rabínicas sobre o teor de 

sacralidade e delimitação dos sagrados escritos em coleções de livros giravam em 

torno dos conceitos de ocultação e impureza (NEWMAN, 1976: 347). Para tanto, 

entende-se que a ocultação, que precisa ser clarificada por meio da observância e 
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estudo rígido, é parte indissociável dos sagrados escritos, o que faz com que estes se 

tornem primordias nas regras de conduta do indivíduo judeu (Koheleth, 11.9). A 

impureza71, em outra instância, investiga o quão puros ou impuros eram aqueles que 

assinavam pela escrita de determinado livro. Esse último é um dos fatores 

determinantes, de acordo com a exegese hebraica, na inaceitação dos Apócrifos e da 

Hagiográfica como pertencentes às sagradas escrituras judaicas, visto que havia 

dúvidas sobre a pureza judaica de muitos de seus autores. 

Todo o desenvolvimento de uma hermenêutica exegética que já estava 

presente nas sagradas escrituras antes mesmo que a palavra cânone fosse pensada 

como um conceito central para definir uma delimitação de livros sagrados, parece ser 

um fenômeno muito prematuro na história dos sagrados escritos judaicos e na 

formação do conceito de Lei. Neste sentido, o Sanhedrin de Jamnia é destituído de 

todo o mérito pomposo sobre a definição do cânone judaico e passa a integrar muito 

mais uma discussão a respeito da diferenciação entre as categorias de Neviim e 

Ketuvim, sem nem ao menos precisar os livros pertencentes a cada uma, mas apenas 

se abstendo de retirar qualquer conteúdo sacro-literário pré-cristão ou cristão dessas 

Escrituras. 

Ainda que, lato sensu, não seja de todo equivocado o uso da terminologia 

cânone (ou qeneh) para se referir às coleções de livros judaicos surgidas ao final do 

século I E.C, é preciso lembrar que esse período e o Sanhedrin de Jamnia marcam 

somente alguns dos eventos entre tantos outros (como o surgimento dos escribas no 

ano 300 a.E.C, a destruição do Segundo Templo e a reunião dos estudos da Lei oral) 

                                                           
71 O conceito de impureza na determinação dos sagrados escritos surgiu a partir de uma constatação 
rabínica. De acordo com uma antiga tradição, a terumah era guardada próximo ao sêfer Torah sob o 
argumento de que ambos eram santos e por isso poderiam permanecer no mesmo espaço. No entanto, 
ratos foram atraídos ao local pelo cheiro exalado pela terumah e muitas partes do sêfer Torah acabaram 
danificadas, tornando-o impuro. A partir de então, os rabinos viram que somente o fato de uma coisa ser 
santa não era o suficiente para que ela não pudesse ser profanada, mas também que ela deveria 
permacer pura para assim ser aceita como sagrada (MISHNAH. Mas. Shabbath, 14a). 
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no processo que levou à formalização mais precisa da delimitação dos escritos sacro-

legislativos judaicos em livros fundamentais. E que, ademais, só podemos falar com 

exatidião da materialização de uma coleção definitiva de livros apenas no final do 

século II E.C, com a Mishnah, que não somente já havia adquirido uma idéia clara e 

concisa sobre o estatuto de uma Escritura, como também dispunha de regras 

hermenêuticas oficiais para a qualificação de um escrito em determinada categoria. 

Neste sentido, a exegese parece ser, na sacro-literatura judaica, anterior ao cânone, 

proporcionando uma maior autonomia da escritura às demais esferas sociais, 

reafirmardo a idealização da Lei como inalienável. 

 

 

3.1.2-  Hermenêutica Legislativa Judaica 

 

Filósofos das religiões, exegetas e rabinos têm levantado, desde o século XII 

E.C, críticas sobre a “simbiose” interpretativa que tem subjugado muitos cânones 

judaicos em noções helenísticas e cristãs, conferindo um exame ordinário à sacra-

literatura no qual as distinções hierárquicas internas e externas ao texto e a definição 

de categorias de análise são peculiares e aplicáveis apenas aos estudos clássicos do 

Ocidente. Ao passo que argumentamos nos capítulos anteriores as condições causais 

e as relações de poder que associam a redação da Mishnah ao ambiente do 

Mediterrâneo Antigo e do Império Romano, reconhecemos a autonomia exegética do 

texto rabínico a partir de seus modelos hermenêuticos que devem ser avaliados 

segundo regras e concepções judaicas em níveis religiosos e culturais. Nos atendo 

ainda ao fato de que, como essa literatura rabínica ficou basicamente restrita ao 

ambiente do Oriente Próximo até o século IX E.C, suas análises devem se pautar 
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segundo regras de interpretação próprias às Escolas de Sábios que se desenvolveram 

nessa região. 

Boa parte das metodolgias empregadas nas análises do cânone judaico 

buscam uma “verdade rabínica” emoldurada em suportes platônicos, nas quais a 

finalidade da exegese normativa acaba por configurar a descoberta e a revelação do 

verdadeiro significado do texto (FAUR, 1993: 1658). No entanto, essa perspectiva de 

pouco condiz com a narrativa rabínica na medida em que a memra (palavra) é pensada 

para ser o cerne de toda interpretação, tornando a intenção pretendida pelo autor 

insignificante se não compartilhada por uma situação específica e própria ao texto. 

Segundo diz Faur, a idéia da escrita como criação reflete o conceito rabínico de 

exegese, no qual o texto serve para reforçar e completar a tradição oral, mas nunca 

para esclarecer esta em sua totalidade (FAUR, 1993: 1659). Dessa forma, conceitos 

como o de soberania, autoridade e lei são substancialmente diferentes nessa 

jurisprudência a partir do momento em que os mesmos são aplicáveis em situações 

diversas e definidos mediante circunstâncias específicas. 

O apelo ao caráter celestial da jurisprudência judaica frente a outros 

modelos legislativos é tal que Josefo, para fazer referência ao sistema político da 

Antiga Israel e reafirmar o compromisso judaico com a Lei, define esse elo por meio do 

termo teocracia72, como se segue: 

 

As diversas nações, que existem no mundo, governam-se de maneiras 

diferentes: Umas abraçam a monarquia; outras, a aristocracia, outras, a 

democracia. Mas nosso divino legislador não estabeleceu nenhuma 

dessas espécies de governo. Escolheu uma república, à qual podemos 

dar o nome de Teocracia, pois que a fez inteiramente dependente de 

Deus e ao qual nós consideramos como o único autor de todo bem, que 

                                                           
72 Josefo parece ser a primeira fonte, da qual temos conhecimento, a utilizar o termo teocracia pela 
primeira vez (JOSEFO. Contra Apião, 2.6) 
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provê às necessidades gerais de todos os homens. Só a Ele recorremos 

em nossas aflições e estamos persuadidos de que não somente todas 

as nossas ações lhe são conhecidas, mas de que penetra mesmo todos 

os nossos pensamentos. 

(JOSEFO. Contra Apião, 2.6). 

 

Ainda na mesma obra, Josefo tece uma crítica aos gregos dizendo que a 

ostentação que estes têm com a palavra lei é no mínimo irônica, visto que o termo não 

era conhecido na tradição antepassada grega e o mesmo não se encontra entre seus 

grandes filósofos e literatos: 

 

Ora, eu digo que nosso Legislador, em antiguidade, precede a Licurgo, 

a Solom, a Zeleuco de Locres e a outros, tanto antigos como modernos 

de quem os gregos tanto se ufanam e que o nome de lei entre eles não 

era conhecido outrora, como parece, pois Homero nunca o usou. Os 

povos eram governados por máximas e ordens dos reis, das quais se 

usavam, segundo a oportunidade, sem que algo houvesse escrito. Mas 

nosso Legislador, que, aqueles mesmos que falam contra nós, não 

podem negar ser muito antigo, mostrou que ele era um guia provecto de 

um grande povo, porque depois de lhe ter dado excelentes leis, Ele o 

persuadiu a recebê-las e observá-las inviolavelmente. 

(JOSEFO. Contra Apião, 2.6). 

 

Certamente a fala de Josefo é imbuída de argumentos muitas vezes 

forçados para fazer a defesa da cultura e da religião judaica. Mas ela nos permite inferir 

pelo menos duas concepções intrínsecas ao pensamento legislativo judaico: uma na 

qual a idéia de Lei é indissociável à de escrita sagrada e outra, derivada da primeira, na 

qual a Lei divina, legitimada pelo Legislador, não é passível de paralelos com outros 

modelos legislativos, visto que, de acordo com a crença judaica, a sua recepção se dá 

por meio da observância inviolável e não pela subserviência e educação promovidas 

pela noção de violência. 
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Essas duas concepções são complementares a partir do princípio divino da 

Lei, que postula que esta não exige promulgação ou autoridade terrena para sancioná-

la e afirma que o unicismo celestial é consequência e não causa para a aplicação legal. 

Neste sentido, a percepção judaica sobre a escrita entende esta como a efetivação do 

princípio divino da Lei e suas atribuições celestiais fazem desta última um modelo 

original e radical sem precedentes em outras culturas, tornado-o singular e eterno. A 

afirmação da originalidade jurídica judaica frente ao paralelismo com outros modelos 

legislativos fez com que Maimônides argumentasse que a crença judaica é um pacto, 

uma obrigação legal, e não uma doutrina teológica ou metafísica (MAIMÔNIDES, 

Mishnê Torah, Sêfer Hamada, Hilkhot Yesodei HaTorah, III.7,8) e também o Talmud 

associa a eternidade da Lei com o princípio bíblico lo bashamaym hi (a Lei não está no 

Céu), segundo o qual o legislador divino já não pode promulgar novas leis ou 

reinterpretar aquelas do pacto (MISHNAH. Baba Mezia, III.5). 

A importância da centralidade da Lei, sua ordenação divina e seu caráter de 

observância são efetivados com a escrita dessa, colocando um paradoxo de difícil 

compreensão à esfera religiosa e legislativa judaica, no qual a noção de que o Deus 

Uno está sujeito à Lei e que Ele não pode revogá-la, nos parece distoante da totalidade 

celestial deste. A hermenêutica judaica insere essa problemática, contudo, nas 

concepções terrenas e celestiais que envolvem o ato da Criação e a consequente 

origem do tempo e da história, o qual discutimos em nosso segundo capítulo. Se assim 

analisada, a Lei judaica, que nasce com o pacto entre o Eterno e os filhos de Isrel, está 

inserida no tempo histórico indissolúvel das criaturas e enquanto marco desse laço ela 

é inviolável na medida em que qualquer alteração pode subjugar a aliança celestial, 

compremetendo até mesmo a crença no Eterno. Essa mesma noção é abrangida à 

jurisprudência rabínica como forma de resguardar a inviolabilidade da Lei, tornando-a 



136 

 

aplicavél ao terreno do humano. Para tanto, a exclusão do conceito de violência e a 

igualdade perante a Lei se erigem como os princípios básicos que guiam a 

hermenêutica rabínica e afirmam os limites do espaço legislativo judaico. 

A exclusão da noção de violência para legitimar a autoridade legislativa 

judaica é compreendida a partir do raciocínio de que, enquanto outros sistemas 

jurídicos estão dispostos em relações hierárquicas de autoridade, que nascem para 

atender as necessidades de atos de violência, o pacto judaico com o deus uno é 

bilateral, implicando numa horizontabilidade absoluta das duas partes contratuais, nas 

quais a autoridade, seja ela política, eclesiástica ou judicial, é compreendida como o 

efeito e não como a fonte da Lei, fazendo da violência um fator secundário para 

garantir a aplicação e autoridade legal (BREWER, 1992: 121; FAUR, 1993: 1662; 

LEVY, 2001: 52-53). No entanto, conceitualmente, não há diferença entre a 

inauguração de um sistema por um ato original de violência73, por uma afirmação 

autoritária ou pela revogação de uma ordem existente, quando estes implicam numa 

mesma idéia organizacional para a legitimação da autoridade (ou das autoridades), se 

estabelecendo uma particularidade judaica sobre esta questão apenas no que consiste 

à negação da possibilidade de revogação da Lei, quando esta pode implicar não só na 

reestruturação da ordem, mas também abalar a crença no deus uno. 

Em essência, o princípio divino da Lei coloca a noção de autoridade no 

tempo ab origene, que se afirma com a escrita (indicanto o pacto com o Eterno) e é 

extraída desta para definir as responsabilidades e as demais autoridades das 

instituições políticas, eclesiásticas e judiciais. Quando qualquer uma dessas instituições 
                                                           
73 Sobre a violência enquanto um ato original e primário da humanidade, cf. FAUR, J. God as a Writer: 
Omnipresence and Art of Dissimulation. In. Atlas Serials, pp. 31-43. Disponível em: < 
http://www.josefaurstudies.org/_God_as_Writer_by_Jose_Faur.pdf >. Acesso em 20. Nov. 2012; ______. 
Law and Hermeneutics in Rabbinic Jurisprudence: A Maimonidean Perspective. In. Cardozo Law Review: 
Law and Hermeneutics. Vol. 14, pp. 1657-1679, 1993. Disponível em: < 
http://www.josefaurstudies.org/_Law_And_Hermeneutics_in_Rabbinic_Jurisprudence_A_Maimonidean_P
erspective.pdf>. Acesso em: 19 Nov. 2012, nos quais o autor tece uma análitica da violência em 
contraste com concepções judaicas e pagãs, sobretudo cristãs. 
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perde o compromisso com a Lei, ausenta-se também suas legitimidades e autoridades 

(BREWER, 1992: 164; FAUR, 1993: 1664; LEVINSON, 2008: 21). Para garantir a 

inviolabilidade da Lei, as instituições rabínicas, que vão desde Escolas de Sábios74, 

sinagogas e tribunais judaicos, são baseadas em três suportes de autoridade: são 

instituições que se dizem fidedignas com a transmissão e a autenticidade da tradição 

recebida no Sinai; têm autonomia para promulgar novos estatutos e designar 

legislações que garantem a proteção da Lei; e são imbuídas de autoridade para 

interpretar as sagradas escrituras. Essas condições de autonomia são complementares 

e centrais às escrituras, reafirmando o domínio destas no âmbito cívico e legislativo 

judaico. 

A ambiguidade que é inerente e, segundo afirmam alguns autores, proposital 

às sagradas escrituras (BASSER, 2000: 43; FAUR, 1993: 1672; ______, 1993: 1739), é 

o que possibilita a adaptação e o desenvolvimento destas, sob autoridade do poder 

judiciário rabínico que define, com exclusividade, muitos termos presentes nas 

escrituras que não foram elucidados pela tradição oral. Porém, mesmo a autonomia 

jurídica rabínica frente à interpretação do texto sagrado, obedece a critérios de 

autoridade hermenêutica, pois a escrita sagrada reconhece a possibilidade de erro de 

interpretação, acarretando, por vezes, em erro de julgamento por parte do Sanhedrin. 

Neste caso, se uma maioria rabínica da Corte detectar incompatibilidade interpretativa 

                                                           
74 Quase nada se sabe sobre os precursores do sistema de ensino rabínico- os quais as Escolas de 
Sábios (ou rabínicas) geralmente estão associadas- no período pré 70. No entanto, como a Torah 
ordena que o pai instrua religiosamente seus filhos homens, falando-lhes na língua hebraica e 
ensinando-lhes toda a Torah (Devarim, 46), alguns estudiosos veem o surgimento das Escolas de 
Sábios como uma necessidade para suprir essa obrigação diante da incapacidade de muitos pais de 
família em conduzirem esse estudo. A tradição rabínica atribui a primeira escola para meninos a Simeon 
ben Shetah (120-40 a.E.C), um Mashua Cohen (Alto Sacerdote) nos períodos anteriores à revolta contra 
Roma. Yehoshua ben Gamala, outro Mashua Cohen no pós 70, teria levado a iniciativa de Simeon 
adiante, mas esta não teria vingado devido ao caos e à situação política do pós 70 (GUEMARAH, 
Sanhedrin, 17 b). Só podemos falar da existência de Escolas de Sábios totalmente organizadas, por 
assim dizer, no primeiro século da era comum, com a restrutaração do judaísmo (em moldes rabínicos) a 
partir da reunião dos estudos da Lei oral, que atribui grande importância às Escolas de Sábios 
(STRACK;STEMBERGER, 1996: 8). 
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em determinado termo ou passagem sacro-literária, a decisão da Corte não precisa ser 

acatada, visto que se trata de um caso passível de revogação. O mesmo se aplica a 

outras autoridades, como o Nasi (Príncipe) e o Cohen Gadol (Sumo Sacerdote), pois 

embora tenham ocupado os mais altos cargos no Grande Sanhedrin, estavam também 

sujeitos a errar em julgamento. 

O conceito de erro de julgamento pressupõe a autonomia da Lei 

transcendendo a das autoridades terrenas, sendo necessária uma classificação jurídica 

para cada tipo de Lei, de modo que cada uma obedeça a critérios de autoridade dentro 

da esfera na qual está enquadrada (FAUR, 1979: 228). Para tanto, a jurisprudência 

rabínica classifica as leis em três categorias: De-’Oraita, De-Rabbanan e Dinim 

Mufla’im. As primeiras abrangem as leis advindas com o pacto celestial, isto é, aquelas 

ordenadas por meio das Lukhot Habrit, da Torah e da Mitsvah, configurando, portanto, 

leis que não requerem promulgação. De-Rabbanan são as leis promulgadas por cortes 

rabínicas, de forma que requerem promulgação e podem ser revogadas por qualquer 

Corte de qualquer período. E por último, Dinim Mufla’im compreende as leis indefinidas. 

Isto é, elementos do pacto que não foram definidos pela tradição oral e por isso ficam a 

cargo exclusivo do poder judiciário. 

O propósito desse tipo de discussão e enquadramento das leis é demonstrar 

pontos que podem ser aceitos ou rejeitados na interpretação de cada lei e votados por 

uma maioria a partir de critérios de interpretação verdadeira convenientes à categoria 

de cada uma delas. A partir do momento em que uma definição é aceita para 

esclarecer um caso ou um termo sacro-literário, ela passa a integrar uma interpretação 

legal (BREWER, 1992: 183; FAUR, 1979: 230). Ainda que o sistema legislativo e 

jurídico judaico antigo dispusesse de uma sistematização para o enquadramento e 

respectivo julgamento de cada lei, muitas vezes a localidade/regionalidade de uma lei 
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acabava comprometendo a análise das demais enquadradas no caso, o que fez surgir, 

com a compilação da Mishnah, categorias de adição às leis. Chamadas de Minhag 

(costume, lei costumária), esse tipo de lei é também De-Rabbanan, mas origina-se fora 

das cortes de justiça por referirem-se às particularidades locais e culturais. A diferença 

básica estabelecida entre as demais leis De-Rabbanan e Minhag é que a primeira é 

feita para abrangir a todos os judeus e a segunda para se ater às especificidades locais 

de cada comunidade. 

O trabalho de especificação legal e o comprometimento jurídico com as 

sagradas escrituras demonstram, sobretudo com a reunião dos estudos da Lei oral e a 

compilação da Mishnah, um processo de transformação nas obras sacro-literárias para 

que estas pudessem integrar todos os âmbitos da vivência judaica. A adição do Minhag 

ao sistema legislativo, assim como o acesso ao estudo e interpretação de variados 

textos sagrados, apontam o interesse na formulação de uma exegese sacro-legislativa 

que pudesse alcançar os mais diversificados níveis sociais judaicos. Barry Levy tem 

feito uma reconstrução moderna que sugere três tipos de textos da Torah existentes no 

mundo antigo até o século II E.C, sendo eles os oficiais, que configuram cópias 

corrigidas e atestadas pelo corpo sacerdotal de Jerusalém mantidas no Templo e, após 

sua destruição, subjugadas à responsabilidade das Escolas de Sábios de Jerusalém e 

da Babilônia; as cópias precisas mas, em alguma medida, desviadas das oficiais, 

muitas vezes utilizadas para estudo rabínico; e os textos populares, sem autoria e 

imprecisos, geralmente utilizados por aldeias ou para o ensino de crianças (LEVY, 

2001: 11). 

Essa situação é mais válida, todavia, para o período tanaíta, pois a partir do 

final do século II E.C há um desenvolvimento desse quadro que reflete o ideal de uma 

tradição rabínica uniforme e textual. Dois termos recorrentes na literatura rabínica 
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configuram a preocupação desse novo códice em estabelecer e restaurar o texto da 

Torah, sendo eles os conceitos de sêfer (transmissão/livro) e masoret (tradição) (LEVY, 

2001: 13-14). O primeiro utilizado em referência ao livro da Torah, que transmite as 

ordenações do Eterno e eterniza o pacto celestial, e o segundo associado à tradição 

oral, que devido à sua característica oralizante, resultou em variantes interpretativas 

que foram investigadas e discutidas, sobretudo, pelos amoraítas. A literatura 

masorética é resultado das discussões interpretativas e debates sobre o masoret, a 

tradição, atuando como indicador das divergências e especificidades na aplicação e 

interpretação da Lei no ambiente da diáspora, especialmente a oriental, nos permitindo 

elucidar o quadro legislativo do judaísmo antigo nas regiões em que a literatura 

rabínica era imbuída de alguma receptividade e autoridade. 

Os targumim, que constituem as traduções e comentários feitos em 

aramaico sobre a Tanakh, nos permitem aferir, juntamente com a literatura masorética, 

a presença de uma exegese judaica pluri-interpretativa conforme as realidades 

organizacionais, sejam de caráter litúrgico, legislativo ou social, das comunidades 

judaicas antigas. O material targumico, embora vasto e rico em referências, é de difícil 

datação por ser oriundo de regiões distintas e por ter se conservado oralizante por pelo 

menos até o século I a.E.C (BREWER, 1992: 179). No entanto, mesmo durante seu 

período oralizante os targumim já demonstravam forte apego à tradição (GUEMARAH. 

Mas. Meggilah. II.2; Nehemiah, 8.8), evidenciando a formação de uma exegese 

propícia à leitura e interpretação dos textos sagrados que não ficava restrita somente à 

Antiga Palestina. 
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Desde a década de sessenta, estudiosos75 vêm apontado a modificação 

sofrida na estrutura hermenêutica dos targumim e a utilização destes como fontes para 

estudo rabínico dentro da Palestina (MCNAMARA, 2010: 83-85; BREWER, 1992: 182). 

Dado o fato de que um targum, por se tratar de uma tradução e muitas vezes ficar à 

mercê de interpretações que escapassem àquelas primadas e idealizadas pelas 

Escolas de Sábios da Palestina e da Babilônia, era geralmente encarado com 

desaprovação, a possibilidade (cada vez mais afirmativa) do uso desse material para o 

estudo e discussão rabínica na região da Palestina, ainda que em níveis pequenos, 

erige-se como um significante indício da pluralidade hermenêutica dos textos sagrados 

judaicos e da evolução de uma exegese sacro-legislativa rabínica que buscou nas mais 

variadas formas textuais e interpretativas os limites e as bases para sua sustentação. 

Ed Parish Sanders (1990), no intuito de discutir a aplicação da Lei judaica 

desde Jesus à Mishnah, esboça na obra Jewish Law from Jesus to the Mishnah, o 

retrato do Jesus histórico sob duas perspecitvas religiosas legislativas, uma na qual 

este é apresentado tanto como transgressor dos mandamentos da Torah, tendo pouca 

preocupação com a observância do shabath ou com as leis relativas aos rituais de 

purificação, e outra na qual Jesus assume a conduta e a observância de um rabino, 

visto que as fontes não apontam explicitamente para nenhum caso em que Jesus teria 

quebrado um mandamento bíblico (SANDERS, 1990: 6-10). As análises de Sanders 

são pautadas a partir de documentos- em hebraico, aramaico e grego- que referenciam 

determinadas condutas de Jesus, fazendo um diálogo com as interpretações que as 

ações (de âmbito sagrado) desse adquirem no contraste entre as documentações e as 

regiões.  

                                                           
75 Cf. MCNAMARA, M. The New Testament and the Palestinian Targum to the Pentateuch. Rome: 
Pontifical Biblical Institute, 1966; ______. Targum and Testament: Aramaic Paraphrase of the Hebrew 
Bible: A light on the New Testament. Grand Rapids: Wm. B Eardmans Publishing Co, 2010. 
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Embora a figura do Jesus histórico seja o eixo central no argumento de 

Sanders para falar de uma pluralidade interpretativa e legislativa do cânone judaico, a 

partir de tal análise o autor fornece um levantamento de inúmeros pontos sobre a 

aplicação e a exegese da Lei judaica no quadro do século I E.C, permitindo-nos falar 

de uma transformação e incompatibilidade no âmbito legislativo que reforçam a 

primazia rabínica de uniformização das interpretações dos sagrados escritos, da 

criação de uma exegese rabínica oficial, iniciada com a Mishnah. Destarte, é 

importante ressaltarmos que a normatização dos sagrados escritos e a homogeneidade 

da aplicação legal destes, se restringiu muito mais ao âmbito do ideal, pois no que 

tange à efetivação dessa idéia, a realidade das comunidades judaicas da diáspora do 

Ocidente e mesmo dentro da Palestina e da Babilônia, atestam para uma hermenêutica 

legislativa diversificada, sobretudo nos períodos em que a literatura rabínica busca seu 

reconhecimento como sagrado escrito, como podemos perceber por meio dos esforços 

rabínicos para a inserção da Lei como modo de vida prática. Argumento que 

sustentamos por meio dos resultados obtidos na análise do Mas. Sanhedrin, exposta 

no tópico a seguir. 

 

 

3.2- Sanhedrin: Compreendendo o Espaço Legislativo da Antiga Palestina 

 

Quando se fala em Sanhedrin, grosso modo, está se fazendo referência ao 

Grande Sanhedrin de Jerusalém (Devarim, 17.8-13), que teve seu espaço físico 

destruído juntamente com o Templo, no ano 70 E.C. Todavia, o Sanhedrin marca, 

primeiramente, o sistema jurídico da Antiga Palestina que se dispõe em três tipos 

diferentes de tribunais: o Grande Sanhedrin, o Sanhedrin Menor e o Beit Din. A 
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compreensão desses tribunais não só nos permite lançar luz à configuração dessa 

jurisdição, como também se faz necessária a partir do momento em que essa última 

atua como um elemento de vital importância na reordenação do judaísmo antigo (de 

tipo rabínico) diante da ausência do Templo. Tanto no âmbito físico (institucional) 

quanto no literário- no qual, com a redação da Mishnah, reservou-se um tratado dentro 

desta para tratar de questões que deveriam ser exclusivas ao tipo de ocupação e 

autoridade dos tribunais sancionados pelo Grande Sanhedrin-, o Sanhedrin evidencia 

uma jurisprudência imprecindível no processo de definição e legitimação do judaísmo 

rabínico, que fez da escrita a principal fonte de memória, tradição e patrimônio. Este 

tópico se dedica, portanto, a explorar o funcionalismo do Sanhedrin tal como a sua 

relevância para o judaísmo rabínico que, por meio de uma exegese legislativa, 

reformulou o judaísmo antigo (do Oriente Próximo) alargando o conceito de Lei para 

além da Tanakh e integrando a literatura rabínica- tal como Mishnah- aos sagrados 

escritos hebraicos. Para tanto, das 71 mishnayot que integram o Mas. Sanhedrin, 

selecionamos aquelas que apresentam indicações sobre o funcionalismo institucional e 

jurídico do Sanhedrin e que manifestam as influências deste e, consequentemente da 

Lei, na vida social judaica. 

 

 

3.2.1- O Espaço Físico e os Cargos do Sanhedrin 

 

A instituição jurídica da Antiga Palestina à qual chamamos Sanhedrin76 

compunha a assembléia judaica responsável por julgar casos civis, casos capitais e 

políticas de interesse da Antiga Israel, os quais ficavam a cargo de três tipos de 
                                                           
76 Nome derivado do grego synedrion, que no hebraico (Sanhedrin) é equivalente a dizer “os mais 
velhos”, visto que somente os homens mais sábios (e por isso mais velhos) atuavam no julgamento dos 
casos. 
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tribunais diferenciáveis por uma hieraquia institucional, monetária e de titulação, esta 

última compreendida a partir do nível de sabedoria e observância para com a Lei. Os 

tribunais que compunham o sistema jurídico do Sanhedrin eram: o Grande Sanhedrin, 

composto por 71 juízes, o Sanhedrin Menor, constituido de 23 juízes e o Beit Din, que 

dispunha de apenas 3 juízes. Analisemo-los, pois. 

Embora a data de origem do Sanhedrin- este compreendido como o Grande 

Sanhedrin, por se tratar do supremo tribunal da Antiga Israel-  seja inexata, a maioria 

consensual dos estudiodos o situa no período Asmoneu (134-104 a.E.C) durante o 

reinado de Alexandre Yannai (103-76 a.E.C), quando se estabeleceu oficialmente a 

primeira Corte ou tribunal em Jerusalém com o nome de Beit Din Hagadol, que quer 

dizer, propriamente, Suprema Casa da Lei. Entretanto, é possível que o tribunal (ou um 

esboço dele) já existisse e exercesse influências consideráveis antes desse período, 

pois o cargo do Nasi (príncipe/presidente) foi criado no ano de 191 a.E.C em 

substituição77 à função exercida pelo Cohen Gadol (Sumo Sacerdote) no Sanhedrin, 

que era a de chefe supremo. O que leva pesquisadores a conferirem uma característica 

jurídica a este tribunal muito antes que este se estabelecesse oficialmente como 

instituição. A historiografia herdeira de Gershom Scholem78 tem discutido a 

possibilidade de que o surgimento do Nasi não retirou as influências exercidas pelo 

                                                           
77 Não se sabe, ao certo, o motivo (ou motivos) que levou à criação de um cargo que pudesse substituir 
a autoridade do Cohen Gadol no Sanhedrin, visto que se tratava do Cohen Gadol não só de um tribunal, 
mas também do Templo, a maior instituição religiosa do Judaísmo Antigo. Alguns estudiosos sustentam 
a hipótese de que a necessidade da criação de um cargo máximo para lidar apenas com assuntos do 
Sanhedrin tem sua origem na abrangência do poder concedido ao Cohen Gadol como autoridade 
máxima do Templo e do Sanhedrin. Visto dessa forma, é possível que o Grande Sanhedrin alegasse 
para si poderes e benfeitoriais que os tribunais menores não dispunham,  influenciando consideralmente 
na política da Antiga Israel e fazendo do Cohen Gadol um cargo que pudesse representar perigo 
eminente ao rei (LEVINSON, 2008: 49-51; SANDERS, 1990: 54). 
78

 Cf. SCHOLEM, G. Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism, and the Talmudic Tradition. New York: 
The Jewish Theological Seminary of America, 1960. pp. 63-66. 
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Cohen Gadol e pelos Mashua Cohanim79 (Altos Sacerdotes) nos julgamentos, por pelo 

menos até o século I E.C, como se verifica a partir da seguinte mishnah:  

 

O Mashua Cohen pode julgar e ser julgado, testemunhar e ser contra 

testemunha. Ele pode realizar halizah80 e o mesmo pode ser feito para 

sua esposa. O dever de yibbum81 pode ser realizado por sua esposa. 

Ele, porém, não pode realizar esse dever, já que ele é proibido de se 

casar com uma almanah82. 

(MISHNAH. Mas Sanhedrin, II.1). 

 

Essa teoria tem como suporte maior o fato de um Mashua Cohen (que pode 

vir a se tornar um Cohen Gadol) poder atuar como juíz mesmo com a criação do Nasi, 

delimitando os espaços do sacro (de responsabilidade do Cohen Gadol e dos Mashua 

Cohanim) com o secular (de responsabilidade do Nasi), quando se destituiu o Cohen 

Gadol do mais alto cargo no Sanhedrin. Porém, cremos que a leitura de nossa fonte 

está, neste caso, muito mais atrelada às concepções de abrangência e subserviência 

perante a Lei do que propriamente ao poder exercido pelo Nasi, como se verifica pelo 

complemento dessa mishnah: 

 

O Rei não pode julgar nem ser julgado. Não pode testemunhar nem ser 

contra testemunha. Não pode realizar halizah e nem esta pode ser 

realizada por sua esposa. Ele não pode realizar yibbum e este não pode 

ser realizado por sua esposa. R. Yehuda disse: se ele [o rei] desejar 

                                                           
79 Todo Cohen Gadol é um Mashua Cohen e ambos são cargos vitalícios. 
80 Separação de cônjuges. 
81 Yibbum é a lei correspondente a um casamento levirato, isto é, a obrigação que um homem tem em 
desposar a viúva de seu irmão caso ela não tenha filhos (Devarim, 25.5). Embora o casamento da viúva 
de um irmão com o outro seja considerado uma proibição, como regra geral (Vayikra, 18.16; 20.21), ele é 
permitido no caso da viúva não ter filhos. Se, em todo caso, um homem não quisesse desposar a viúva 
sem filhos de seu irmão, ele poderia se esquivar dessa obrigação por meio da realização da cerimônia 
de halizah. 
82 As mulheres chamadas de almanah eram as viúvas, divorciadas (ou devolvidas), profanadas 
(geralmente por estupro) ou as prostitutas. De acordo com Vayikra (21.14), os Mashua Cohanim e o 
Cohen Gadol não poderiam tomar nenhuma dessas mulheres por esposas, devido à impureza que 
carregavam. 
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realizar halizah ou yibbum, ele deverá ser lembrado para sempre. Mas 

eles [os rabinos] disseram: [mesmo se o rei desejar realizar esses] ele 

não deverá ser ouvido e nem poderá desposar uma almanah. R. 

Yehuda disse: um rei pode casar com a almanah de outro rei, pois este 

é o caso de David que se casou com a almanah de Shaul, como está 

escrito. 

(MISHNAH. Mas. Sanhedrin, II.2). 

 

O Mashua Cohen pode julgar e ser julgado, ao passo que o rei não pode 

julgar nem ser julgado. A que se deve essa distinção na aplicação da Lei para as 

figuras do alto sacerdote e do rei ? Ambos não estão submetidos à plenitude da Lei ? 

Pela leitura desta mishnah, é possível aferirmos que há uma distinção hierárquica entre 

o Cohen Gadol e os Mashua Cohanim com relação ao rei, na qual a posição deste 

último deve ser resguardada para assuntos que competem a outros. E tampouco o rei 

pode ser julgado, visto que a sua condição lhe permite autoridade e conduta legítima 

de suas ações. A relização de determinados atos que são permitidos ao Mashua 

Cohen e ao Cohen Gadol, como a halizah e o yibbum, não o são para o rei como forma 

de resguardá-lo de qualquer traço de impureza ou profanação, ainda que muitas 

dessas ações tenham sido permitidas pela Lei. E se, em todo caso, o rei insistir na 

realização de um ato que possa colocar em risco sua integridade, a Lei é retomada 

como memória para legitimar essa conduta do rei, sobressaindo-se ao consenso 

tradicional dos sábios, que dizem que o rei deve se manter longe de qualquer possível 

transgressão. 

A guemarah que discute a mishnah acima mencionada faz um estudo 

exegético sobre essa a partir do primeiro nível de interpretação da Lei, que é o de 

sentido literal. Dessa forma, ela entende que um Mashua Cohen e um Cohen Gadol 

podem ser julgados pelo simples motivo de que eles também podem julgar, e um 

julgamento só acontece quando a noção de culpa existe interiormente ao indivíduo 
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(GUEMARAH. Mas. Gittin, IV.11a). O rei, como autoridade máxima e legitimada pelo 

Criador, não é passível de culpa, visto que as suas ações não são condenáveis. E por 

não carregar a culpa em si, ele não tem condição de participar desse tipo de 

questionamento (GUEMARAH. Mas. Sanhedrin, II.18b). Essa é uma discussão 

rabínica, porém, advinda do século IV E.C, surgida do anseio de clarificar essa 

mishnah e deixá-la menos paradoxal. Não servindo, portanto, para aferirmos que esse 

raciocínio já estivessee instrínseco nesta mishnah, quando do ato de sua redação,  ou 

que ele perdurou durante todo o período em que a Lei se manteve oralizada. Ele nos 

serve, ademais, como apontador dos esforços rabínicos surgidos mediante a 

compilação da Mishnah para tornar a Lei mais próxima das compreensões e das 

realidades terrenas, indicando uma evolução na autoridade rabínica que se deu 

mediante a evolução exegética. 

Ainda que a criação do cargo do Nasi represente um evento significativo 

sobre a importância do Grande Sanhedrin, trata-se de um evento que não abrange a 

realidade de todo o sistema jurídico e legislativo judaico antigo, comportando apenas a 

necessidade do Grande Sanhedrin, não chegando a interferir, pelo menos diretamente, 

nos Sanhedrin Menores e nos Bateh Dinim83. Também não temos condições de falar 

com propriedade sobre o tipo de questão debatida pelo Grande Sanhedrin antes do 

século II E.C- período no qual podemos afirmar que se tratava de um tribunal que se 

ocupava de julgamentos que envolvessem questões políticas- e nem aferir sobre os 

cargos que ele comportava, pois foi somente com a destruição do Segundo Templo 

que ficou estabelecido que apenas os daianim84 integrariam o quadro de sábios do 

                                                           
83 Plural de Beit Din. 
84 Homens instruídos no mais alto nível de interpretação e observância dos sagrados escritos judaicos. 
Para acender ao título de daian (singular de daianim) era necessário (e ainda o é), além de alta instrução 
sacro-legislativa, constituir família e ser pai de, no mínimo, dois filhos. Pois só a partir desses critérios o 
julgamento de um daian tornava-se legítimo e, segundo o pensamento rabínico, justo (GUEMARAH. 
Mas. Sanhedrin. IV.3b). 



148 

 

Grande Sanhedrin. Até então a Mishnah não faz qualquer referência a esse título, mas 

apenas ordena que um zakem (ancião) seja juíz, isto é, homem de idade instruído no 

estudo e observância da Lei. 

 

O Grande Sanhedrin tem [em sua composição] 71 membros. E o 

Sanhedrin Menor tem 23. E como nós sabemos que o Grande 

Sanhedrin conta com 71 membros ? Desde que foi dito: Reuna setenta 

zakem entre o povo de Israel85. A partir de então, Moshe foi adicionado 

a eles, perfazendo um total de 71. 

(MISHNAH. Mas. Sanhedrin, I.6). 

 

O espaço físico do Grande Sanhedrin era disposto de modo que uma parte 

de seu salão (chamado de Lishkah Hagazith ou O Salão das Pedras Lavradas) 

integrasse o Templo e outra parte desembocasse para fora deste, permitindo, 

portanto, duas entradas: uma interna ao Templo e a outra externa. O salão 

distinguia-se dos demais existentes no Templo (que eram destinados a rituais) por 

ter uma parte de sua construção (a parte externa) talhada com ferramentas de ferro, 

ao passo que todo o restante do Templo era feito de material rochoso bruto, pois a 

presença do ferro profanava o local (Shemot, 20.22). Estudiosos veem essa 

diferença arquitetônica do salão do Sanhedrin com os demais salões do Templo 

como uma legitimação da diferença de assunto tratado por esse, isto é, assunto 

cívico e político, ao passo que as duas portas (externa e a interna) dispostas na 

instituição representam e elo desta com a Lei (divina, e por isso inserida no Templo) 

aplicada ao âmbito secular (e por isso externo ao Templo) (MOMIGLIANO, 1990: 62; 

STRACK; STEMBERG, 1996: 7). 

Com as cadeiras dispostas de forma semicircular: 

                                                           
85 Bamidbar, 11.16. 
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O Sanhedrin é diposto de forma semicircular para que eles [os juízes] 

possam ver um ao outro, e dois juízes escrivãos86 estavam junto deles 

[dos 71 juízes], um à direita do semicirculo e outro à esquerda, para 

anotarem todos os argumentos de condenação e todos de absolvição. 

(MISHNAH. Mas. Sanhedrin, IV.3), 

 

os 71 daianim que compunham o Grande Sanhedrin elencavam, entre eles, um 

Nasi- que atuava como o chefe supremo- e um Avi Beit Din, que ocupava a função 

do Nasi na falta deste e era seu principal conselheiro (MISHNAH. Mas Sahedrin, I.6). 

Ambos os cargos eram vitalícios- a menos que o titular optasse por repassar o 

cargo, o que se dava mediante nova assembléia que discutia sobre o grau de 

legitimidade desses representantes- e destinados àqueles que contavam com algum 

prestígio de nascimento87 e tinham melhor conhecimento da Torah e da Lei oral.  

O Sanhedrin Menor, que existia em boa parte das cidades judaicas do 

Antigo Oriente Próximo, era composto por 2388 sábios (as vezes menos, mas nunca 

além desse número), os quais nem todos eram daianim e geralmente estavam 

situados próximo a uma sinagoga. Sua institucionalização se dava mediante decreto 

do Grande Sanhedrin: “Sanhedrin [Menor] pode ser instituído apenas por um tribunal 

de setenta e um” (MISHNAH. Mas. Sanhedrin, I.1). Com relação ao Beit Din- tribunal 

de pequeno porte que, devido à sua menor estrutura, geralmente dividia espaço com 

as sinagogas e contava apenas com três juízes, os quais não se exigia que fossem 

daianim, mas que ao menos um deles fosse rabino e os demais instruídos na 

                                                           
86 Embora a mishnah mencione que os dois escrivãos eram também juízes, estes não parecem estar 
incluídos no quadro dos 71 juízes que compunham o Grande Sanhedrin, tratando-se, provavelmente, de 
juízes mais novos e que ainda não tinham adquirido grande prestígio. Tampouco temos oportunidade de 
afirmar que o cargo especifico para escrivão existisse no Sanhedrin Menor e no Beit Din. 
87 Algumas linhagens judaicas eram destinadas, por tradição, a determinados tipos de afazeres. A 
linhagem Levi, que tem sua origem com Arraron (Arão), o primeiro Cohen Gadol, era direcionada ao 
sacerdócio (Shemot. 28. 4). 
88 “O tribunal Menor não pode consistir de nenhum número adicionado, perfazendo um total de 23.” 
(MISHNAH. Mas. Sanhedrin, I.2).  



150 

 

observância da Lei- a Mishnah não oferece maiores informações sobre sua 

institucionalização, mas devido ao fato de ser um tribunal que oferecia maiores 

facilidades na sua instauração e organização, é possivel que muitos Bateh Dinim 

tenham escapado do controle e do conhecimento do Grande Sanhedrin, sobretudo 

na diáspora mediterrânica. 

Os casos que não fossem passíveis de resolução pelos Bateh Dinim, eram 

então encaminhados aos Sanhedrin Menores e, da mesma forma, se estes não 

conseguissem resolver determinado assunto jurídico ou chegar a um consenso da 

pena a ser aplicada, a questão era então levada ao Grande Sanhedrin e a decisão 

final cabia a este. No entanto, é muito provável que o Grande Sanhedrin fosse 

convocado apenas para tratar de assuntos que fossem de vital importância para a 

Antiga Palestina, como um todo, devido ao fato de determinados casos ficarem sob 

responsabilidade dos Sanhedrin Menores ou dos Bateh Dinim e o Grande Sanhedrin 

ser convocado apenas para questões extraordinárias: 

 

Uma tribo89, um falso profeta90 e um Cohen Gadol só podem ser 

julgados por um tribunal de setenta e um. Uma guerra91 por livre 

escolha só pode ser travada com autoridade do tribunal de setenta e 

um. Não pode haver adição nos limites de fronteira da cidade de 

Jerusalém ou adição de pátios no Templo, sem que isso seja 

sancionado pelo tribunal de setenta e um. 

(MISHNAH. Mas. Sanhedrin, I.5) 

 

A mishnah que abre o Mas. Sanhedrin nos permite ver essa divisão de 

assuntos que cada tribunal comportava: 
                                                           
89 Refere-se as tribos que se perderam por idolatria. Neste caso, o julgamento pode ser tanto para 
condenar a tribo a essa infração ou para absolvê-la, caso a mesma deseje o regresso. 
90 Devarim, 18.20. 
91 Refere-se a todas as guerras que possam vir a acontecer  e que não integram aquelas que eram feitas 
em nome da conquista das sete nações de Canaã, visto que sobre estas não há discussão, pois 
entende-se que são de direito dos hebreus (GUEMARAH. Mas. Sanhedrin, III.2b). 
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Casos monetários [devem ser julgados] por três juízes; Casos de furto e 

mayhem92, por três juízes; Pedido de indenização93 por dano completo 

ou por meio dano, por três. Restituição [por bens roubados]94 em até 

duas, quatro ou cinco vezes, por três; Casos de estupro e difamação95, 

por três; Assim diz R.Meir96. Mas os sábios dizem que um caso de 

difamação requer um tribunal de vinte e três, pois pode envolver um 

custo capital. 

(MISHNAH. Mas. Sanhedrin, I.1). 

 

Quando se diz “por três juízes”, a mishnah se refere aos julgamentos que 

ficam a cargo do Beit Din, que dispõe de autonomia necessária para julgar questões 

que são, em certa medida, recorrentes no cotidiano judaico. Embora a instauração 

do Beit Din em cidades que contavam com uma comunidade judaica de tamanho 

pequeno à razoável nos permita aferir sobre o grau de autonomia que esse tribunal 

de pequeno porte dispunha, a imprecisão das fontes documentais não nos fornece 

clareza quanto aos fatores preponderantes na institucionalização física do Beit Din. 

Todavia, devido a sua menor estrutura, é considerável que este não dispusesse de 

um espaço específico para tal fim, pois há casos de sinagogas (como as de 

Alexandria e de Berenice) que demonstram indicíos de que algumas atividades 

relativas aos julgamentos eram realizadas no espaço sinagogial, e tampouco a 

Guemarah nos oferece maiores indicações sobre a estrutura física do Beit Din. 

                                                           
92 Assalto a uma pessoa, envolvendo lesão corporal (Vayikra, 24.19). 
93 Os pedidos de indenização são, geralmente, feitos pela compra de um animal agressivo. Neste caso, 
entende-se que o proprietário que repassa o animal tem responsabilidade sobre seu crescimento e por 
isso sabe de sua agressividade, tornando o pedido da indenização legítimo diante da desonestidade do 
vendedor (Shemot, 21.35). 
94 De acordo com a Lei, “se um homem roubar um boi, ou uma ovelha, ou uma cabra e abatê-los ou 
vendê-los, ele deverá pagar cinco gados pelo boi roubado e cinco ovelhas pela ovelha roubada” 
(Shemot, 21.37). A discussão rabínica sobre bens roubados (e a restituição advinda desse ato) gira, 
portanto, em cima de animais roubados, visto que tem como referencial a ordenação prescrita no livro de 
Shemot. 
95 “Se um homem procurar uma donzela virgem que não está desposada e se apoderar dela, caso eles 
sejam descobertos, o homem deverá dar ao pai da moça cinquenta pratas e tomá-la por esposa, pois 
que ele a aflingiu e não poderá abandoná-la jamais.” (Devarim, 22.28). 
96 “Assim diz R.Meir”, indica a maioria consensual da opinião dos sábios sobre esses tipos de 
julgamentos, resumida somente no nome de R. Meir (139-163 E.C) por este ter sido o mais célebre sábio 
da quarta geração tanaíta. 
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O mesmo impasse não se dá, em contrapartida, com o Sanhedrin menor, 

composto de 23 juízes e contando com um espaço específico para a finalidade dos 

julgamentos. No excerto da mishnah acima referida, é dito: “Mas os sábios dizem 

que um caso de difamação requer um tribunal de vinte e três, pois pode envolver um 

custo capital”, isto é, caso se comprovasse que uma mulher estuprada (tal como o 

exemplo apresentado pela referida mishnah)- que teve sua dignidade violada e sua 

família difamada- teve culpa no ato (provocando o homem ou consentindo a 

relação), o caso deveria ser levado ao tribunal dos 23, visto que necessitava de uma 

maior quantidade de testemunhas e juízes envolvidos e a pena poderia resultar em 

absolvição do acusado mediante pagamente de custo capital:  

 

Ambos casos civil e capital demandam inquérito e examinação, como 

está escrito: “Terás uma maneira de legislar”. Qual a diferença entre 

caso civil e caso capital? Processos cíveis são julgados por três; casos 

de pena capital são julgados por vinte e três. Ações civis podem ser 

abertas tanto para absolvição quanto para condenação; encargos de 

capital deve ser aberto para absolvição97, mas não para condenação. 

(MISHNAH. Mas. Sanhedrin, IV.1). 

 

 As cidades que dispunham de um Sanhedrin Menor comportavam 

comunidades judaicas de porte médio, que contavam com um número mais 

significante de membros e, consequentemente, de uma maior quantidade de 

contribuição para os serviços prestados no Sanhedrin Menor: 

 

                                                           
97 Entende-se por absolvição, em casos de custo capital, uma penalidade que é cumprida mediante 
pagamento de custo financeiro. Por isso não há condenação, já que o próprio valor a ser pago 
pressupõe que a pessoa será absolvida de uma infração no cumprimento do custo capital. Todavia, há 
um limite de prazo para que a penalidade seja cumprida, e o extrapolamento deste  é desfavorável ao 
litigiante, acarretando num acréscimo do valor a ser pago ou resultado em penalidades que não 
envolvem mais a absolvição do litigiante mediante pagamento de custo capital, mas apenas a 
condenação por enforcamento, apedrejamento, decapitação e queima (MISHNAH. Mas. Sanhedrin, 
VII.1). 
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Qual deve ser a população de uma cidade para se fazer elegível um 

Sanhedrin [menor] ? Cento e vinte. R. Nehemiah diz: duzentos e trinta, 

para que cada membro [do Sanhedrin] fique responsável por, pelo 

menos, dez [pessoas]. 

(MISHNAH. Mas. Sanhedrin, I.6). 

 

Embora a documentação não apresente indícios de que os juízes 

integrantes tanto do Grande Sanhedrin quanto do Sanhedrin Menor e do Beit Din 

fossem munidos de uma quantia de valor específica para o trabalho que 

desempenhavam, sabe-se que todo serviço resultante do estudo rígido para com a 

Lei não deveria constituir um benefício rentário (GUEMARAH. Mas. Sanhedrin. III. 

11). Todavia, muitos deles recebiam a tsedaqah98- donativo/contribuição que o 

indivíduo judeu acha justo dar a determinadas pessoas ou serviços prestados- e 

eram profissionalizados em outros afazeres, como há exemplos de rabinos como 

Meir e Eleazar ben Azariah, que integram o quadro de sábios dos séculos I e II E.C 

e praticavam os ofícios de sapateiro e marceneiro. 

Tanto o espaço físico dos tribunais que compunham o quadro da 

jurisprudência judaica no Mundo Antigo quanto os cargos dispostos nestes 

demonstram que o Massehet Sanhedrin faz menção clara não apenas à autoridade 

e sistematização imputadas ao Supremo Tribunal da Antiga Israel, mas a três tipos 

distintos de tribunais que eram organizados e qualificados mediante as 

necessidades da realidade que viviam. Por um lado, se o Beit Din parece 

caracterizar a realidade jurídica da maioria das comunidades dispostas na diáspora 

mediterrânica e próximo oriental, com um número menor de integrantes e, 

consequentemente, com menor envolvimento capital para os serviços comunitários, 

                                                           
98 Sobre a evolução do conceito de tsedaqah nos sagrados escritos hebraicos cf. AHUVA, H. Sedeq and 
Sedaqah in the Hebrew Bible. In. American University Studies: Theology and Religion. Série 7, Vol. 78, 
NewYork/Frankfurt/Paris, 1991. pp. 123-147. 
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o Sanhedrin Menor apresenta um outra faceta da jurisprudência judaica, contando 

com um maior número de juízes qualificados, um envolvimento financeiro de maior 

impacto e demonstrando a hierarquia legislativa e jurídica as quais os casos de 

julgamento ficavam subjugados, ao passo que Grande Sanhedrin dos 71 não parece 

sequer comportar casos que demonstrem a realidade recorrente no cotidiano 

judaico, atuando muito mais como legitimador na instauração de instituições 

jurídicas e sancionando discussões e leis que competem aos interesses 

(principalmente políticos) da Antiga Israel, como um todo. 

 

 

3.2.2- Os Julgamentos e a Influência Social do Sanhedrin 

 

Conforme indica o Talmud (MISHNAH. Mas. Meggilah, II.3), todo julgamento 

(seja ele feito por um tribunal de grande ou pequeno porte) obedece a critérios 

hermenêuticos de exegese legislativa que primam para que os juízes envolvidos no 

caso tenham a neutralidade como fator primário na aplicação da pena justa 

(característica esta presente não somente na determinação de uma pena, mas 

também nas discussões rabínicas). Isto é, os juízes responsáveis deveriam se guiar 

pelo princípio da mahloqet (conflito), no qual se considera que todo caso levado a 

julgamento tem sua parcela de defesa e de acusação (caracterizando assim um 

conflito) e para o julgamento se pautar na neutralidade incorruptível dos juízes, estes 

não podem ter qualquer relação com os envolvidos no caso: 
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Ações civis99 [serão julgadas] por três. Cada [litigiante] escolhe um [juíz] 

e os dois [juízes escolhidos], conjutamente, escolhem um terceiro, é o 

que diz seguramente R. Meir. A regra geral dos sábios é que os dois 

juízes nomeiem um terceiro. Cada parte pode se opor ao juíz escolhido 

pela outra, é o que diz R. Meir. Mas os sábios perguntam: Em que 

ocasião isso pode acontecer ? Somente se o objetor [discordante] 

comprovar que eles [juízes e litigiantes] são parentes, tornando o juíz 

inelegível [desqualificado para o caso]. Mas se eles forem reconhecidos 

pelo Beit Din como mumhim100 eles não poderão ser desqualificados. 

(MISHNAH. Mas. Sanhedrin, III.1).  

 

O que observamos nesta mishnah é que, mesmo diante da autoridade 

imputada aos juízes e da manifestação de uma hermenêutica legislativa que, 

segundo indica a fonte, é intrínseca aos julgamentos (MISHNAH. Mas. Sanhedrin, 

X.1), o objetor- que pode caracterizar tanto o acusado quanto o acusador- caso se 

sinta lesado diante da falta de neutralidade de um dos juízes, pode desqualificá-lo101 

de seu cargo se comprovado o envolvimento desse no caso. Envolvimento este que 

se comprova por relações familiares: 

 

São consideradas como relações um irmão, irmão do pai, irmão da 

mãe, marido da irmã, marido de uma tia paterna ou materna, um 

padrasto, pai por lei102, irmão por lei103 [do lado da esposa] e todos estes 

com seus filhos, genros e enteados. 

(MISHNAH. Mas. Sanhedrin, III.4) 

 

                                                           
99 A ação civil prescrita nessa mishnah é relativa aos casos de propriedade (compra, venda e invasão de 
propriedades), segundo informa a guemarah que discute essa mishnah (GUEMARAH. Mas. Sanhedrin, 
III.23). 
100 Diz-se dos mumhim (especialistas) aqueles que são autoridade máxima no conhecimento da lei a ser 
aplicada num determinado caso (GUEMARAH. Mas. Sanhedrin, III.1a). 
101 Embora o objetor não disponha de autoridade necessária para desqualificar um juíz de um 
julgamento, ele pode pedir a abertura de um inquérito do juíz em questão, e caso os argumentos 
procedam, outros juízes examinarão as circunstâncias (GUEMARAH. Mas. Sanhedrin, III. 25b). 
102 Sogro. 
103 Cunhado. 
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 Essa situação parece ser mais válida, no entanto, para os casos que 

ficavam sob domínio do Grande Sanhedrin e dos Sanhedrin Menores, visto que não 

se exigia nos Bateh Dinim sequer um daian, mas somente um rabino e dois outros 

homens instruídos na observância da Lei. E é pouco provável que os juízes 

cumprissem o princípio da mahloqet categoricamente, visto que essa hermenêutica 

só foi desenvolvida no início do século III E.C pelas Escolas de Sábios da Babilônia, 

não se podendo provar sobre a sua aplicação durante os períodos em que a Lei se 

manteve apenas oralizada ou mesmo que ela estivesse presente também nos 

tribunais judaicos de Jerusalém, visto que o Talmud Yerushalmi não faz menção a 

essa hermenêutica. 

Quanto aos casos que, não podendo ser resolvidos pelo Beit Din, eram 

repassados para os Sanhedrin menores, os mesmos caracterizavam-se, geralmente, 

por um impasse na obtenção da maioria dos juízes. Imputados de igual autoridade 

para deferir a favor da defesa ou da acusação do caso, os dois juízes não 

conseguiam persuadir o terceiro, ainda indeciso, à maioria de um dos lados. Sendo 

necessário, portanto, uma maior quantidade de juízes envolvidos no julgamento para 

que se atingisse uma maioria consensual,  o que envolvia, consequentemente, um 

custo capital: 

 

Se dois [juízes] não se responsabilizarem pelo caso, mas apenas um, o 

caso é declarado como de não responsabilidade [do Beit Din]; Se dois 

[juízes] se responsabilizarem [pelo caso] mas um [juíz] não, o caso é 

declarado como de responsabilidade [do Beit Din]; Se um [juíz] se 

responsabilizar e o outro não, e o terceiro permanecer indeciso, o 

número de juízes responsáveis pelo caso deverá ser aumentado. 

(MISHNAH. Mas. Sanhedrin, III. 2). 
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O número ímpar na configuração dos juízes responsáveis pelos julgamentos, 

seja no Beit Din dos três, no Sanhedrin Menor dos 23 ou no Grande Sanhedrin dos 71, 

é determinante para que não ocorra um empate. Quando houvesse um número 

significante de juízes indecisos que não tomassem partido de nenhum dos lados, o 

caso então deveria ser repassado104 a um tribunal maior, que contava com mais juízes 

para auxiliarem na resolução do impasse. 

Embora a Mishnah não especifique quem poderia ser considerado 

testemunha, ela é enfática ao relatar que testemunhos que indiquem apenas uma 

testemunha são menos legítimos do que aqueles que indicam a presença de mais 

testemunhas envolvidas, como se segue: 

 

Como as testemunhas são examinadas? Elas são trazidas a uma sala e 

lá instaladas. Em seguida, a testemunha mais velha é trazida para junto 

deles105 [os juízes] para que estes possam lhe perguntar: “como você 

sabe que uma pessoa deve [dinheiro] à outra?” Se ele responder: “ele, 

particularmente, me disse: aquele [o acusado] me deve” ou, “ele me 

disse que aquele [o acusado] lhe deve”, sua declaração não terá valor a 

menos que ele [a testemunha] diga: “em nossa presença o acusado 

confessou dever-lhe duzentos zuz”. Em seguida a segunda testemunha 

é admitida e examinada de igual maneira. A partir dos registros de 

declaração, os juízes discutirão o caso. 

(MISHNAH, Mas. Sanhedrin, III. 6). 

 

 
                                                           
104 Não é possível precisarmos se o repasse de um caso para um tribunal maior se dava integralmente, 
com o tribunal maior assumindo o caso plenamente, ou se ele apenas disponibilizasse alguns juízes a 
mais para auxiliarem na resolução, visto que nenhuma fonte da qual tomamos conhecimento fornece 
qualquer informação sobre isso. 
105 A Guemarah do Talmud bavli discute a referência ao pronome “deles” usados nessa mishnah. No 
original, o pronome utilizado é, precisamente, o הם (hem), que quer dizer “eles”, não se utilizando, em 
nenhum momento, o termo daian, que explicitaria que as testemunhas fossem interrogadas diretamente 
pelos daianim. No entanto, o consenso geral dos sábios é de que o hem esteja se referindo mesmo aos 
juízes, ainda que nem todos fossem daianim, visto que não há menção de nenhuma outra categoria 
atuando dentro dos tribunais que pudessem suprir a atividade de inquérito das testemunhas 
(GUEMARAH. Mas. Sanhedrin, II.31a), mas apenas a de escrita desse inquérito, que ficava por conta 
dos escrivãos no Grande Sanhedrin. 
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As provas deveriam ser apresentadas até no prazo de 30 dias, contando-se 

a partir do momento em que se dá a acusação mediante o tribunal. Todas as provas 

apresentadas dentro desse prazo execiam influência no veredicto, mas aquelas 

apresentadas após o prazo final eram desconsideradas: 

 

Sempre que ele [o litigiante] trouxer provas, elas poderão interferir no 

veredicto. Mas se eles [os juízes] disserem a ele [o litigiante]: “todas as 

provas que você conseguir poderão ser apresentadas em até trinta 

dias”. Se ele [o litigiante] morrer dentro desse prazo, isso interfere no 

andamento do caso, mas se ele [o litigiante] morrer após esse prazo, 

isso de nada interfere no veredicto. Mas Rabban Simeon ben Gamaliel 

disse: “O que ele [o litigiante] deve fazer se não encontrar provas 

favoráveis dentro de trinta dias, mas só depois ?” Se eles [os juízes] lhe 

falarem: “traga testemunhas” e ele responder: “eu não tenho nenhuma”, 

ainda que posteriormente ele tenha adquirido uma prova, ela não terá 

valor. 

(MISHNAH. Mas. Sanhedrin, III.8). 

 

Após a análise dos registros das testemunhas, das provas apresentadas e 

debate interno dos juízes sobre o caso: 

 

Como se influenciava [inspirava106] a testemunha com temor107? As 

testemunhas em casos de custo capital eram trazidas e interrogadas: 

“talvez o que dizes é apenas baseado em conjecturas108, ou boatos, ou 

evidência da boca de outra testemunha, ou até mesmo da boca de uma 

pessoa de confiança. Talvez vocês não saibam que, em última 

                                                           
106 No original encontra-se o verbo lehashpia’, relativo a induzir/influenciar. No entanto, como o verbo 
induzir é considerado inadequedo para tratar de textos jurídicos e legislativos, visto que a lei não pode 
lidar com aferência por meio da indução e dedução, mas apenas a partir da averiguação dos fatos, 
fizemos uso da tradução literal do original seguida de nossa tradução, entre colchete, a qual utilizamos 
em consonância com a tradução para o o inglês, que usa o termo inspired. 
107 Isto é, como se explicitava para a testemunha que ela não deveria ocultar nem adicionar nenhum fato 
no testemunho, que não aqueles dos quais ela tivesse conhecimento (GUEMARAH. Mas. Sanhedrin, IV. 
37a). 
108 Entende-se por conjectura a dedução de uma situação com base em indícios sem que a pessoa 
tenha presenciado um fato, interinamente (GUEMARAH. Mas. Sanhedrin, IV. 37b). 
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instância, examinaremos todas as provas por averiguação e por 

inquérito.”  

(MISHNAH. Mas. Sanhedrin, IV. 3), 

 

chega-se, por fim, ao veredicto quando os juízes retornam ao espaço público do 

julgamento e deferem sobre a absolvição ou condenação do acusado: 

 

Chega-se ao veredicto quando eles [os juízes] são readmitidos e o juíz 

sênior109 diz: “você é responsável pelo dano” ou “você não é 

responsável pelo dano”. E como sabemos que ele [o juíz], ao sair, não 

deve dizer: “eu fui a favor da absolvição enquanto que meus colegas 

foram a favor da condenação, mas o que podia eu fazer diante da 

maioria ?” Como está escrito, ‘não serás fofoqueiro entre teu povo110. 

Aquele que anda sobre fofocas descobre segredos’111. 

(MISHNAH. Mas. Sanhedrin, III.7). 

 

Embora a sistematização dos julgamentos esteja disposta na Mishnah como 

uma halakhah (lei/doutrina que se deve cumprir incontestemente), há muitas brechas 

que colocam a interpretação dessas leis sob discussão rabínica, chegando a 

influenciar, em muitas situações, no impacto e no direcionamento que essas leis terão 

diante da sociedade. A mishnah que se segue nos permite evidenciar essa influência 

com maior clareza: 

 

Ações civis serão julgada de dia e concluídas na noite112. Mas as taxas 

de capital deverão ser julgadas de dia e concluídas de dia. Ações civis 

                                                           
109 Embora a Mishnah não apresente dados sobre a eleição do juíz sênior ou se havia uma hierarquia 
própria para os juízes envolvidos em um julgamento, é muito provável que o juíz sênior não constituisse 
um cargo, em específico, mas apenas uma situação de fala, na qual um juíz dava andamento ao 
julgamento apresentando todas as parcelas envolvidas no caso e suas posturas. Decisão essa que 
parece ser interna aos juízes, possivelmente levando-se em consideração a maior idade e o maior título 
de estudo da Lei. 
110 Vaykra, 19.16. 
111 Mishleh Shelomoh, 11.13. 
112 Assim é definido para as deliberações que são prolongadas. 
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podem ser concluídas no mesmo dia, seja pela absolvição ou pela 

condenação; encargos capital poderão ser concluídos no mesmo dia 

com um veredicto favorável, mas no dia seguinte, o veredicto deverá ser 

[apenas] desfavorável. Provas não serão consideradas [analisadas] em 

véspera de shabath e yom tov113. Nos casos civis e em casos de pureza 

e impureza, começaremos [com o parecer] do [juíz] mais eminente; e 

em despesas de capital começaremos [com o parecer] daqueles [juízes] 

ao lado114. Todos [os juízes] podem ser elegíveis para ações civis, mas 

nem todos [os juízes] podem ser elegíveis para tratar de encargos 

capitais, apenas os sacerdotes, os levitas e israelitas115 fruto das 

relações matrimoniais dos sacerdotes116. 

(MISHNAH. Mas. Sanhedrin, IV.1). 

 

A discussão rabínica sobre o prolongamento nos julgamentos civis e de 

custo capital considera não o processo do julgamento como um todo, no qual há a 

abertura formal da acusação, interrogatório das testemunhas e apresentação de 

provas, mas apenas a parte do veredicto. Neste caso, a determinação de um veredicto 

pode começar num dia e, caso a decisão dos juízes se estenda, esta pode ser 

promulgada até o período da noite do mesmo dia, pois a partir do momento em que se 

decreta que uma prova relativa a caso civil pode ser apresentada em até 30 dias, toda 

e qualquer prova exposta até esse prazo interfere no veredicto. Logo, o período da 

noite do prazo final para o veredicto é compreendido como parte integrante dos 30 

dias. O mesmo não se dá, em contrapartida, com os casos de custo capital, que ficam 

a cargo do Sanhedrin Menor. Quando se diz “taxas de capital deverão ser julgadas de 

dia e concluídas de dia”, a discussão rabínica consensual entende que, como nenhum 

                                                           
113 Festividade, geralmente referindo-se aos principais festivais judaicos. 
114 Consensualmente, os sábios da Guemarah entendem por “juízes ao lado” aqueles que não contavam 
com o maior prestígio, sem que isso desqualifique, necessariamente, a autoridade igualitária imputada a 
todos os juízes envolvidos em um julgamento (GUEMARAH. Mas. Sanhedrin, IV.32a). 
115 Aqueles israelitas fruto do matrimônio de um sacerdote, ainda que leigos em assuntos da Lei, 
poderiam ser eleitos juízes para tratar de um caso que envolvesse encargo capital por caracterizarem 
descendentes puros. Isto é, de linhagem sacerdotal e nascido no território de Israel (GUEMARAH. Mas 
Meggilah, II.21a). 
116 Entende-se por sacerdotes tanto o Cohen Gadol quanto os Mashua Cohen. 
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prazo foi estipulado pela Lei oral para a apresentação de provas em casos de custo 

capital (GUEMARAH. Mas. Sanhedrin, IV.32b), no dia do veredicto a decisão não 

poderá se estender até o fim deste mesmo dia, visto que a Lei não é clara sobre 

prolongamentos ou determinações de prazo para essas questões. Portanto, nos casos 

de custo capital, se o veredicto for aplicado durante a parte do dia, o litigiante poderá 

ser absolvido pagando uma determinada taxa capital. Mas se o litigiante insistir em 

apresentar provas até o fim do dia em que o veredicto será dado, a pena só poderá ser 

desfavorável ao litigiante, resultando em alguma medida que não poderá ser aliviada 

por custo capital, tal como enforcamento ou estrangulamento (MISHNAH. Mas. 

Sanhedrin, VII.3), visto que ele não só descumpriu sua penalidade, como também 

submeteu os juízes a uma possível transgressão da halakhah. 

A influência da discussão rabínica perante essa lei se dá a partir do 

momento em que, a Mishnah não sendo clara sobre o prazo para apresentação de 

provas em casos de custo capital, os rabinos determinam que o veredicto só poderá 

ser favorável ao litigiante se este não infringir a data estipulada para a declaração da 

sentença. Dessa forma, o prazo do dia- este entendido até o momento em que tiver luz 

solar incidindo no topo/teto das moradias (GUEMARAH. Mas Gittin, II.12b)- é 

considerado um limite para o veredicto pelo fato dos serviços relativos ao Sanhedrin 

serem feitos apenas nesse período, reservando-se a noite para a família, descanso e 

estudo. A permissão da extensão de casos civis até o período da noite, ao contrário, 

não é discutida por ser halakhah, uma determinação especificada na Lei oral. Trata-se 

de uma interferência rabínica que não só define os períodos equivalentes aos períodos 

do dia e da noite, como também limita a legislação dos casos relativos a custo capital. 

Um outro exemplo da interferência rabínica frente à Lei nos é apresentado 

pela mishnah que diferencia casos de custo capital de casos monetários: 
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Saiba que os casos capitais não são como casos monetários. Em 

processos cíveis pode-se fazer restituição monetária117 e, assim, efetuar 

sua expiação [cumprir com a justiça]. Mas nos casos capitais ele [o 

acusador] é responsável pelo sangue [do acusado] e pelo sangue de 

seus descendentes até o fim dos tempos, pois assim se encontra o caso 

de Qayin [Caim], que matou seu irmão, como está escrito: “o sangue de 

teu irmão clama em mim. Não o sangue de teu irmão, mas os sangues 

de teu irmão, ele disse”. Ou seja, o sangue de seus [possíveis] 

descendentes. Por este motivo o homem foi criado sozinho, para 

ensinar que todo aquele que destrói uma única alma de Israel, a 

Escritura imputa a ele [a culpa] como se ele tivesse destruído um 

mundo todo. E todo aquele que preserva uma única alma de Israel, a 

Escritura atribúi a ele [o mérito] como se ele tivesse preservado um 

mundo todo. 

(MISHNAH. Mas. Sanhedrin, IV. 5). 

 

Segundo informa a mishnah, os casos monetários, que configuram casos de 

instância civil- e por isso são de responsabilidade do Beit Din- são diferentes dos casos 

de custo capital pelo fato dos primeiros envolverem restituição monetária caso se 

comprove erro no julgamento. Isto é, se o acusado for lesado financeiramente por meio 

do veredicto dos juízes e ficar comprovado que a pena foi injusta, ele poderia ser 

ressarcido. Os casos capitais, ao contrário, não são passíveis de ressarcimento caso 

se comprovasse erro no julgamento dos juízes pelo fato da lesão imputada ao infrator 

não se restringir apenas ao acusado, mas a todos os seus descendentes, que 

carregarão o peso moral e legislativo (penal) de fazerem parte de uma família que 

carrega a transgressão no sangue, sendo todos, portanto, infratores. O que torna o erro 

mais difícil de ser reparado apenas com restituição monetária. Todavia, cabe perguntar: 

os casos de restituição monetária também não poderiam afetar a familía do acusado, 

                                                           
117 Para casos cíveis, a restituição monetária pode acontecer em situação de perda financeira (do 
acusado) por falso testemunho. Neste caso, se ficar comprovado que o testemunho foi falso e resultou 
em danos financeiros para o acusado, este pode ter reembolso da quantia paga injustamente 
(GUEMARAH. Mas. Sanhedrin, IV. 37b). 
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lesionando-a com uma falta de um custo para sobreviverem, muitas vezes levando 

essas famílias a transformarem suas vidas diante do pouco (ou quase nenhum) custo 

monetário que dispõem ?  

De fato, o erro no julgamento de casos monetários também podiam afetar a 

família do infrator como um todo, tanto modificando a estrutura financeira familiar 

quanto repercutindo na moral social à qual aquela família ficaria submetida, durante um 

determinado tempo. No entanto, ainda que haja a possibilidade dos casos monetários 

sofrerem tantos danos quanto os casos de custo capital (sobretudo se não ficar 

comprovado que o julgamento foi injusto), confere-se a eles um peso menor pelo 

simples fato da Lei não ser clara ou específica sobre o quanto os descendentes podem 

ser afetados pelo veredicto dado, enfatizando apenas que a restituição financeira pode 

acontecer. Em contrapartida, nos casos de custo capital a Lei não somente inclui os 

descendentes do infrator na culpa a eles imputada, como associa este evento à 

experiência bíblica de Qayin e Habel (Abel), legitimando a postura adotada para esse 

tipo de julgamento. A discussão e a determinação rabínica, neste caso, se pautam no 

fato de um dano poder ser reparado financeiramente, enquanto o outro não. Ainda que 

em ambas as situações os danos morais e financeiros possam se equivaler. Contudo, 

para que se limitem as possibilidades de submeter a Lei à transgressão em qualquer 

uma das situações, o que se daria mediante igualdade das penitências ou absolvição 

em ambos casos, os rabinos optam pela determinação legislativa apresentada na 

referida mishnah. 

A preocupação em manter a Lei oral longe de possíveis transgressões 

quando submetida ao plano prático, é uma característica presente em toda a narrativa 

talmúdica e evidencia a interferência rabínica na composição da redação da Lei oral de 

forma tal, que muitas mitsvot sustentam o argumento de que as ordenações sempre se 
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mantiveram rigorosas mesmo durante todo o período em que a Lei se manteve apenas 

oralizada, como podemos observar por meio da mishnah que explora os procedimentos 

a serem adotados em penalidades de estrangulamentos: 

 

A exigência religiosa de estrangulamento é realizada [da seguinte 

forma]: eles enterravam-no [o condenado] em adubo até as axilas e 

colocavam um tecido com material duro enrolado em outro tecido macio 

e envolviam-no em torno de seu pescoço [do acusado]. Este [uma 

testemunha] puxava uma ponta do tecido para um lado e aquele [outra 

testemunha] puxava para o lado oposto, até que ele [o acusado] 

perecesse. 

(MISHNAH. Mas. Sanhedrin, VII.4). 

 

Penalidades que envolvem estrangulamento eram aplicadas quando o 

veredicto de um caso não especificava a pena de morte a ser empregada 

(GUEMARAH. Mas. Sanhedrin, VII.52b). Se a mishnah não declarar que tipo de 

penalidade uma transgressão envolve, os rabinos entendem que se trata  então de um 

estrangulamento, visto que esta é a pena de morte mais branda por não violar a 

integridade118 do corpo (GUEMARAH. Mas. Sanhedrin, VII. 53), e a violação do corpo 

indica um ato extremo a ser tomado mediante a gravidade de uma infração. Portanto, 

para não correr o risco de transgredir a Lei imputando-se ao indivíduo uma penalidade 

extrema que talvez não caiba ao caso, o estrangulamento é adotado para todas as 

situações em que a pena de morte for exigida, mas não especificada quanto ao 

procedimento a ser adotado.  

                                                           
118 Segundo informa Leonora Leet, a kabbalah entende que, mesmo quando o indivíduo perece, seu 
corpo leva um tempo para se desligar totalmente dos sofrimentos carnais aos quais a alma sempre 
esteve ligada e por isso a violação do corpo do indivíduo pressupõe que o sofrimento carnal desse não 
cessará com a morte. Dessa forma, as aflições causadas ao corpo por meio de decapitações, 
apedrejamentos, esfolações e queima, provocam dor no indivíduo mesmo após sua morte (LEET, 1999: 
223-227). 
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Todavia, a Lei oral determina que as penalidades de morte podem envolver 

quatro tipo de execuções: apedrejamento, queima em fogueira, decapitação e 

estrangulamento (MISHNAH. Mas. Sanhedrin, VI. 1) e que os casos de profanação 

religiosa são considerados graves, exigindo uma penalidade grave (Isaiah, 1.11). Mas é 

somente com a redação da Mishnah que se explicita que os casos que envolvem 

profanação religiosa grave requerem execução por queima, considerada justa por 

indicar a violação mais grave a qual se pode submeter o corpo (MISHNAH. Mas. 

Sanhedrin, VII.2). Nenhuma outra fonte judaica que precede a compilação da Mishnah, 

no entanto, declara que este é o procedimento utilizado para casos com essa 

especificidade. Os Manuscritos de Qumran mencionam apenas que aqueles que 

profanam os sagrados escritos e a religião da aliança devem ser banidos 

completamente da comunidade e levados a julgamento (QUMRAN. O Preceito de 

Damasco, Renovação do Ritual da Aliança, 4QD), sem justificar a execução a ser 

adotada ou mesmo indicar que o caso requer uma pena de morte, não nos permitindo 

comprovar que a declaração rabínica da referida mishnah estivesse presente no 

período de oralização da Lei, mas que provavelmente essa determinação se ateve a 

proposta de normatização das interpretações da Mitsvah. 

A influência que a discussão rabínica- discussão essa seguida de uma 

determinação amparada em princípios de hermenêutica exegética dos sagrados 

escritos hebraicos- tem na legislação presente na Mishnah não se restringe somente 

aos casos em que há, em certa medida, uma obviedade daquilo que é puramente 

determinação rabínica na Lei oral, mas vai desde a escolha das mitsvot que se 

manterão preservadas na redação da Mishnah à criação e desenvolvimento de uma 

exegese elaborada para guiar a interpretação dessas leis. Diante da efetiva influência 

rabínica que vinha sendo exercida na literatura sacro-legislativa judaica de finais do 
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século II E.C, devemos nos pautar nas características desse processo como um 

reformulador do judaísmo antigo tanto a nível espacial quanto litúrgico, no qual não 

somente o judaísmo se viu reestruturado em instituições jurídicas e legislativas que 

pudessem abranger o cumprimento para com a Lei, sobretudo com a ausência do 

Templo, como também alargou a liturgia judaica para níveis de interpretação rabínica, 

conferindo a essa literatura um espaço central no judaísmo do Antigo Oriente Próximo. 

O que é curioso notar nesse quadro de jurisprudência e legislação 

competidas ao Sanhedrin, é que de todas as mishnayot que integram os 11 capítulos 

do Mas. Sanhedrin, não há sequer uma mishnah que especifique como se dava um 

julgamento que ficasse a cargo do Grande Sanhedrin, ficando esses muito mais 

restritos aos Sanhedrin Menores e aos Bateh Dinim. Percebemos, contudo, que a 

dinâmica jurídica interna aos tribunais menores são sempre reafirmadas e amparadas 

por aquela vigente no Grande Sanhedrin, pois ainda que com a destruição do Segundo 

Templo o Grande Sanhedrin tenha perdido sua morada principal, o fato de ele estar 

associado à institucionalização do Templo o coloca em um patamar de hierarquia 

suprema e legitimadora, tendo autoridade para sancionar a institucionalização dos 

demais tribunais. Ressaltamos, todavia, que a institucionalização dos Bateh Dinim 

parece ter sido um fenômeno à parte na autoridade imputada ao Grande Sanhedrin, 

visto que muitas comunidades da diáspora mediterrânica, que sequer conheciam ou 

partilhavam do sistema jurídico e legislativo rabínico da Antiga Palestina, tinham o Beit 

Din como tribunal ou assembléia responsável por lidar com assuntos civis. O que 

provavelmente se deve a uma ordenação da Torah, que prevê que toda cidade judaica 

deve se desenvolver junto a uma sinagoga e a um tribunal de três (Devarim, 16.18). 

Há, portanto, duas vias (complementares, devemos dizer) pelas quais a 

compilação do Mas. Sanhedrin ao final do século segundo da era comum, nos 
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permitem analisar o sistema legislativo da Antiga Palestina como indicador da 

emergência e autoridade da literatura sacro-legislativa rabínica: uma na qual o 

massehet, que deveria comportar assuntos legislativos de âmbito cívico, capital e 

político do Sanhedrin, não fornece informações condizentes à realidade de um sistema 

jurídico judaico antigo, mas a três realidades distintas dessa jurisdição, sendo que as 

influências no âmbito cívico dessa legislação parece ficar muito mais restrita aos 

Sanhedrin Menores e aos Bateh Dinim. E outra na qual a compilação do Mas. 

Sanhedrin erige-se como um evento excepcional da autoridade e legitimidade rabínica 

frente à Lei, dado o momento em que esta necessita de toda uma exegese propícia à 

sua transformação em modo de vida judaica, adaptável às realidades das comunidades 

judaicas antigas, sobretudo do Oriente Próximo. Nos atrevemos a dizer, pois, que se 

trata de uma iniciativa que legitima e define o alargamento do conceito de Lei também 

à sacro-literatura rabínica, que tem seus esforços iniciados desde o ano 300 a.E.C, 

com a reunião dos estudos sobre a Lei oral. 

 

 

3.3- Literatura Sacro-Legislativa como Patrimônio Imaterial: A Legitimação do 

Judaísmo Rabínico 

 

Retomando a hipótese central de nosso estudo (apresentada na introdução 

deste trabalho), na qual entendemos que a literatura sacro-legislativa hebraica que se 

firmou no final do século II E.C e início do III E.C, passou a compreender um novo 

locus de memória judaica, tendo na Lei o principal referencial patrimonial, cremos que 

as duas perguntas que nos cabem agora são: qual o papel do texto como repositório de 

memória ? E qual a influência rabínica na conversão do texto sagrado como patrimônio 
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imaterial ? Ao longo das discussões que foram traçadas nos três capítulos que 

compõem este trabalho, temos uma maior possibilidade de conferir respostas 

inteligíveis a essas perguntas, inserindo-as na história que lhe é inerente: a história do 

social. 

Pensar o texto como local de memória é pensar, antes de tudo, nesse como 

um agente do social, imbuído de características próprias e determinantes à influência 

que a narrativa escrita pode exercer num grupo. O conceito de texto, em si, implica em 

algo estável que existe independentemente de todos aqueles que o interpretam 

(VANSINA, 1985: 66). A narrativa textual, embora possibilite interpretações várias do 

conteúdo que expõe, não tem sua estrutura original modificada pela experiência ou 

interpretação do leitor. Ela é, pois, a narrativa que atesta alguma coisa (eventos, 

sujeitos, períodos, locais). É uma possibilidade da verdade. O texto sagrado, por outro 

lado, se caracteriza não somente por ser uma possibilidade da verdade, mas por 

carregar a verdade em si (isto é, para aqueles que veem nos sagrados escritos uma 

manifestação da vontade divina), acarretando, por vezes, na compreensão do texto 

sagrado como escrito fundamental à existência e ao reconhecimento de um 

determinado grupo, fazendo deste texto um recipiente da memória original ou pura119, 

aquela que é inalienável ao tempo e às experiências dos indivíduos. 

É claro que a memória, enquanto fenômeno neural e social120, existe 

independentemente de um local de origem pré-determinado por uma cultura, pois que, 

como repositório de informações, a memória seleciona os elementos de linguagem que 

                                                           
119 Cf. BERGSON, H. Matéria e Memória: Ensaio Sobre a Relação do Corpo Com o Espírito. São Paulo: 
Martins Fontes, 1999. pp. 155-163, obra na qual o autor nos apresenta dois tipos de memória: a pura, 
que conserva a experiência passada, que se mantém intocada; e a hábito, que é movel e flúida pelo 
nosso presentismo. No primeiro caso, a experiência passada não precisa, necessariamente, ser 
(re)vivida pelo indivíduo que carrega essa memória, mas apenas legitimada pelo grupo social ao qual o 
indivíduo pertence, sendo este um dos motivos pelos quais essa memória se mantém intocada, visto que 
não fica subjugada às experiências individuais (compreendida esta última no sentido de vivenciar todos 
os eventos narrados) daqueles que a carregam. 
120 Cf. ASSMAN, J. Religion and Cultural Memory. Stanford: Stanford University Press, 2006. pp. 13-16; 
HALBWACHS, M. A Memória Coletiva. São Paulo: Centauro, 2006. pp. 27-33.  
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lhe norteiam conferindo um sentido e uma consciência ao indivíduo. E também o texto 

sagrado não deve ser destituído de toda uma crítica histórica que o analisa enquanto 

documentação oriunda de uma manifestação cultural. Todavia, o que pretendemos 

ressaltar é a vinculação entre o texto sagrado e a memória direcionada por este, 

atuando como um poderoso mecanismo na disseminação de uma verdade dita oficial. 

Para tanto, o texto sagrado é compreendido como um conector de memória. 

Ele não somente assegura os eventos passados numa memória inalienável como 

também condiciona a importância desses fatos na vida prática do indivíduo que o tem 

como livro fundamental. Segundo informa Jan Assman, o mais impressionante exemplo 

de uma técnica de memória a serviço da “ligação” (conectando o tempo passado com o 

presente e interferindo no “horizonte de expectativas” dos indivíduos) nos é fornecido 

pelo judaísmo quando, numa época de perigo político eminente- que se inicia com o 

domínio assírio no século VII a.E.C e a consequente dispersão das 10 tribos de Israel e 

vai até a destruição do Primeiro Templo, no século V a.E.C, orquestrada pelo rei 

babilônico Nabucodonosor II- os judeus estabeleceram um vínculo com a memória a 

partir de uma técnica altamente elaborada, na qual há a plena consciência da natureza 

contrafactual da memória. Fator que observamos nos esforços empreendidos na 

reconstrução do Templo de Jerusalém e na reafirmação do espaço religioso judaico 

diante de um período de extrema instabilidade religiosa e social, configurando um 

compromisso fidedigno com os fatos e as ordenações bíblicas (ASSMAN, 2006: 16-17). 

É um tipo de memória que se caracteriza, ademais, por ser inconteste e ordenativa. 

Se o compromisso com a memória inconsteste é assegurado à cultura 

judaica por meio de Moshe, que imprime a memória da terra prometida e justifica a 

escolha dos filhos de Israel como seguidores do deus uno, é o livro de Devarim que 

descreve, pela primeira vez, a transição de uma tradição baseada num modo de vida 
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sacro-literário para uma tradição que vê na aprendizagem da literatura sagrada uma 

porta muito mais estável à manutenção da memória original. Por meio do ideal do am 

hakham ve navon (o sábio que apreende e compreende) (Devarim, 4.6), a Torah deixa 

de atuar apenas como livro fundamental a uma origem de pertencimento judaico para 

estar presente racionalmente na vida social judaica, pois que a memória (e a tradição, 

por conseguinte) deixa de ser apenas ordenativa para ser também compreendida. A 

observância do texto sagrado é, neste sentido, uma técnica perspicaz e muito eficiente 

na aproximação do texto com a realidade e a consciência do indivíduo, independendo 

de seu tempo e espaço. 

Esse processo de transição na apreensão do texto sagrado não somente 

como um bloco de memória engessada mas, principalmente, como regra de vida 

básica que deve ser melhor compreendida para ser cumprida, é resultado de um 

complexo estudo da tradição oral que se derivou da escrita. A tradição oral em questão 

é a Mitsvah, os mandamentos ordenados a Moshe de forma que sua transmissão se 

restringisse à oralidade, e a escrita é a Torah, a Lei celestial. A expressão “tradição 

oral” aplica-se tanto para um processo quanto para um produto. Este último é resultado 

das mensagens orais que se baseiam em mensagens orais anteriores, até o ponto em 

que passam a configurar uma tradição, que se origina devido à repetição de uma 

mensagem ou de valores que não precisam mais ser racionalizados pelo presentismo 

dos sujeitos que a vivem, visto que a sua condição de ser antiga já a legitima e a 

valoriza culturalmente. Já o processo compreende a transmissão de mensagens 

repassadas oralmente ao longo do tempo, até atingir o ponto em que a mensagem oral 

perde seu conteúdo original e possibilita vários derivados da mensagem de origem 

(VANSINA, 1985: 3). Toda tradição oral compreende, desta forma, um produto 

resultante de um processo de desenvolvimento da mensagem oral que se inicia com 
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uma comunicação original. As características do processamento dessas mensagens 

irão variar de acordo com a posição do sujeito receptor da mensagem no processo 

como um todo.  

Esta última proposição é possibilitada pelo fator que chamamos de 

“interpretação da experiência” (ASSMAN, 2006: 35; HALBWACHS, 2006: 41-43; 

KOSELLECK, 2006: 309; VANSINA, 1985: 8), no qual não apreendemos a mensagem 

(ou os fatos que tomamos conhecimento) em todos os seus âmbitos, mas apenas 

naqueles em que a nossa experiência pessoal ou coletiva prioriza e enfatiza, 

destacando as interpretações que são importantes numa determinada mensagem. A 

interpretação de uma experiência, seja ela individual ou compartilhada em forma de 

memória coletiva por um grupo social, gera as reminiscências, os produtos mais  

típicos da memória do ser humano. As reminiscências, como recordações de eventos 

passados, são essenciais na construção da personalidade do indivíduo e no 

reconhecimento identitário deste. Elas não são constituídas por partes aleatórias da 

memória, mas integram um todo organizado dessa que tende a projetar uma imagem 

consistente do narrador (este entendido como a verdade original que direciona as 

ações do indivíduo) e, em muitos casos, justifica a escolha por esse modo de vida ( LE 

GOFF, 1990: 425-427; RICOUER, 2007: 34-46; VANSINA, 1985: 9-12). 

Uma vez criada a composição textual a ser memorizada, ela deve, 

supostamente, se manter inalterada de uma recitação para outra. Todavia, a realidade 

da redação acaba demonstrando, por meio das demais redações derivadas do primeiro 

texto, que este último sofre alterações ao longo do tempo, seja em sua estrutura física 

ou no conteúdo que apresenta- uma artimanha da linguagem, que não se permite ser 

unilateral, e dos processos históricos aos quais os produtos do humano estão sujeitos. 

Não obstante, as alterações às quais os sagrados escritos ficam submetidos não 
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apenas enfatizam o presentismo que os mesmos têm no seio judaico, como afirmam a 

importância da preservação desses escritos enquanto locais de memória, erigindo-os 

como patrimônios imateriais. 

Conscientes de que a definição do conceito de patrimônio imaterial aplicado 

ao mundo antigo possa nos resvalar em discussões infinitas, sobretudo por ser um 

conceito moderno e, ainda, permeado de muitas dúvidas quanto à sua aplicação em 

determinados estudos, partimos de duas características que cremos ser primárias na 

constituição desse conceito e por isso, buscar nos esquivarmos de seu uso seria 

desproposital. Primeiramente, entendemos que a idéia de patrimônio se abrange a 

qualquer herança cultural e tradicional que se mantém preservada, como indica a 

Recomendação sobre a Salvaguarda da Cultura Tradicional e Popular como 

Patrimônios, da UNESCO: 

 

A preservação se preocupa com a proteção das tradições/heranças 

folclóricas e populares e com aqueles ou aquilo que proporcionam a 

transmissão dessas, tendo em conta o fato de que cada sociedade tem 

o direito a sua própria cultura e que sua adesão a essa cultura é muitas 

vezes desgastada pelo impacto que a cultura industrializada exerce nos 

meios de comunicação. 

(UNESCO. Recomendação sobre a Salvaguarda da Cultura Tradicional 

e Popular como Patrimônios. Preservação das Heranças Culturais, art. 

4, § 4). 

 

E por conseguinte, partimos da concepção de imaterialidade como algo 

intangível e não munumental, tais como as práticas, representações, expressões, 

conhecimentos e habilidades que os indivíduos de um determinado grupo reconhecem 

como parte de seu patrimônio cultural: 
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Cultura imaterial significa as práticas, representações, expressões, 

conhecimentos, habilidades- bem como instrumentos, objetos, artefatos, 

e espaços culturais que são associados a esses- que as comunidades, 

os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte de 

sua cultura patrimonial imaterial. Esse patrimônio cultural imaterial, 

transmitido de geração em geração, é constantemente recriado pelas 

comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação 

com a natureza e de sua história, proporcionando-lhes um sentimento 

de identidade e continuidade, promovendo o respeito à diversidade 

cultural e criatividade humana. 

(UNESCO. Convenção para Salvaguarda da Cultura Patrimonial 

Imaterial,  art. 2, §1). 

 

O século XX não somente marca estudos, discussões e convenções em prol 

de políticas de preservação dos patrimônios, como também demonstra a preocupação 

com a inserção da cultura imaterial na categoria dos patrimônios. Foi somente no ano 

de 1972, com a chamada Convenção do Patrimônio Mundial, que a UNESCO fez 

emergir no cenário mundial debates sobre a proteção do patrimônio mundial cultural e 

natural, elevando o conceito de herança ao nível também da intangibilidade 

(RUGGLES; SILVERMAN, 2009: 6). A partir de então, o conceito de herança imaterial 

ganhou amplo espaço na décado de oitenta e passou a agregar questões de tempo e 

escala (HAPSTEIN, 2009: 101). Isto é, passou a ser compreendido por meio do 

significado que objetos, monumentos e performances tinham em relação ao presente121 

(SMITH; AKAGAWA, 2009: 5; RUGGLES; SILVERMAN, 2009: 7), tornando-os vívidos 

mesmo diante das transformações às quais ficam subjugados no tempo. 

Neste sentido, a literatura sacro-legislativa judaica não somente partilha da 

concepção de patrimônio quando se trata de uma obra que se supõe manter inalterada 

(ainda que apenas no âmbito do ideal) na intenção de resguardar a tradição judaica, 
                                                           
121 “A cultura adquire formas diversas através do tempo e do espaço. Esta diversidade se manifesta na 
originalidade e na pluralidade das identidades que caracterizam os grupos e as sociedades que 
compõem a humanidade.” (UNESCO. Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, art.1, §2). 
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como também vive a relação de presentismo que faz que com essa herança adquira 

sentido para a memória judaica e influencie na projeção das identidades. Como 

patrimônio imaterial, a obra sacro-legislativa não somente é intangível, visto que se 

trata de uma narrativa textual, como passa a comportar um local de memória diante da 

ausência institucional (monumental) do Templo e na falta de outras estruturas 

monumentais para judeus da diáspora, como as sinagogas, os Bateh Dinim e os Bateh 

Midrashim (casas de estudos da Lei), atuando como um reconhecimento tradicional, 

identitário e memorial judaico e reafirmando o papel de centralidade que os sagrados 

escritos têm na manutenção da religião judaica e do modo de vida judaico. 

Uma homilia midrashica popular questiona o porquê da Torah começar com 

o relato da criação e não com o êxodo, quando a Torah é, em si, o livro da Lei e a 

efetivação das ordenações instruídas a Moshe para os filhos de Israel seguirem, 

episódio este que se dá com o êxodo dos hebreus do Egito (HALIVNI, 1986: 9). 

Quando o propósito principal da Torah é ensinar a Lei, repassar esta de geração em 

geração para que todos os filhos de Israel conheçam e vivam de acordo com o pacto 

estabelecido com o Eterno, este livro sagrado passa a conferir uma origem de 

pertencimento à sociedade hebraica e, por conseguinte, ser um importante repositório 

de memória a partir do momento em que se dá a seleção dos seguidores do deus uno 

e a Lei é declarada publicamente (por meio de Moshe). Diante de tal fato, o êxodo não 

somente marca o episódio do pacto estabelecido entre o deus uno e seus seguidores, 

como também inaugura a oficialização desta relação por meio do texto da Lei. 

Dessa forma, a Torah é o livro que deve permanecer inalterado, inviolável, 

cabendo à Lei oral resguardar os mandamentos imprecindíveis à aproximação do judeu 

com a vida sagrada ideal. Todavia, a linguagem (seja qual for sua forma), como já o 

dissemos, não assegura a intenção pretendida na recepção de uma mensagem e o fato 



175 

 

dos mandamentos terem se restringido à palavra falada por tantos séculos, possibilitou 

aindas mais vias interpretativas sobre a Lei. A necessidade rabínica de redatar essas 

interpretações e selecionar, entre elas, as mais consensuais, não só demonstra uma 

violação da Lei- quando esta afirma que a Mitsvah deve ser apenas oralizada-, 

textualizando os mandamentos, como também reflete a normatização de um tipo de 

judaísmo em particular para o mundo antigo: o judaísmo rabínico de tipo farisaico122. 

Alguns estudiosos questionam se o judaísmo rabínico foi determinado pela 

Lei oral, ou se esta é que se afirmou com ele (HALIVINI, 1986: 15; MOMIGLIANO, 

1990: 557-60; NEUSNER, 2005: 166-167). Ora, cremos que esse tipo de colocação 

não somente tem seu espaço nos questionamentos mais primitivos da lógica filosófica 

humana, como também não nos oferece respostas que possam ser relevantes diante 

de todo o processo de evolução de ambas as partes. Se, por um lado, a Torah afirma a 

existência da Mitsvah desde o êxodo, é somente com uma iniciativa rabínica que esta 

se materializa oficialmente, limitando as possibilidades interpretativas dos 

ensinamentos que se restringiram à oralidade por cerca de mil e quinhentos anos. E 

por conseguinte, é a essa iniciativa que se deve a legitimação do judaísmo rabínico (do 

Antigo Oriente Próximo) e de sua literatura, reconhecida como obra sacro-legislativa, 

pois que aproxima a Lei celestial do cotidiano judaico inaugurando um novo conceito de 

Lei: a Lei que se deve conhecer para melhor se cumprir. 

De todos os dispositivos estilísticos amplamente utilizados para a construção 

de uma padronização123 característica da retórica mishnaica e diante de toda a 

                                                           
122 Diz-se do judaísmo farisaico ou perushim (פרושים)  aquele que é originário dos hassidim (piedosos), 
grupo religioso que apoiou a revolta dos macabeus (168-142 a.E.C) contra as reformas helenísticas 
iniciadas por Antíoco IV (175-164 a.E.C) e que, mais tarde, acabou reagindo contra o governo asmoneu, 
que era considerado ilegítimo por não ter linhagem sacerdotal ou por não ser descendente de Davi. 
Como homens voltados para o estudo rígido da Torah e subservientes a uma vida religiosa, os fariseus 
conquistaram prestígio na alta sociedade judaica, muitas vezes sendo considerados os maiores 
especialistas na Lei, ajudando em muito a expandir o judaísmo rabínico (LIGHTSTONE, 1988: 33). 
123 Cf. LIGHTSTONE, J. N. Mishnah and The Social Formation of the Early Rabbinic Guild: A Socio-
Rhetorical Approach. Waterloo: Wilfrid Laurier University Press, 2002. pp. 33-34. 
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influência rabínica na modificação e reorganização do espaço litúrgico judaico nos 

períodos, sobretudo, do pós 70, é notável a abrangência literária que a Mishnah teve 

no Antigo Oriente Próximo desde o ato de sua redação, se estendendo às demais 

comunidades judaicas do Ocidente após o século IX E.C. Igualmente perceptível é a 

autenticidade do texto rabínico, que não compete somente de um trabalho de 

editoração dos materiais antecedentes que atuam como estudos na criação de um 

conjunto unificado da Mitsvah, mas apresenta requisitos a um modo totalmente 

abrangido do discurso que não apenas aquele da revelação divina, como se encontra 

na Torah, mas principalmente da efetivação interpretativa dessa revelação na vida 

social judaica por meio de intervenção rabínica. 

Neste âmbito, podemos pensar o judaísmo rabínico antigo como um 

revisionismo (ou reinvenção) judaico alargando três campos: o da Lei, que se estende 

da Torah para a Mishnah por meio da interpretação rabínica frente ao texto mosaico e 

do material apreendido com a Lei oral; o da memória, que passa a integrar a literatura 

rabínica (de tipo farisaico) no quadro de Escritos Sagrados e legitimados pelo Criador, 

e por isso reconhecidos como livros fundamentais à memória e à História judaica; e o 

do patrimônio imaterial, que evidencia nesse tipo de literatura sacro-legislativa um local 

de emergência e disseminação de determinados valores que serão incutidos no 

presentismo da sociedade judaica com uma maior flexibilidade do que aqueles 

possibilitados apenas pela Torah. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A ignorância e o medo, ainda direis a eles, são as 
duas bases de todas as religiões. A incerteza em que 
o homem se encontra em relação ao seu Deus é 
precisamente o motivo que o liga à religião. 
 
Marquês de Sade. Diálogo Entre um Padre e um 
Moribundo. 
 
 
Esse é o grande segredo, conhecido de todos os 
homens cultos de nossa época: pelo pensamento 
criamos o mundo que nos cerca, novo a cada dia. 
 
Marion Zimmer Bradley. As Brumas de Avalon. 

 

 

Diz-se em um conto popular judaico que um rabino foi ter, certa vez nos idos 

do século dezessete, um encontro com uma junta de rabinos franceses em Paris. 

Assentados todos no local, um goy lhes dirigiu a palavra em alto e bom som: “Não 

bastasse pestanejarem nossas ruas com o cheiro pertubador que exalam, acumularem 

riquezas tirando proveito dos negócios que construímos e se assentarem no nosso 

chão, vêm profanar nossa refeição com suas presenças mundanas.” Ao ouvir tudo que 

lhe foi dito, o rabino levantou-se de sua cadeira, virou-se em direção ao leste e proferiu 

baixinho qualquer coisa que se assemelhasse a uma reza quando, ao término, dirigiu-

se ao homem que lhe falava: “O senhor come pão, e eu como pão. Bebes vinho e eu 

bebo vinho. Minha refeição está, agora, purificada, pois que a palavra do Eterno tem 

poder sobre ela. Portanto lhe digo que não é a minha presença que profana seu 

alimento, mas a vida vil que levas” (SHA. Provérbios e Contos Judaicos, CXII). 
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O conto popular judaico de autoria desconhecida124 é imbuído de dois 

eventos sob as mesmas condições causais. Isto é, dois homens (um judeu e um goy), 

mesmo tempo, mesmo espaço, mesma comida e mesma bebida. Diante da perspectiva 

judaica que se desprende dessa história, a mesma ganhou espaço na oralidade da 

história judaica, é contada e adaptada para crianças judias, é parte da memória judaica 

em forma de contos e provérbios. Ao passo que o mesmo evento não parece ter 

adquirido qualquer importância relevante na história do goy francês, que sequer 

sabemos precisar sobre sua identidade ou religião. Ou ainda, se o mesmo 

acontecimento tiver adquirido qualquer manifestação que podemos descrever como 

História125, muito provavelmente tomou um ponto de vista diferenciado, possivelmente 

tendendo para um fundo moral que privilegie a representação do goy (ou melhor, do 

francês), sendo, portanto, outra história. 

Tão pouco a verdade é um fim que a História, assim como qualquer outro 

conhecimento, é incapaz de alcançar, como a própria definição desse verbete parece 

ser um campo minado na construção de todo saber científico. No entanto, na medida 

em que trabalhamos com a inteligibilidade de determinados fatos e processos que nos 

são possibilitados pelas fontes, metodologias e críticas que dispomos, a verdade é 

indissociável do ofício do historiador a partir do momento em que se erige como 

discurso a ser investigado. Investigamos senão verdades. 

Em princípio, nos deparamos com uma verdade universal que permeia o 

imaginário judaico na qual impera a crença no Eterno, no deus uno criador e seletor de 

seus filhos fieis, num modo de vida que prima pela aproximação da vida secular com a 

celestial, da Lei divina como definidora das ações civis, de uma memória arraigada nos 

                                                           
124 O conto, muitas vezes encontrado em versões diferenciadas mas com o mesmo fundo moral é, por 
vezes, declarado de autoria de Yoseph ben Shamuel Bonfils, famoso talmudista francês que viveu na 
segunda metade do século XVII. Contudo, as obras deixadas por Yoseph não são capazes de 
comprovar a autoria. 
125 Cf. LE GOFF, J. História e Memória. Campinas: Unicamp, 1990: 17-18. 
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diversos mecanismos discursivos que circundam essa sociedade religiosa e de uma 

história que tem um compromisso com os acontecimentos passados na medida em que 

estes se erigem como a provação para uma redenção futura. Esta verdade só interessa 

ao trabalho historiográfico, no entanto, na medida em que ela nos permite compreender 

as manifestações socias judaicas de uma forma coerente dentro dos pressupostos que 

definem essa cultura. Apontando-nos para uma diversidade de discursos, relações de 

poder e sistemas que se derivam desta. Se, no início deste trabalho, afirmamos a 

pluralidade que é inerente ao mundo antigo, vamos adiante na exclamação de que 

essa é indissociável da construção do saber histórico, pois que nos permite explorar as 

variações das experiências sociais dos indivíduos que partilham de uma história em 

comum.  

Falar em história judaica é falar em história da religião judaica não somente 

porque o judaísmo é uma religião, mas principalmente porque o caráter religioso dessa 

sociedade é o que influencia em suas manifestações culturais. Via de fato, a religião 

judaica é o motor histórico da sociedade judaica, mas o que se deve entender por 

judaísmo (ou judaísmos) vai além do aspecto sagrado. Fato notável na historiografia 

judaica é que, independente do objeto de estudo ou da delimitação espaço temporal do 

tema, há sempre um momento de retorno às origens judaicas que acaba configurando 

um retrocesso ou referência aos sagrados escritos hebraicos, visto que estes são a 

própria inscrição da história da religião judaica. Neste sentido, a religião judaica e a 

História da religião judaica são intrínsecas à literatura sagrada dessa. E diante do 

conceito de Lei que é interior a estes sagrados escritos, cremos que é senão razoável 

falarmos em literaturas sacro-legislativas judaicas que abarcam todo o arcabouço da 

história judaica, sobretudo no mundo antigo, quando os principais conjuntos canônicos 

judaicos foram estabelecidos (Tanakh e Mishnah). 
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Se no auge da filosofia do positivismo o metadiscurso foi imperativo na 

medida em que procurava estabelecer os vários modos do discurso, enfatizando e 

tentando resolver as confusões conceituais interiores a esse (GOODMAN, 2010: 45), 

procuramos hoje entender as formas dos pensamentos dos grupos sociais e não 

apenas apontar para os problemas decorrentes dos discursos.  Essa mudança é 

libertadora não só por retornar disciplinas como História das Religiões e Religiosidades 

e História Judaica às suas raízes, com vias a buscar compreensões pertinentes 

dessas, mas principalmente por ampliar a abrangência desses estudos a uma 

coerência histórica que vê nos produtos de manifestação do social os meios possíveis 

ao diálogo honesto com os eventos passados. 

Neste sentido, a Filosofia judaica e a História judaica herdeiras dessa nova 

concepção de compreensão do social exploram um universo de problemas que o 

judaísmo (enquanto religião e cultura) tem. São problemas, ademais, que se encontram 

no cerne do pensamento da tradição judaica, tais como cosmologia, teologia, história 

social, hermenêutica, antropologia filosófica, jurisprudência e verdade estética 

(BROOKE, 2010: 529; GIBBS, 2010: 212; GOODMAN, 2010: 47), e não somente no 

discurso religioso. A pluralidade nos é inerente, desse modo, visto que lidamos não 

com um discurso, mas com vários. Não com uma verdade, mas com distintas, não com 

um pensamento tradicional judaico que podemos rotular de talmúdico, mas com as 

variáveis representativas que nos indicam uma heterogeneidade da aceitação e 

percepção da tradição judaica no mundo antigo. 

Do ato de nos dedicarmos a investigar as alterações jurídicas e a ampliação 

da interferência rabínica no âmbito legislativo judaico mediante a literatura sacro-

legislativa que se desenvolveu no século segundo da era comum, cremos que mais 
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importante do que indagarmos sobre a historicidade126 desse trabalho, é ponderarmos 

sobre a violação da história em sua forma mais pura e/ou primária, isto é, enquanto 

“fenômeno irredutível” (LÉVI STRAUSS, 1975: 182), que independe da observação do 

investigador. Tal como o método histórico, seja ele qual for, é senão um método 

inexato na medida em que, ao se propor a reviver o passado, apreende não mais do 

que uma reconstrução deste (LE GOFF, 1990: 22), os fatos relativos ao passado, 

quando submetidos a uma analítica estrutural, indubitavelmente ficam à mercê do 

corrompimento linguístico (e por isso interpretativo) do sujeito que observa e investiga. 

No entanto, o saber histórico tanto parece conviver bem com esse paradoxo- visto que 

prima pela neutralidade do investigador-, como é resultado dessa relação. Neste 

sentido, a história enquanto fênomeno irredutível não diz respeito à parcela a-histórica 

dos eventos, destituídos da crítica estrutural e processual que os compõe, mas antes 

nos situa em nossa posição de observador com limites de perspectiva que constrói 

uma possibilidade (ou até mais) da inteligibilidade dos fatos que estão fora de nosso 

controle. 

Nos lembra Max Webber que a religião não é passível de definição (no 

sentido de se dizer “o que é”) em qualquer início de trabalho, mas pode ser tentada ao 

fim de um (WEBER, 1993: 9-10). Ainda que não tenhamos o propósito de fazê-la aqui, 

ressaltamos uma compreensão da religião judaica na qual o nosso trabalho se pautou, 

alargada para além de níveis doutrinários e litúrgicos, inserindo-se, principalmente, no 

fluxo social dos judaímos, que nos permitiram explorar, ao longo dos três capítulos que 

                                                           
126 Mediante as renovações espistemológicas que o conceito de historicidade sofreu na segunda metade 
do século XX- isto é, compreendida, por uma lado, como “movimento que liga uma prática interpretativa 
a uma práxis social” (CERTEAU, 1970: 484 ) e por outro como sistema ou modelo estrutural que coloca 
um fim à história na medida em que a lógica sistêmica da história a anula (RICOEUR, 1961: 223-225)- 
encontramo-nos mais de acordo com a definição do termo que Paul Veyne nos oferece, na qual a 
historicidade nos permite a incursão em acontecimentos ainda não reconhecidos como história, mas 
inegavelmente partes constituintes dessa (VEYNE, 1971: 30-32). 
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compõem este estudo, as pluralidades covenientes ao judaísmo do mundo antigo 

diante do processo de redação da Lei oral judaica. 

Entendemos, por estes fins, que o judaísmo abarca uma pluralidade que lhe 

é indissociável em todos os seus âmbitos. Ao pensarmos em uma diáspora judaica 

antiga não devemos considerar um movimento migratório judaico que abarca a 

realidade do judaísmo diásporico em equivalentes realidades e aspectos, mas antes 

devemos refletir sobre a dissociação entre uma diáspora judaica mediterrânica- que 

tinha pouco ou nenhum conhecimento/reconhecimento da liturgia e das literaturas 

disseminadas no Antigo Oriente Próximo- com comunidades judaicas constituídas de 

elementos básicos, tais como a sinagoga, os Bateh Dinim e tendo apenas a Tanakh (na 

maioria dos casos, apenas a Torah) como sagrado escrito reconhecido até, pelo 

menos, o século IX E.C. E entre uma diáspora judaica Próximo Oriental, que lidava 

com um volume maior de escritos sagrados circulando entre as comunidades judaicas, 

o que acarretou num estabelecimento muito mais prematuro do estudo, da discussão e 

da definição de escritos que poderiam ser enquadrados como sagrados, além de 

contarem com escolas que tinham como fim próprio o estudo desses escritos, abrindo 

portas à emergência do judaísmo de tipo rabínico. 

Igualmente, o processo de compilação da Mishnah, de uma literatura dita 

rabínica que passa a comportar, juntamente com a Tanakh, o quadro dos sagrados 

escritos judaicos, não pode ser compreendido como um revisionismo judaico que 

influenciou e atingiu o mundo antigo e tardo-antigo judaicos como um todo, pois essa 

literatura basicamente se manteve restrita, em níveis litúrgicos, às comunidades 

judaicas da Babilônia Antiga e Antiga Palestina até o fim do século XIII E.C e início do 

século IX E.C, quando se verifica a inserção dessa literatura em comunidades do 

Mediterrâneo Antigo. E tampouco trata-se de um processo que deve seu sucesso 
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apenas a uma iniciativa rabínica, mas que reúne uma série de fatores preponderantes 

à instauração e legitimação dessa nova literatura, tais como a função dos escribas, a 

dispersão dos hebreus, a reunião dos estudos da Lei oral, a destruição do Segundo 

Templo e a necessidade de adaptação da Lei (Torah e Mitsvah) como modo de vida 

judaico, eventos que acarretaram na redação da Mishnah e no alargamento do 

conceito de Lei. 

Neste sentido, a partir do momento em que a literatura rabínica passa a ser 

imbuída de autoridade para a discussão, classificação e definição da legislação judaica, 

os sagrados escritos são ampliados com a Mishnah, atuando como um manual de vida 

prática judaica, e a Lei é abrangida às determinações rabínicas mediante uma 

hermenêutica exegética desenvolvida para guiar e suprir esse novo judaísmo. A 

jurisprudência oriunda dessa legislação- a qual podemos observar, sobretudo, pelo 

Mas. Sanhedrin-  demonstra, portanto, a forte e efetiva interferência que essa literatura 

passa a ter nesse novo judaísmo, agregando valores guiados pelo estudo e 

observância à vida ideal judaica no interior dos diferentes espaços socias que 

compõem a heterogenia da História judaica, seja ela oriunda de uma tradição rabínica 

ou mediterrânea-diaspórica. 
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ANEXOS 

 
Todos os mapas aqui apresentados sobre o estabelecimento de sinagogas pelas 

regiões do Mediterrâno, Oriente Próximo, Vale do Crescente Fértil e Egito até o século 

II E.C, são de autoria própria com base nos domínios de fronteiras extraídos das 

seguintes fontes: 

 
 Mediterrâneo Antigo: Endereço eletrônico: 
<http://www.google.com.br/imgres?hl=ptBR&tbo=d&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbni
d=qDp3wiGchP97mM:&imgrefurl=http://digilander.libero.it/diplomacy3/ancient_med/anci
ent_mediterranean.htm&docid=QAuQ2UXuGKOMnM&imgurl=http://digilander.libero.it/d
iplomacy3/ancient_med/Ancient%252520Mediterranean.gif&w=1032&h=663&ei=ESHq
UMXlJ4GA0AHnkoCQCw&zoom=1&iact=hc&vpx=12&vpy=141&dur=438&hovh=173&h
ovw=269&tx=141&ty=49&sig=103122611802999024507&page=1&tbnh=137&tbnw=21
3&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,i:85 > Acesso em: 23 jan. 2013. 
 
Palestina Antiga: Endereço eletrônico: < 
http://www.google.com.br/imgres?hl=ptBR&tbo=d&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbnid
=EXSv0GRfjkdVM:&imgrefurl=http://www.biblehistory.com/geography/maps/map_palest
ine_territory.html&docid=EWjE3nVIGeu4FM&imgurl=http://www.biblehistory.com/geogr
aphy/maps/MapofAncientTerritoryPalestine.gif&w=506&h=720&ei=HSLqUOWoL9TC0A
HAnICYCA&zoom=1&iact=hc&vpx=73&vpy=99&dur=339&hovh=141&hovw=99&tx=75&
ty=116&sig=103122611802999024507&page=1&tbnh=141&tbnw=99&start=0&ndsp=33
&ved=1t:429,r:1,s:0,i:88 > Acesso em 23 jan. 2013. 
 
Ásia Menor, Vale do Crescente Fértil e Egito Antigos: Endereço eletrônico: < 
http://www.google.com.br/imgres?hl=ptBR&tbo=d&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbnid
=gFomsB74y8Fy0M:&imgrefurl=http://library.thinkquest.org/05aug/01951/history.htm%3
Fcountry%3Dbabylonia%26page%3DNos&docid=KLZ0uf442RZ0M&imgurl=http://library
.thinkquest.org/05aug/01951/images/content/babylonia_map.jpg&w=300&h=250&ei=zy
LqULn5G_Ox0AHs9IGABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=931&vpy=4&dur=4757&hovh=200&
hovw=240&tx=103&ty=137&sig=103122611802999024507&page=2&tbnh=139&tbnw=
167&start=20&ndsp=28&ved=1t:429,r:32,s:0,i:186 > Acesso em 26 jan. 2013. 
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Mapa 2 
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Mapa 3 

 

 

 

 

 


