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“A tarefa não é tanto ver aquilo que ninguém 

viu, mas pensar o que ninguém ainda pensou 

sobre aquilo que todo mundo vê. ” (Arthur 

Schopenhauer) 

“Os homens criam as ferramentas. As 

ferramentas recriam os homens. ” (Marshall 

McLuhan)  

“Na procura de conhecimentos, o primeiro 

passo é o silêncio, o segundo ouvir, o terceiro 

relembrar, o quarto praticar e o quinto ensinar 

aos outros. ” (Textos Judaicos) 
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RESUMO 

 
Trata-se de uma pesquisa sobre o impacto das mídias sociais e do marketing na religiosidade, 
a partir de uma campanha do telefone 3G kosher desenvolvida em uma comunidade judaica 
ultraortodoxa em Israel. Buscaremos entender como uma negociação entre mídia e religião 
alterou a relação da comunidade com a espiritualidade. Com uma abordagem específica, serão 
estudados conceitos de espiritualidade, comunicação, cultura digital, marketing, religião e 
comportamento social na rede. Será feita uma análise crítica da relação dialógica entre mídia e 
religião, como elas se relacionam historicamente, em que medida as mídias se moldam às 
necessidades das religiões e como essas últimas se adequam às novas tecnologias. Como 
recorte teórico, elegemos fazer uma leitura aprofundada das obras de Heidi Campbell, nas 
quais a autora discorre sobre as diversas interações das religiões com os meios de 
comunicação no decorrer da história.  
 
 
Palavras-chave: Mídia social; Comunicação; Novas tecnologias; Cultura digital; Judaísmo; 
Religião 
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ABSTRACT 

This project aims to discuss the impact of social media and religious marketing in a campaign 
over the kosher cell, developed in an ultra orthodox  Jewish community in Israel. We will 
seek to understand how a negotiation between media and religion has changed the 
community's relationship with spirituality. With a specific approach, concepts of spirituality, 
communication, digital culture, marketing, religion and social behavior on the network will be 
studied. A critical analysis of dialogical relationship between media and religion, how they 
relate historically, to what extent the media molds the needs of religion and how the latter 
adapts to new technologies. As theoretical framework we chose the studies of Heidi 
Campbell, in which the author discusses the various interactions of religions with the media 
along the history. 

 

Keywords: Social media; Communication; New Technologies; Digital Culture; Judaism; 
Religion 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho trata-se de um estudo de caso de uma campanha de marketing realizada 

em uma comunidade ultraortodoxa judaica em Israel – os Haredim. A campanha teve como 

objetivo adaptar as funções do telefone 3G para atender às necessidades específicas da 

comunidade, o kosher1 fone. A hipótese principal deste trabalho sugere que o uso dos meios 

de comunicação é utilizado em benefício de instituições religiosas que não podem impedir a 

evolução natural da tecnologia e dessa forma há uma acomodação mútua entre mídia e 

religião.   

Como o conjunto de estudos que abordam mídia e religião na Internet é amplo, 

restringiremos a análise de pesquisas que correspondam a alguns critérios de escolha: a 

evolução da prática religiosa online, autoridade e autenticidade da informação digital, 

comunidades virtuais e experiência religiosa e contextos seculares. Abordaremos o judaísmo 

em termos de suas comunidades e instituições religiosas, nos concentrando nas questões 

sociais e culturais, como eles se relacionam com as práticas de vida nos setores religiosos 

específicos da comunidade judaica.  

Apresentaremos algumas pistas sobre os diferentes aspectos do judaísmo para que 

possamos entender a complexidade do pensamento judaico moderno, a definição de religião 

no estado moderno e a questão do isolamento dos judeus ultraortodoxos em termos de 

cidadania, educação e política. Além disso precisamos entender historicamente como se 

apresenta este pensamento judaico para compreendermos melhor a relação do judaísmo com 

as questões seculares, especificamente aqui com as novas tecnologias. O trabalho não tem, no 

entanto, a pretensão de apresentar o tema judaísmo em um cenário total por se tratar de um 

case de mídia em religião. 

A partir de uma análise crítica da relação mídia e religião refletiremos mais 

profundamente sobre como a comunidade moldou o discurso da mídia e de que maneira esse 

diálogo se estabelece entre esses extremos – mundo moderno, aqui retratado como tecnologia, 

e tradicional – a ultraortodoxia. Também verificaremos como os valores e filiação a 

comunidades religiosas podem guiar a extensão em que diferentes grupos interagem com 

                                                 
1 O nome é uma analogia à purificação judaica relativa aos alimentos e utensílios que estão em conformidade 
com a lei judaica. Aquilo que é aprovado ou aceitável pelas leis rabínicas e religiosas. Cf. Heidi CAMPBELL, 
When Religion Meets New Media, p.162. 
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certos tipos de mídia, neste caso específico, com telefones celulares e sua funcionalidade 

enquanto ferramenta de convergência.  

 

 

OBJETIVOS 

 

A dissertação tem como objetivo geral estudar como as mídias e estratégias de 

relações públicas e marketing podem impactar nas formas de espiritualidade. Como objetivos 

específicos serão estudados os impactos causados pelos telefones 3G na comunidade judaica 

ultraortodoxa (Haredi) em Israel, como se desenvolveu a campanha de marketing elaborada 

por grandes empresas de telefonia junto aos rabinos e as mídias impressas locais para esse 

público específico, a reestruturação do conceito 3G para se adequar aos valores da 

comunidade e o legado que a criação do “kosher” fone deixou.  

Buscaremos entender de que maneira essa campanha de telefone impactou a vida e 

religiosidade na comunidade judia ultraconservadora e como isso resultou em uma 

reformulação e ajuste das mídias, que se adaptam aos valores e conceitos impostos pela 

religião, assim como a religião por sua vez, precisa negociar algumas de suas tradições para se 

adequar a mídia. 

Para um aprofundamento teórico, serão conceituados os processos de recepção na 

Internet, a convergência midiática, a hipertextualidade e a heterogeneidade da Internet a partir 

de uma análise de marketing. Trata-se de uma pesquisa de natureza teórica e para o 

desenvolvimento dessa dissertação será feita uma análise de conteúdo das obras de Heidi 

Campbell.  

O trabalho procura discutir como as diferentes religiões e vertentes vêm interagindo 

com as mídias ao longo da história, de que maneira essa dialética - entre valores espirituais e 

as novas tecnologias - é capacitada pelas instituições religiosas e como as mídias digitais 

estão modelando e sendo remodeladas por práticas religiosas. O estudo quer contribuir para 

um aprofundamento na investigação e maior compreensão da negociação da Internet como 

um meio para a prática religiosa dentro do judaísmo.  
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METODOLOGIA DE PESQUISA  

 

No que diz respeito à metodologia, utilizamos os conceitos de cultura digital, religião 

digital e judaísmo digital, desenvolvidos por Campbell (2013, 2015), para explicarmos a 

relação estabelecida entre os agentes religiosos e as novas mídias.  A coleta de informações 

foi feita por meio da pesquisa bibliográfica, com levantamento de dados e informações em 

livros, sites especializados, dissertações e teses de doutorado. 

Apresentamos o conteúdo sobre religião e mídia abordando conceitos de mídias 

sociais e discutiremos a importância das mídias para as religiões. Para falar sobre as mídias 

sociais foram utilizadas como base teórica as obras Vigilância Líquida 

de Zygmund Baumann e Social Phisics de Alex Pentland. No que diz respeito a mídia e 

religião, utilizamos como apoio teórico “Ciberteologia” de Spadaro e a obra “E o verbo se fez 

bit”, de Sbardelotto. 

Na sequência, procuramos introduzir a história do judaísmo, seus valores, sua cultura e 

suas diferentes vertentes religiosas, com maior análise teórica no judaísmo ultraortodoxo. A 

fim de elucidar o judaísmo moderno, me sustentei na obra de Leora Batnitzky, “How Judaism 

Became a Religion” e na autora Karen Armstrong para exposição do judaísmo ortodoxo.  

Por fim, na última parte tratamos como o judaísmo enquanto religião moldou o 

discurso da mídia, a partir do estudo de caso do telefone 3G kosher, ilustrado nas obras de 

Campbell. Para discorrer sobre esse assunto discutiremos conceitos como: a tradição judaica 

de comunicação e seus conflitos com a nova mídia, apropriação e inovação das novas 

tecnologias, a santificação da Internet, a legitimação de novas mídias, a utilização de filtros 

na Internet como práticas de ambivalência da mídia e a relação dos rabinos com a Internet.   

Nas considerações finais, retomamos o que foi desenvolvido ao longo da pesquisa, 

concluindo que ocorre uma ressignificação dos processos de mídia e religião.   

Todas as traduções de citações de obras realizadas em outros países apresentadas neste 

trabalho são de nossa autoria.  
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JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 

Apesar de estudos sobre mídia, religião e cultura digital já estarem sendo realizados 

por quase duas décadas, alguns grupos religiosos como o judaísmo, ainda necessitam de mais 

aprofundamento e exame crítico. No caso da ortodoxia, vertente do judaísmo que 

analisaremos neste trabalho, por se tratar de uma comunidade mais rigorosa, mais 

conservadora e resistente será a autoridade religiosa, principalmente no que se refere à 

utilização dos meios de comunicação.  

A Internet oferece particularmente risco para esses grupos por aderirem a um “estilo 

de vida separatista e conscientemente tentam evitar o contato com o mundo secular" 

(CAMPBELL, 2010, p.163). Trata-se de uma “sociedade que se isola do mundo exterior e vê 

qualquer intrusão, em especial a de tecnologia avançada, como uma potencial ameaça que 

deve ser combatida" (Idem, 2013, p.179). Neste contexto podemos analisar a relação mídia e 

religião como uma dialética entre o novo e o velho, entre a evolução natural da tecnologia e o 

tradicionalismo religioso.  

A relevância desta pesquisa está em se propor verificar como o uso dos meios de 

comunicação são utilizados em benefício de instituições religiosas que não podem impedir 

essa evolução natural da tecnologia e dessa forma há uma ressignificação de processos. 

Buscamos entender o fenômeno religioso digital como o surgimento de uma “nova religião”.   
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1. A RELIGIÃO NA ERA DIGITAL 

 

1.1. Mídias sociais e cultura digital 

 

Os primeiros computadores surgiram na Inglaterra e nos Estados Unidos por volta de 

1945 para fins militares. Naquela época, as máquinas eram enormes e frágeis, controladas por 

cientistas que trabalhavam para o Estado e grandes empresas. Ninguém imaginava, naquele 

momento, que haveria essa virtualização da comunicação e da informação e que os 

computadores se tornariam pequenos dispositivos de uso pessoal. A grande mudança ocorreu 

por volta dos anos 70, quando computadores passaram a ser fabricados para serem um 

instrumento de entretenimento (LÉVY, 2010). 

A partir de então houve um crescimento exponencial dos recursos e páginas de 

Internet sobre os mais diversos assuntos, de diferentes formatos, com base na tecnologia web 

2.0, que permitiu a criação e troca de conteúdo entre os mais diversos usuários, com áreas de 

conhecimentos e interesses distintos, produzindo uma enorme quantidade de informação a 

qual somos submetidos diariamente. Segundo Lévy (2010), o crescimento do ciberespaço2 é o 

resultado de um movimento internacional de jovens que buscaram experimentar, 

coletivamente, formas de comunicação diferentes daquelas que as mídias tradicionais 

ofereciam.  

A quantidade de informação a qual estamos expostos atualmente é tão grande que não 

sabemos mais quais itens devemos prestar atenção e quais devemos ignorar. Neste sentido, o 

surgimento das mídias sociais nos apresentou uma relação antagônica de significância de 

mídia. Ao mesmo tempo que disponibiliza uma quantidade de informação a qual não damos 

conta de assimilar, ela categoriza e nos indica àquela que potencialmente nos interessa. Isso é 

possível graças ao nosso comportamento online que é constantemente e intencionalmente 

monitorado (PENTLAND, 2014). Através do mapeamento da nossa conduta (quais páginas 

acessamos, qual vídeos assistimos, o que procuramos nas ferramentas de busca, etc.) a 

tecnologia cria um perfil do usuário e dessa forma consegue indicar aquilo que 

potencialmente lhe interessa. “É a nova habilidade de ver os detalhes em cada interação, 

porém, pode ser utilizada para o bem ou para o mal" (Ibidem, P.177). 

                                                 
2 O ciberespaço refere-se à um espaço virtual, móvel das interações entre conhecimentos e conhecedores de 
coletivos inteligentes desterritorializados. Cf. Pierre LÉVY, A Inteligência Coletiva, p.30. 
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A informação personalizada é favorável na medida em que cria um filtro que 

automaticamente elimina àquela notícia que não parece ser compatível ao perfil do usuário, 

diminuindo assim o volume de informação. Ainda assim nos deparamos com uma enxurrada 

de notícias, imagens, links, vídeos e demais ferramentas de comunicação, de forma não 

estruturada que perpassa a nossa capacidade de compreensão. 

A quantidade bruta de dados disponíveis se multiplica e se acelera. A densidade dos 

links entre as informações aumenta vertiginosamente nos bancos de dados, nos 

hipertextos e nas redes. [...]. É o transbordamento caótico das informações, a 

inundação de dados, as águas tumultuosas e os turbilhões da comunicação, a 

cacofonia e o psitacismo ensurdecedor das mídias, a guerra das imagens, as 

propagandas e as contrapropagandas, a confusão dos espíritos. (LÉVY, 2010, p. 13) 

A ascensão das mídias sociais não implica, contudo, o desaparecimento das mídias 

tradicionais que por sua vez vão interagir de formas cada vez mais complexas. “Cada meio 

antigo é forçado a conviver com os meios emergentes, os velhos meios de comunicação não 

estão sendo substituídos. Suas funções e status estão sendo transformados pela introdução de 

novas tecnologias” (JENKINS, 2009, p.41-42). Desse modo, o novo ambiente reprocessa o 

velho e a nova tecnologia vai gradualmente criando um ambiente humano totalmente novo, 

que precisa ser integrado.3  

Ao contrário do que ocorre no ambiente digital, os meios de comunicação de massa 

têm a tendência de utilizar “seu poder sobre a propriedade intelectual para predominar sobre 

as demais interpretações, resultando em um mundo onde existe apenas a versão oficial” 

(Ibidem, p.339). De maneira oposta, o ambiente digital possibilita a diversificação dos meios 

de comunicação, que é de extrema importância porque amplia o número de indivíduos que 

podem ser ouvidos, retirando das mãos de poucos, o poder da informação. Nessa realidade, a 

informação não é estática e, portanto, não existe uma versão única, correta e verdadeira. A 

ferramenta permite que o conteúdo seja alterado, corrigido ou até mesmo apagado se e quando 

necessário.  

Hoje, não obstante, algumas pessoas se questionam sobre o papel da mídia digital e a 

razão pela qual milhares passam boa parte de seus tempos confinadas no espaço virtual, tanto 

no âmbito pessoal como no profissional. Sobre este ponto, Pentland (2014) afirma que a razão 

por trás deste interesse em mídia digital é o seu baixo custo e sua escalabilidade que 

possibilitam uma maneira barata de gerenciar empresas, influenciar clientes, além de ser uma 
                                                 
3 Cf. Marshall MCLUHAN, Os meios de comunicação como extensões do homem. 
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alternativa fácil para atingir os usuários. De fato, a ferramenta se torna bastante atrativa 

quando pensamos nestas razões e no alcance da comunicação digital. Mas será que paramos 

para refletir sobre todas as informações que deixamos disponíveis quando navegamos de 

página em página na Internet?  

Como afirmado anteriormente, através do monitoramento dessas informações que 

disponibilizamos na Internet, conscientemente ou não, é criado um perfil do usuário. Bauman 

chama esse fenômeno de “Vigilância Líquida”, confirmando que “todos nós, por todo o 

espectro dos papéis que desempenhamos na vida cotidiana, somos permanentemente 

checados, monitorados, testados, avaliados, apreciados e julgados” (BAUMAN, 2014, p.19). 

Como consequência dessa vigilância entra em discussão a questão da privacidade dos 

usuários.  

Para o autor, “todo e qualquer tipo de vigilância serve ao mesmo propósito: identificar 

os alvos, localizá-los e/ou concentrar-se neles”. (Ibidem, p.88). Ocasionalmente somos 

monitorados de maneira consentida e não refletimos sobre as implicações dessa forma de 

controle, ou simplesmente as ignoramos. Mas na maioria das vezes não estamos cientes dessa 

supervisão que é realizada a todo momento em que acessamos o ambiente virtual.  

Quanto a “morte do anonimato” por cortesia da Internet, a história é ligeiramente 

diferente: submetemos à matança nossos direitos de privacidade por vontade 

própria. Ou talvez apenas consintamos em perder a privacidade como preço razoável 

pelas maravilhas oferecidas em troca. [...]. Ou talvez, ainda, [...] só uns poucos [...] 

estejam preparados para a tentativa séria de resistir. (Ibidem, p.28) 

Essa vigilância sobre a qual Bauman trata amplamente, não se trata apenas de um 

controle fortuito das pessoas, com a finalidade de monitorar seus passos, no sentido mais 

amplo da palavra. Ela é aplicada, sobretudo, como uma forma de separar aquilo que importa 

daquilo sem relevância, o útil daquilo que não tem finalidade, de maneira que aquele que 

detém o poder tenha o controle sobre quem e o que está sendo monitorado.  

Uma enorme quantidade de dados pessoais de usuários está disponível na Internet. A 

maior parte dessa informação é estabelecida por “informações fornecidas por usuários através 

de sites de redes sociais, blogs e fóruns; transações e registro de dados em organizações e 

comerciantes online; e navegação e clickstream4” (JENKINS, 2009, p.183). Uma 

                                                 

4 Sequência de cliques (também conhecido como Rastro de Cliques) é o registro da trajetória que um usuário de 
computador percorre ao clicar em alguma página na web ou aplicativo. Os dados são capturados e registrados em 
um servidor web. Cf. Henry JENKINS, Cultura da Convergência, p.183. 
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problemática em torno desse assunto é a questão da privacidade do usuário. Apesar deste 

ponto, essa informação pode ter grande importância para quem a fornece. A partir dessas 

informações, produtos, sistemas e serviços são moldados para se adequar às necessidades, 

conscientes ou não, de cada indivíduo. Por meio dos “indícios” que são deixados através de 

escolhas e comportamento virtual, é criado um perfil de consumo, possibilitando assim, que o 

sistema identifique a preferência de cada usuário. Como indica Pentland: 

Pelo fato da cultura moderna dar tanto ênfase na independência e escolha pessoal, 

normalmente é difícil perceber que é algo bom a maioria da nossa vida ser altamente 

modelada e que nós somos bastante parecidos ao invés de indivíduos completamente 

diferentes com diferentes padrões de comportamento. (PENTLAND, 2014, p.190-

191) 

Não obstante os numerosos benefícios que as mídias digitais oferecem, existe uma 

resistência à sua utilização. As mídias são geralmente interpretadas como ameaças ao invés de 

recursos. “Coloca-se mais ênfase nos perigos de manipulação do que nas possibilidades de 

participação; fala-se mais em restringir o acesso [...] do que expandir habilidades para utilizar 

as mídias para nossos próprios fins” (JENKINS, 2009, p.343). Voltamos a pergunta inicial 

que se a Internet é assimilada com censura mais que como uma ferramenta de auxílio, como 

justificar a alta adesão da população mundial? Bauman (2014) nos forneceu algumas dicas 

sobre as possíveis motivações para a utilização das novas tecnologias referentes às 

características intrínsecas da mídia.  

Jenkins (2009) nos propõe duas possíveis motivações do ponto da usabilidade5 das 

mídias. A primeira teoria é a possibilidade de uma exposição global, não hierarquizada, 

atemporal, como uma busca de autossatisfação. O ambiente virtual permite que um conteúdo 

publicado seja visualizado por inúmeras pessoas de diferentes partes do mundo que podem 

compartilhar esse conteúdo com seu próprio grupo de contato, que por sua vez pode replicar 

essa mesma informação. Dessa forma a informação se difunde na rede atingindo um número 

ainda maior de pessoas, o chamado efeito cascata da informação6. Ou seja, não temos nenhum 

                                                 
5 O termo usabilidade provém do termo em inglês “usability” e refere-se à facilidade com que as pessoas podem 
utilizar uma ferramenta ou objeto para realizar uma tarefa específica. Cf. Nielsen Norman Group, 
https://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/ 
6 Cascatas são efeitos das redes sociais online enquanto mídia. São geradas pela ação individual dos usuários e 
evidenciam o potencial informativo dessas redes, uma vez que o coletivo funciona como um meio capaz de 
difundir rapidamente e globalmente uma determinada informação. Para um aprofundamento teórico sobre o 
termo Cf. David EASLEY; Jon KLEINBERG, Networks, Crowds, and Markets: Reasoning about a Highly 
Connected World, p.483. 
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(ou muito pouco) controle sobre quem irá receber essa mensagem e o que será feito dela. É 

neste ponto que surge a questão ética sobre a segurança da informação digital. Mesmo diante 

desse cenário, a visibilidade que o ambiente virtual oferece é uma tentação que parece valer a 

pena o risco. 

A condição de ser observado e visto, portanto, foi reclassificada de ameaça para 

tentação. A promessa de maior visibilidade, a perspectiva de “estar exposto” para 

que todo mundo veja e observe, combina com a prova de reconhecimento social 

mais avidamente desejada, e, portanto, de uma existência valorizada – “significativa.  

(BAUMAN, 2014, p.30) 

A busca deste reconhecimento social provoca uma perda semântica de público e 

privado. Essa dicotomia se funde excluindo “a fronteira que antes separava o privado do 

público, por fazer da exposição pública do privado uma virtude e uma obrigação pública” 

(Ibidem, p.35). A Internet permite, através de sua tecnologia e novos aplicativos que surgem 

diariamente, que haja uma exposição daquilo que anteriormente era mantido no âmbito 

privado. O autor refere-se a esses usuários como “consumidores líquidos modernos, [que] 

instigados por dispositivos eletrônicos, tendem a se voltar para si mesmos como indivíduos 

em busca do prazer” (Ibidem, p.118, grifo da autora).  

Essa satisfação acontece quando ocorre um reconhecimento do indivíduo por parte dos 

outros, o que representa muitas vezes apenas uma fração do todo que ele quer que seja visto, 

podendo inclusive ser fictício. Essa “[...] parcialidade da interação, a tendência a comunicar 

só algumas partes do próprio mundo interior, o risco de cair numa espécie de construção da 

autoimagem [...] pode favorecer o narcisismo" (SBARDELOTTO, 2012, p.47).  

Uma segunda teoria proposta por Jenkins (2009) é a possibilidade do indivíduo de sair 

do anonimato; uma busca pelo reconhecimento e compartilhamento de ideias. Uma espécie de 

fuga da realidade real para uma realidade virtual, em que tudo (ou quase tudo) é possível, 

inclusive uma formação de uma identidade desejada. No mundo virtual é possível ser aquilo 

que desejar. Não devemos considerar, porém, as mídias digitais como uma fuga da realidade, 

mas como “extensões capazes de enriquecer a nossa capacidade de viver as relações e trocar 

informações" (SPADARO, 2012, p.18).  

A chegada da Internet pôs ao alcance de cada fulano, beltrano e sicrano um feito que 

antes exigia as incursões noturnas de uns poucos treinados e aventureiros: 

transformar o invisível em visível, tornando gritante e dissonantemente presente o 

negligenciado, ignorado e abandonado – em suma, tornando tangível e irrefutável o 
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ser e o estar no mundo. [...] a Internet veio para substituir o trabalho de erguer-se e 

sair da invisibilidade e do esquecimento [...] (BAUMAN, 2014, p.121) 

Tornar-se visível está intimamente ligado ao sentimento de “pertencimento” de um 

indivíduo a comunidades e grupos virtuais. Tendemos a procurar na web, comunidades com 

ideias afins, com quem formamos redes das quais podemos participar de forma ativa ou não. 

Por meio dessas interações sociais, nos tornamos mais atentos, envolvidos e bem informados. 

“Fazer parte desse fluxo de ideias permite que as pessoas aprendam novos comportamentos, 

sem os perigos e riscos da experimentação individual” (Ibidem, p. 44).  

As comunidades virtuais permitem ao indivíduo pertencer a diversos grupos 

concomitantemente, podendo eles inclusive ser antagônicos. Esses grupos nos permitem 

restabelecer nossas redes de modo que, em vez de termos vários subgrupos de amigos 

desconectados, podemos reconstruir, embora virtualmente, o tipo de comunidade em que 

todos se conheciam. É de fácil compreensão, por conseguinte, que alguém disponha de um 

número de amigos virtuais muito superior aos reais, tendo em conta que “o sucesso em ser 

parte de uma equipe depende do envolvimento contínuo com a rede da equipe” (PENTLAND, 

2014, p.78).  

Nessas redes de equipe, assim como no ambiente virtual de uma maneira geral, não 

existem hierarquias institucionalizadas e nem um controle centralizado. Por conseguinte, 

existem vários autores, diversas fontes e inúmeros contribuintes, que podem ou não discordar 

sobre um determinado assunto. O desconhecido sai do anonimato para a notabilidade, muitas 

vezes imbuído de prestígio, seguidores e notoriedade. A web representa para este anônimo, 

“um lugar de experimentação e inovação, onde os amadores sondam o terreno, desenvolvendo 

novos métodos e temas e criando materiais que podem atrair seguidores, que criam suas 

próprias condições (JENKINS, 2009, p. 207). 

Novas tecnologias trazem inerentemente novos desafios, novos aprendizados e novas 

descobertas. “Cada aplicação consciente, honesta, de qualquer tecnologia nova abre [...] uma 

nova área de fatalidades antes não vivenciadas (BAUMAN, 2014, p.93). Entre elas podemos 

destacar a contraditória condição de distanciamento e aproximação que as mídias digitais nos 

permitem vivenciar. Em síntese, estamos mais próximos daqueles de quem estamos afastados 

e mais distantes das pessoas de quem somos mais próximos. “Agora vivemos esse paradoxo 

em que duas realidades aparentemente conflitantes coexistem lado a lado. A mídia social 

simultaneamente nos aproxima e nos distancia” (ROSE apud BAUMAN, 2014, p.43). 
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Conforme observamos, são muitos os motivos que podem levar as pessoas a aderirem 

às mídias sociais e explicarem essa grande popularidade da tecnologia. Independente da 

motivação, é importante considerar que nas interações virtuais, a confiança estabelecida entre 

os envolvidos é muito menor que aquelas que exigem uma comunicação mais direta com o 

outro, como a cara a cara ou via telefone. A primeira por estabelecer formas de contato, como 

a linguagem corporal, em que se é possível identificar a expressão corporal. A segunda por 

proporcionar uma conversa (normalmente entre duas pessoas apenas), em que se estabelece 

uma comunicação síncrona entre as partes7. Portanto apesar das diversas interações que as 

mídias digitais nos permitem estabelecer, esses contatos são fundados de forma mais 

superficial e difundido.  

A mídia digital não transmite sinais sociais tão bem como interações cara a cara, 

tornando difícil para as pessoas lerem umas às outras, e dessa forma a mídia digital é 

menos útil em gerar a confiança necessária para uma mudança de comportamento. 

[...]a maioria das mídias sociais digitais são esporádicas, assíncronas e esparsas. [...] 

Como resultado, a maioria das mídias sociais digitais são melhores em espalhar 

fatos (e rumores) do que espalhar novos hábitos.  (PENTLAND, 2014, p.173) 

Embora atualmente nós tenhamos muito mais espaço para o diálogo, nosso 

comportamento ainda depende principalmente de algumas poucas fontes confiáveis com 

quem interagimos regularmente. Nos relacionamos com diferentes pessoas em contextos 

diferentes, mas as fontes confiáveis permanecem muito pequenas. Um indivíduo pode 

pertencer a um grupo que tenha o mesmo interesse literário que o seu e simultaneamente a 

uma comunidade virtual sobre religião. Ou seja, de uma maneira geral tendemos a procurar na 

web comunidades com as quais nos identificamos, sejam elas sobre entretenimento ou uma 

ideologia.  Assim, os membros de um grupo são iguais em contextos particulares: 

Em uma situação a pessoa de um grupo pode ter um mesmo hobby (ex: cantor de 

coral), em outro, dividir a mesma história (ex: mesma classe de graduação no 

colegial), e ainda em outros contextos podem ser pessoas com o mesmo trabalho 

(ex: bombeiros). Portanto, enquanto uma pessoa é um membro de apenas uma classe 

tradicional, essa pessoa também é membro de vários outros grupos de afinidade. 

(Ibidem, p.195-196)  

                                                 
7 Cf. Alex PENTLAND, Social Physics, p.173. 



   

 

23 

 

Depois de analisarmos as possíveis motivações da alta adesão às mídias sociais e 

alguns aspectos particulares da nova ferramenta, voltamos a nossa ideia inicial sobre como 

lidamos com essa combinação de mídias tradicionais e modernas e com toda a informação 

que elas nos oferecem? Afinal com o surgimento das novas mídias, as tradicionais não foram 

substituídas e sim adequadas e adaptadas à essa nova realidade da comunicação. "Em geral é 

um erro pensar as relações entre antigos e novos dispositivos de comunicação em termos de 

substituição" (LÉVY, 2010, p.131). 

Nessa nova realidade, as coisas fragmentam- se sob efeito do transitório, do 

excessivo e da instabilidade que marcam o psiquismo humano com a tensão nervosa, 

a velocidade, o superficialismo, a efemeridade, a hiperestesia, tudo isso convergindo 

para a experiência imediata e solitária do homem moderno. (SANTAELLA, 2004, p. 

29) 

A esse fenômeno de fusão das mídias Jenkins (2009) chama de convergência das 

mídias8, em que “velhas e novas mídias colidem, onde a mídia corporativa e mídia alternativa 

se cruzam, onde o poder do produtor de mídia e o poder do consumidor interagem de 

maneiras imprevisíveis” (JENKINS, 2009, p. 29). O autor destaca a importância dos celulares 

neste processo de convergência, sendo agora possível assistir à um filme, ouvir música, ler 

jornais, acessar à Internet, aplicativos e informações, todos agrupados em um só local. Essa 

nova mídia é uma geração de mídias que emergem em um cenário contemporâneo e oferece 

oportunidades para interação social, troca de informações e comunicação mediada 

(CAMPBELL, 2010). 

A convergência envolve uma transformação tanto na forma de produzir quanto de 

consumir os meios de comunicação e isso representa uma mudança também no modo como 

nos relacionamos com as mídias. Nesse novo formato de compreensão e relacionamento com 

os meios de comunicação, emissores e receptores se confundem e se fundem em um mesmo 

universo. “À medida que expandimos o acesso à distribuição em massa pela web, nossa 

compreensão do que significa ser autor – e que tipo de autoridade se deve atribuir a autores – 

necessariamente muda” (JENKINS, 2009, p. 252). Nessa lógica todos são participantes, 

embora eles possam ter diferentes graus de status e influência.  

                                                 
8 Convergência das mídias é um termo de cunho do autor Henry Jenkins que se refere ao fluxo de conteúdos 
através de múltiplas plataformas de mídia e cooperação entre múltiplos mercados midiáticos. O termo define 
transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de quem está falando e do que está 
falando. Cf. Henry JENKINS, Cultura da Convergência, p.29. 
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Cada nova mídia tem sua própria regra de conduta, limitações da própria ferramenta e 

objetivo de comunicação. Enquanto a mídia tradicional é, essencialmente, unidirecional, as 

mídias sociais constroem relacionamentos multidirecionais ou de troca entre múltiplos 

participantes. Um blog por exemplo, permite que o autor desenvolva textos longos, com 

conceitos mais complexos e que os seguidores, interajam com a informação, postando 

comentários, ideias e críticas. Ao contrário, o Twitter9 foi desenvolvido para que indivíduos 

postassem ideias objetivas, diretas e sucintas, sem aprofundamento sobre o assunto. Já os 

fóruns online oferecem uma oportunidade para os participantes compartilharem conhecimento 

e opiniões. Estes são apenas alguns exemplos de comunidades que surgem na esfera virtual.  

Jenkins (2009) se refere a essas comunidades como uma espécie de inteligência 

coletiva10, que possibilita que seus membros ampliem suas expertises combinadas, porém de 

forma desorganizada, com falta de disciplina e de regras claras. É o envolvimento e 

aprendizado com outros, juntamente com compartilhamento mútuo e análise de ideias, que 

geram essa inteligência coletiva. 

O que não podemos saber ou fazer sozinhos, agora podemos fazer coletivamente. 

[...] esses grupos servem como locais de “discussão, negociação e desenvolvimentos 

coletivos” e estimulam o membro individual a buscar novas informações para o bem 

comum. (JENKINS, 2009, p.56-57) 

 

1.2. Do mundo offline para o online  

Nossa vida se divide entre dois universos, “on-line” e “off-line”, e é 

irreparavelmente bicentrada. Como nossa vida se estende por dois universos, cada 

qual com um conteúdo substantivo e regras de procedimento próprias, tendemos a 

empregar o mesmo material linguístico ao nos movermos entre um e outro, sem 

perceber a mudança de campo semântico cada vez que cruzamos a fronteira. Há, 

portanto, uma interpenetração inevitável. A experiência obtida em um universo não 

pode deixar de reformar a axiologia que orienta a avaliação do outro. (BAUMAN, 

2014, p.42) 

                                                 
9 Twitter é uma rede social e um servidor para microblogging (Blog que permite aos usuários que façam 
atualizações de até 140 caracteres e publicá-las para que sejam vistas publicamente ou apenas por um grupo 
restrito escolhido pelo usuário) e permite aos usuários enviar e receber atualizações pessoais (tweets) de outros 
contatos. Cf. https://twitter.com/ 
10 A inteligência coletiva é uma inteligência distribuída por toda parte, valorizada, coordenada em tempo real, 
que resulta em uma mobilização efetiva das competências. Para mais informações sobre o conceito cf. Pierre 
LÉVY, A Inteligência Coletiva. 
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Com uma visão geral de como funcionam as mídias digitais e a cultura digital 

buscaremos entender melhor como as religiões lidam com essas novas tecnologias e de que 

maneira se estabelece esse diálogo. A nova mídia surge em um cenário contemporâneo e 

oferece oportunidades para interação social, troca de informações e comunicação mediada e 

tornou-se uma fonte importante de informações e experiências sobre questões religiosas. Ao 

longo da história, existem vários exemplos da apropriação da religião das tecnologias mais 

recentes para divulgação de sua fé, tradições e ensinamentos. Como por exemplo a publicação 

de seus livros sagrados nas mídias impressas e a criação de canais religiosos no ciberespaço 

(CAMPBELL, 2010). Esses exemplos mostram que a tecnologia tem desempenhado um papel 

vital para muitos grupos religiosos, permitindo-lhes praticar e pregar suas crenças.  

Apesar de seus benefícios elencados aqui, a Internet ainda é vista como uma 

ferramenta dialética pelos religiosos; ao mesmo tempo que eles a utilizam, avaliam o seu 

valor. Essa ponderação se justifica pelo fato da Internet oferecer acesso sem nenhum controle 

a qualquer informação, que muitas vezes é percebida como problemática pelos líderes 

religiosos. Além disso ela provou ser uma tecnologia potencialmente volátil, difícil de 

controlar e cheio de conteúdo secular questionável (Ibidem). Enquanto ritual, comunidade e 

crença têm caracterizado a experiência religiosa no decorrer da história, os contextos em que 

eles podem ser experimentados têm-se ampliado com o surgimento da cultura digital.  

Em um site religioso a forma como se absorve a informação é distinta daquela que 

ocorre em um templo. Neste último, a comunicação é transmitida de forma clara, hierárquica, 

objetiva e o papel de cada participante é preestabelecido. Mas assim como novas mídias 

convergem com as tradicionais, a forma tradicional de se “praticar” religião, se converte com 

a forma digital de se exercer a fé. Neste ambiente virtual, toda a forma de autoridade, poder 

institucionalizado e informação “de cima para baixo”, comuns em religiões tradicionais, 

devem ser repensados e reestruturados. "A pluralização das vozes religiosas na Internet não só 

desafia a autoridade estabelecida das igrejas, mas as práticas de comunicação religiosa 

inspiradas na cultura geral da Internet" (HJARVARD; LÖVHEIM, 2012, p.30). 

Questões sobre autoridade são pontos de bastante debate entre os líderes religiosos que 

alegam que as práticas online desafiam a religião tradicional. Weber identifica três tipos de 

autoridades:  

A autoridade legal é baseada em uma crença na '' legalidade '' de padrões e regras 

normativas, onde a lealdade é dada a uma ordem impessoal legalmente estabelecida. 

A autoridade tradicional é estabelecida por uma crença no ''caráter sagrado das 
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tradições antigas '' onde se deve obediência à pessoa que ocupa essa autoridade. A 

autoridade carismática é baseada em devoção a um indivíduo que apresenta uma 

característica particular, ideal, ou a qualidade exemplar que motiva os outros a aderir 

aos padrões normativos desse indivíduo. (WEBER, 1947 apud CAMPBELL, 2007, 

1045-1046) 

A autoridade religiosa se diferencia do conceito geral de autoridade, tendo em vista 

que consiste em uma legitimação estabelecida, muitas vezes ligada a uma fonte divina. No 

entanto, ainda que possua este caráter singular, argumenta-se que “a autoridade religiosa 

ainda recorre a sistemas, papéis e crenças como manifestações de autoridade" (CAMPBELL, 

2007, p.1046). É preciso compreender a lógica desta autoridade em um contexto virtual, que 

difere do tradicional, por ser descentralizado e compartilhado com outros que assumirão esse 

mesmo papel. Para essa lógica funcionar cada um deve assumir as próprias responsabilidades 

e a própria função do conhecimento.   

[...] nessa nova modalidade de experiência comunicacional-religiosa, muda o 

estatuto do receptor (que também passa a ser, de certa forma, cocriador da 

informação "emitida"), muda a natureza da mensagem (que passa a estar aberta em 

um leque de possibilidades) e também muda o papel do emissor (que não apenas 

emite, mas também recebe instantaneamente. (SBARDELOTTO, 2012, p.133) 

O que está sendo discutido é como essas novas formas de hierarquia e estruturas das 

mídias digitais, conversam e lidam com as configurações tradicionais e estabelecidas de 

comunidades. É possível pensarmos em uma convergência pacífica e clara entre comunidades 

reais e virtuais? "[...] Talvez não possamos mais falar de comunidades estruturadas histórica, 

social e geograficamente, mas sim de "comunidades midiatizadas seletivas", "de acesso", 

"personalizadas" ou até de "individualismo em rede" (Ibidem, p. 66). 

A comunidade é vista como uma entidade única, em que a interpretação de certos 

textos ou crenças não deve ser feito pelos indivíduos, mas sim acordada e, em 

seguida, aceita pela comunidade. Aqui, a estrutura religiosa se refere à estrutura da 

comunidade, ou como a comunidade religiosa estabelece padrões e dita certos 

modos de interação ou crença. (CAMPBELL, 2007, p.1056) 

Hoover e Lundby defendem a ideia que os símbolos sagrados e os sentimentos 

transcendentais são gerados pela relação entre o indivíduo e o grupo, não importando, 
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portanto, se isso é feito no ambiente real ou virtual11. A atividade religiosa não está 

relacionada apenas ao ato em si, mas sim na intenção que existe por trás da ação. Assim, os 

indivíduos que participam de atividades religiosas online, não diferenciam suas experiências 

offline e online e suas visões de mundo permeiam em ambos os ambientes.  

"Nos casos em que as instituições religiosas não aprovam a religião online, pode ser 

devido à sua percepção da Internet como uma ferramenta de comunicação em vez de uma 

extensão do nosso mundo social” (HELLAND, 2005, p.13). Ou seja, ainda que para alguns a 

maioria dos rituais e interações com outros religiosos acontecem no ciberespaço, as 

instituições não veem a Internet como um ambiente onde as pessoas "praticam" religião. São 

raros, porém, os casos em que a comunicação na Internet substitui os encontros físicos. Na 

maioria das vezes o ambiente virtual acaba servindo apenas como um complemento (LÉVY, 

2010).  

[...] como toda a esfera do real pode ser transposta para o ambiente digital, o 

contexto sagrado da fé há de naturalizar-se também na esfera virtual. Por outro lado, 

igualmente é real o fato de que as interações nas esferas presenciais não irão 

desaparecer, porém podem coexistir com as práticas virtuais. (BRONSZTEIN; 

FREIRE, 2015, p. 38) 

Um ponto interessante sobre as práticas virtuais é que as pessoas que frequentam uma 

determinada religião no contexto presencial, podem experimentar também outras doutrinas 

religiosas no ambiente virtual. Além da possibilidade de vivenciar esse sincretismo religioso, 

estes indivíduos têm a oportunidade de se expressar e disseminar seu próprio conceito de 

sagrado. Além disso, as informações religiosas podem ser armazenadas, acessadas e 

compartilhadas de formas que não eram possíveis no passado. Neste contexto, “[...] a 

participação no debate religioso é imediata através de computadores e dispositivos portáteis" 

(STOUT, 2012, p.11). 

Um dos desafios a ser enfrentado pelas igrejas é repensar a aplicabilidade da sua 

ideologia em tempos em que a Internet oferece uma nova forma de pensar e viver a fé. Nesse 

novo cenário todas as funções que a igreja utiliza estão disponíveis de uma maneira muito 

mais atraente e dinâmica, sem nenhum tipo de controle sobre como são representados. Por 

meio das mídias sociais uma nova comunicação do fiel com o sagrado se estabelece. A 

religião ao fazer uso dessas novas tecnologias é encorajada a fazê-la de uma forma nova 

                                                 
11 Cf. Stewart M. HOOVER; Knut LUNDBY, Rethinking Media, Religion, and Culture, p.133. 
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também, acompanhando essa evolução. "Tanto por sua estrutura como por seus usos, essa 

fluidez da Internet custa a encontrar relações diretas com a estrutura e a doutrina rígidas da 

igreja" (SBARDELOTTO, 2012, p.65). 

O ambiente digital oferece um novo modo de pensar, de viver a fé, um novo sentido de 

presença, criando novos territórios e novas formas de educação. "[...] Se a rede transforma 

nosso modo de viver e de pensar, não mudará [...] também nosso modo de pensar e viver a 

fé?" (SPADARO, 2012, p.7). Nesse novo território, as pessoas experimentam uma 

desorganização em consequência do novo vocabulário e novos gêneros de experiência 

religiosa. "Pode-se cair na ilusão de que o sagrado ou o religioso estejam ao alcance do 

mouse. [...] Somos, pois, iludidos de que o sagrado esteja "à disposição" de um "consumidor" 

no momento de necessidade" (Ibidem, p.48). A rede torna-se assim um caminho conduzido e 

direcionado por Deus. Por seu caráter onipresente (está em todos os lugares), onisciente (tudo 

sabe) e onipotente (tudo pode), temos a ilusão de que o sagrado está diante dos nossos olhos 

na rede MOURA; POSSARI, 2014).  

"[...] a midiatização da religião implica uma transformação multidimensional da 

religião que afeta textos religiosos, práticas e relações sociais e, eventualmente, a 

crença nas sociedades modernas. O resultado não é um novo tipo de religião como 

tal, mas sim uma nova condição social em que o poder de definir e praticar a religião 

mudou." (HJARVARD; LÖVHEIM, 2012, p.27) 

A forma como o leitor absorve os textos sagrados também difere nesta nova realidade. 

É neste ambiente que surge o leitor imersivo12, que navega entre conexões inconsistentes dos 

espaços virtuais de uma maneira inteiramente nova de ler. Ao contrário da leitura tradicional 

de livros sagrados, na esfera digital o leitor navega na tela, programando a leitura de textos da 

maneira que ele julgar melhor. Esses textos estão sempre disponíveis, seja de casa ou do 

trabalho, contanto que não se tenha a rota de navegação que leve a eles. Além disso, o leitor 

em tela costuma ser mais ativo que o leitor em papel.  

O ciberespaço tem forma, caráter e informação autênticos, independente de como se 

acessa ou se navega nele. A tela do computador é concebida assim como uma forma coerente 

de religiosidade. Portanto a digitalização e as novas formas de apresentação do texto apenas 

dão acesso a outras maneiras de ler e compreender os textos, mas não representam uma 

invalidação do teor religioso. O computador funciona como um local que retém essas 

                                                 
12 Termo cunhado por Santaella para referir-se ao leitor virtual. Cf. Lúcia SANTAELLA, Navegar no 
ciberespaço: o perfil cognitivo do leitor imersivo. p.31. 
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informações de forma que elas possam ser selecionadas por um indivíduo em particular 

conforme a sua necessidade de leitura, caracterizando assim a leitura digital como uma 

espécie de edição singular (LÉVY, 1996). Cada busca e leitura é, portanto, única e exclusiva.  

 

 

1.3. A importância das mídias para as religiões  

 

O problema com a expressão "religião e mídia" é que se trata de um pleonasmo. Seja 

como a transmissão de uma essência do numinoso a uma comunidade de crentes, a 

presença do divino na experiência pessoal, ou o intercâmbio entre poderes 

transcendentais e profissionais terrenos, "religião" só pode ser manifestada através 

de algum processo da mediação. (STOLOW, 2005, p.125) 

O uso da Internet para fins religiosos tem sido efetuado desde 1980. Nessa época, 

religiosos fervorosos começaram a explorar maneiras de utilizar a nova tecnologia para 

expressar seus interesses religiosos. Foi em 2000 que a religião se estabeleceu fortemente na 

Internet, com a criação de novos templos, blog, fóruns de discussões, grupos e outras formas 

de organizações virtuais (CAMPBELL, 2010). Ao longo da história, de inúmeras formas, a 

comunicação religiosa foi divulgada por meio de textos escritos, rituais, imagens, música e 

objetos de veneração. Segundo Stolow (2005) é somente através desses meios que se é 

possível proclamar a fé, participar de um grupo religioso e exercer uma religiosidade.  

De acordo com a Pew Research13, as cinco principais atividades dos religiosos na 

Internet são: 67% procuram informações sobre a sua própria fé, 50% procuram informações 

sobre outra fé, 38% enviam e-mails com pedido de oração, 38% fazem download de música 

religiosa e 37% oferecem orientações espirituais via e-mail (Gráfico 1). Outra pesquisa 

realizada sobre este assunto indica o que os religiosos mais procuram online. De acordo com 

o site 40% buscam materiais educacionais ou devocionais, 29% procuram informações gerais 

sobre uma fé ou tradição religiosa e 11% utilizam a ferramenta para se comunicar com as 

pessoas de sua igreja (Gráfico 2). A maioria dos que utilizaram a internet para experiências 

religiosas indicaram que estavam propensos a usar a Internet ainda mais no futuro.  

 

                                                 
13 Dados extraídos do site PewResearchCenter – Religion & Public Life. Cf. www.pewforum.org 
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Gráfico 1: Principais atividades dos religiosos na Internet 

 
Fonte: www.pewresearch.org 

 

 

Gráfico 2: Principais buscas efetuadas online por religiosos 

 
Fonte: www.pewresearch.org 

 

Nessa era da informação, os meios de comunicação estão sendo apresentados em 

novos formatos e estilos e desempenham um papel importante na dimensão social da religião, 

permitindo que os cidadãos reforcem suas crenças. Através de uma variedade de meios de 

comunicação, a religião está tomando um caráter mais público em várias culturas. A cultura 

mais moderna do judaísmo, por exemplo, expandiu-se para a Internet por entender o meio 

como um facilitador das experiências religiosas individuais e da comunidade e um espaço 

sacramental para rituais. O que se observa, através de vários exemplos que temos disponíveis 

atualmente, é que mais práticas religiosas estão acontecendo online.  
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Alguns exemplos de práticas online são encontrados nos numerosos templos virtuais, 

fóruns de discussão, portais com informações sobre religião e espaços que permitem aos 

usuários praticarem suas fés. As escolhas de navegação, conteúdo ou site religioso que o 

usuário irá acessar ou não, será fortemente influenciado pela comunidade à qual eles 

pertencem na vida real. Em síntese, o seu comportamento online será um reflexo do 

comportamento offline.  

Primeiro é necessário levar em consideração que toda mídia um dia já foi uma 

tecnologia progressista, com inovações e padrões de uso. Esclarecido esse ponto, para analisar 

a relação de uma religião específica com a mídia, é necessário identificar as crenças 

específicas dos grupos religiosos e entender como eles se definem enquanto comunidade. As 

escolhas e relação com a mídia surgem não só das crenças religiosas gerais de uma 

determinada tradição, mas podem ser feitas de maneiras diferentes e pode variar de acordo 

com os padrões de vida de um grupo específico de uma determinada religião. Por isso 

devemos levar em consideração não apenas à que tradição religiosa alguém pertence, mas 

também as características particulares e vivência de um determinado grupo. Dentro de cada 

comunidade religiosa, existem regras próprias sobre como lidar com a mídia.  

As visões religiosas da mídia são facilmente esclarecidas por uma concepção de 

comunidade religiosa. O que vai definir essa comunidade religiosa, não é apenas a 

afiliação religiosa, mas a pratica e como se vive é o que vai afirmar a comunidade. 

Enquanto as pessoas se identificam com alguma religião particular e dessa forma 

dividem as mesmas crenças e práticas com outros membros dessa mesma religião, 

são grupos específicos aos quais elas pertencem que normalmente ditam as regras de 

conduta em sua vida religiosa. (CAMPBELL, 2010, p.19) 

Para os judeus ortodoxos, por exemplo, tanto a forma oral como os textos escritos no 

processo de interpretação, requerem um alto nível de envolvimento intelectual e de diálogo. 

Os ortodoxos modernos e conservadores acreditam que as tradições orais e escritas são a base 

central para as autoridades religiosas e que interpretações desses textos são um processo 

natural. Ao contrário, os ultraortodoxos acreditam que os rabinos são guias e intérpretes 

espirituais e, portanto, as escrituras religiosas devem ser interpretadas somente por eles. Algo 

que não pode ser feito facilmente em um ambiente digital, em que qualquer usuário pode 

adicionar, recortar e editar um texto sem qualquer monitoramento ou aprovação prévia.  

Desde os anos oitenta, houve muitas tentativas de utilizar diferentes tecnologias para o 

estudo religioso judaico. Estes incluem bancos de dados da Torá, coleções completas de 
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textos tradicionais da bíblia, comentários bíblicos, Mishná14, Talmude e códigos judaicos mais 

contemporâneos. Embora essas tentativas não tenham substituído as estruturas tradicionais de 

educação judaica, certamente proporcionaram uma nova dimensão do estudo do judaísmo 

(Idem, 2015). 

Alguns temem a possibilidade de que a religião online15 possa substituir as 

congregações tradicionais. Por que, como e em que contexto então, religiosos aderem às 

novas tecnologias? Para os judeus, que são conhecidos como “o povo do livro”, sua relação 

com os textos sagrados orientam e determinam a conduta e crenças da comunidade e de seus 

membros. Consequentemente, esse mesmo critério será utilizado para determinar a utilização 

ou não das novas formas de comunicação. Cada nova mídia que surge, traz novas apreensões 

e questionamentos sobre elementos religiosos que são bem definidos no ambiente offline, 

como autoridade, rituais, crenças e todos os elementos relacionados a religião. Existem três 

diferentes maneiras de interagir com a mídia segundo Campbell (2010): como um canal, uma 

forma de conhecimento ou uma instituição social.  

No primeiro grupo, os religiosos entendem que a mídia pode ser utilizada tanto para o 

mal, quanto para o bem, dependendo da maneira como for utilizada. Normalmente nesta 

situação, os grupos aderem às inovações sem conflitos ideológicos e utilizam a tecnologia 

para atender às necessidades e exigências religiosas. A Internet neste contexto representa 

“uma extensão moderna de práticas religiosas tradicionais de reza, estudo de texto e 

apresentação pública da fé de alguém” (CAMPBELL, 2010, p.45). 

Outros enxergam os computadores como uma nova forma de compreender suas 

complexidades espirituais. A Internet é para eles uma imensa fonte de informação religiosa, 

porém possui um caráter dialético. Ao mesmo tempo que religiosos utilizam a ferramenta para 

um aprofundamento religioso ou para descobertas espirituais, eles questionam o seu valor e 

consequentemente seus potenciais perigos. Nessa forma de interação existe essa relação de 

dúvida em relação ao uso da mídia, pois ao utilizá-la os membros não querem incentivar sua 

utilização indiscriminada que possa acarretar em uma atitude que vai contra a fé do indivíduo.  

                                                 
14 A primeira compilação da lei judaica oral. Cf. http://www.chabad.org/ 
15 Em inglês existem duas terminologias distintas para a religião online. O termo religion online refere-se às 
instituições religiosas que se adaptam a comunicar via Internet e online religion é criação de novas networks 
capazes de promover a formação de comunidades virtuais nas quais a definição dos conteúdos e dos significados 
religiosos ou espirituais é confiada à interação via computador entre os indivíduos. Cf. Giuseppe GIORDAN; 
Enzo PACE, A religião como comunicação na era digital, p.423. 
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A terceira maneira da qual Campbell se refere, incentiva os religiosos a refletirem 

criticamente sobre como a mídia pode impactar em suas comunidades e discernirem nas suas 

escolhas. Há uma tentativa neste caso, de moldar a tecnologia para que ela atenda às 

necessidades e desejos dessas comunidades, mantendo assim o equilíbrio do uso da tecnologia 

com a fé dos usuários. A tecnologia é desta maneira vista como um processo social que se 

adapta aos grupos, ao invés de ser algo determinado com o qual o indivíduo tem que lidar. É 

este contexto de interação com a mídia que será usado mais adiante para análise do telefone 

kosher.  

As comunidades religiosas são únicas em suas negociações com a mídia devido às 

organizações morais desses grupos, e as configurações históricas e culturais em que 

se encontram. [...]. Adaptar uma tecnologia significa fazer escolhas sobre o 

significado e a prática de uma tecnologia neste sentido. [...] O sucesso, falha ou 

remodelagem de uma determinada tecnologia por um grupo específico de usuários 

se baseia [...] na capacidade dos usuários em construir socialmente a tecnologia em 

linha com a moral dos usuários da comunidade ou do contexto (CAMPBELL, 2010, 

p.58-59). 

As negociações com as novas tecnologias são bastante complexas e devem ser 

analisadas a partir de quatro parâmetros: aceitação, rejeição, reconfiguração e/ou inovação16. 

Essa negociação será fundada em conceitos como tradições e principais valores religiosos da 

comunidade. Isto posto, deverá ser avaliado quais aspectos devem ser rejeitados de forma que 

a ferramenta esteja de acordo com a conduta desta comunidade. A presença virtual deve ser 

um reflexo da vida real. E é em busca dessa conformidade que a tecnologia encontra no 

processo de negociação, desafios e oportunidades de inovação. A negociação enquanto 

“processo dinâmico, envolve não apenas a tomada de decisão em relação à oportunidade de 

uma tecnologia, mas uma formadora ativa que tem um forte componente ideológico” (Ibidem, 

p.131). 

Existem blogs e portais especializados em religião que desempenham um papel 

importante na construção da comunidade religiosa, pois atraem muitas vezes as pessoas que 

estão brigando com sua fé, assim como aqueles que oferecem apoio ao grupo ou a um usuário 

(STOUT, 2012). Esse processo nem sempre é natural e fácil, mas possível de ser realizado, 

uma vez que “onde existe interação humana, existe a possibilidade da prática religiosa” 

(PINHEIRO, 2015, p.58). Além das próprias dificuldades técnicas inerentes à nova 
                                                 
16 Cf. Heidi CAMPBELL, When Religion Meets New Media, p.112. 
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ferramenta, existe uma lógica virtual que nem sempre corresponde com o real. Como 

afirmado anteriormente, muitas pessoas que utilizam a Internet, não distinguem a vida offline, 

da vida online. Ao participar de uma comunidade virtual, esses indivíduos sentem que fazem 

parte de um determinado grupo online assim como aconteceria em um ritual presencial. 

As semelhanças estruturais e funcionais entre mídia e religião como ambientes não 

sugerem que os meios de comunicação se tornem necessariamente religiosos ao 

executar tais funções, mas ele aponta para o fato de que as práticas religiosas e 

funções tais rituais e culto, podem ser transformadas e recontextualizadas em um 

âmbito mais secular. (HJARVARD, 2016, p.3) 

Essas comunidades virtuais são locais onde há uma identificação e compartilhamento 

de crenças e práticas que unem esses usuários pelos mesmo ideais. Assim a tecnologia 

permite que esses grupos sejam formados e idealizem suas vidas religiosas, sem qualquer 

vínculo com um local físico ou horário. “A mesma busca de sentido, de certeza, e de 

pertencimento em face a uma cultura de desintegração da modernidade também sustentam 

uma das principais reações religiosas: a proliferação de seitas e cultos” (STOUT, 2012, p. 96). 

Os indivíduos passam a criar sites com seus próprios conceitos religiosos, compartilhando 

experiências e crenças, abrindo um novo canal para reflexões coletivas de valores e moral 

religiosos.  

Vivemos em uma época em que a religião não é mais assimilada por definições 

estáticas e estáveis, podendo ser experimentada em qualquer lugar a qualquer hora através da 

mídia. “A capacidade da Internet em facilitar e mediar relações sociais mudou as noções de 

amizade, relacionamento e comunidade de muitas pessoas em uma época de tecnologias 

digitais” (CAMPBELL, 2013, p. 57). Em consequência disso e apesar da adesão de muitos à 

Internet, diversos ainda criticam a ciberteologia com o argumento de que o envolvimento com 

a religião e a experiência não são autênticas e enfraquecem os laços com a instituição 

religiosa.  

Outro ponto de preocupação é a questão da autoridade e autenticidade da informação 

no ambiente virtual. Enfatizamos aqui novamente a noção de autoridade nas religiões 

tradicionais. Esse receio ocorre pelo fato da possibilidade de qualquer indivíduo criar uma 

página e alimentá-la com informação, inclusive criando um perfil de usuário que pode ou não 

corresponder com a realidade. Dessa maneira, a estrutura organizacional na Internet altera a 

forma como a autoridade religiosa opera na maneira tradicional. Esses “novos fluxos de 

informação e conhecimento religioso emitem efeitos corrosivos sobre a influência e jurisdição 
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das autoridades religiosas tradicionais” (Ibidem, p.75). Apesar deste cenário problemático do 

enfraquecimento da autoridade religiosa, a Internet pode ao contrário, ajudar a fortalecer essa 

autoridade.  

Um exemplo de fortalecimento da autoridade rabínica é o site yoetzet.org (Figura 1), 

site desenvolvido e construído para mulheres judias ortodoxas em que consultoras atendem e 

respondem perguntas relacionadas à assuntos particulares sobre as leis judaicas. A ideia do 

site foi criar uma alternativa para as mulheres sanarem as suas dúvidas com outras mulheres e 

não com o rabino. Foi observado pela idealizadora da página, que muitas mulheres se sentiam 

constrangidas em perguntar algo de caráter mais íntimo aos seus rabinos e por isso tomavam 

decisões sem a certeza se estavam de acordo com as leis.  

 

Figura 1: Página inicial do site Yoatzot Halacha 

 
Fonte: http://www.yoatzot.org/ 

 

Apesar das consultoras serem todas mulheres e, portanto, exercerem o papel de 

autoridade religiosa neste ambiente, o usuário é informado logo na primeira página que todas 

as informações expostas no site têm o consentimento do rabino. Dessa forma ainda que o 

contato seja estabelecido entre mulheres, a decisão final continua sendo do rabino, que afirma 

assim a sua autoridade religiosa. Porém após algum tempo de funcionamento do site, as 

consultoras (Yoatzot Halacha), ganharam experiência e passaram a ter mais conhecimento 

sobre os assuntos tratados no site do que os próprios rabinos. Fato que por si só não ameaçou 

a autoridade rabínica, mas acabou alterando a sua forma offline para “gatekeeper”17 no 

ambiente virtual (CAMPBELL, 2015).  

                                                 
17 Gatekeeper é um termo que se refere àquele que define o que será noticiado de acordo com alguns critérios. 
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Além das questões de autoridades e autenticidade apresentadas, uma outra 

problemática apontada da tecnologia é o fato dos computadores oferecerem tantos atrativos 

que podem “desviar a atenção das preocupações centrais da vida - tais como o amor, gratidão 

e responsabilidade - para atividades relativamente triviais, com pouco valor duradouro” 

(STOUT, 2012, p.81). Ou seja, a forma como interagimos online é efêmera e superficial em 

relação a assuntos mais relevantes.  

Apesar destas problemáticas pontuadas, como vimos alguns grupos religiosos 

perceberam o valor da mídia e a utilizam em seu benefício. As comunidades judaicas mais 

modernas já interagem com essas novas tecnologias, de formas distintas e inovadoras. “É 

totalmente aceitável para os judeus religiosos usarem meios como a Internet para expressar 

suas ideias e sentimentos, desde que isso seja feito à luz da lei e valores judaico” 

(CAMPBELL, 2010, p.180). Aqui "ocorre uma mútua interpenetração: a religião midiatiza-se 

e simultaneamente a mídia é sacralizada" (MIKLOS, 2010, p.6). 

O site aish.com por exemplo (Figura 2), foi criado e é administrado por judeus 

ortodoxos que têm como principal objetivo trazer os judeus seculares de volta para um estilo 

de vida religioso. Através de algumas regras preestabelecidas e monitoramento, os 

desenvolvedores conseguem se certificar de que o conteúdo e as imagens em seu website 

possuem conteúdos edificantes e apoiam os seus valores18.  

 

Figura 2: Página inicial do site ortodoxo aish.com 

 
Fonte: aish.com 

 

                                                 
18 Cf. Heidi CAMPBELL, Digital Judaism, p.9. 
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Os limites para a utilização dos novos meios de comunicação, não são muito claros, 

dado que seu acesso é anônimo, difícil de ser monitorado e imediato; e a informação é 

publicada, compartilhada e divulgada com um clique. Esses desafios podem tanto ajudar 

como prejudicar o comportamento tradicional de comunidades. “Encorajar uma abertura pode 

revigorar as redes e relações da comunidade, mas pode representar uma ameaça se for 

incentivar um comportamento excedente ou proibido” (Ibidem).  

Muitos líderes religiosos temem não saber lidar com essa tensão, e optam por rejeitar 

as novas tecnologias de maneira definitiva, a fim de eliminar qualquer conflito. Para que se 

possa entender essa relação do judaísmo com a mídia é necessário compreender os aspectos 

do judaísmo enquanto religião e suas diferentes vertentes, que analisaremos com mais 

profundidade mais adiante. Antes disso, contudo, iremos fazer uma breve análise da Internet 

do ponto de vista do marketing.  

 

 

1.4. Análise SWOT da interação entre Religião e Mídias Sociais 

 

O marketing e as grandes empresas conhecem o valor das informações que são 

disponibilizadas na rede e já se utilizam desses meios para benefícios próprios. Atualmente, as 

mídias são locais de experiência religiosa, mas também são consideradas commodities19. O 

envolvimento do marketing em assuntos religiosos tem sido considerado ao mesmo tempo 

estratégico, pela fonte de lucro que representa, e controverso, por se tratar de religião. 

Geralmente instituições religiosas não gostam de relacionar “o sagrado” com lucros 

financeiros.  

Salvo esse ponto, as instituições religiosas enxergam na ferramenta uma grande 

oportunidade para a propagação e divulgação de seus conteúdos religiosos, assim como da 

própria instituição e produtos ligados a ela. Por um lado, as propagandas têm permitido às 

igrejas alcançarem um maior número de pessoas, atraírem convertidos e solicitarem doações. 

Contudo, a relação entre religião e marketing é muitas vezes contraditória; alguns adotam o 

marketing como estratégia enquanto outros denunciam como uma afronta aos valores 

sagrados. Mesmo havendo essa contradição, “grupos religiosos estão cada vez mais utilizando 

                                                 
19 Commodity é uma expressão que se começa a usar para descrever produtos que normalmente não 

seriam produtos precificáveis, mas que a medida que a sociedade comercial, de mercado, vai avançando, ela vai 
de alguma forma racionalizando e organizando coisas que as pessoas querem. Cf. Luiz Felipe PONDÉ, 
https://www.youtube.com/watch?v=KG01Eg9ZgEk 
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as ferramentas de marketing; se utilizam de propagandas mais que em qualquer outro tempo 

na história” (STOUT, 2012, p.113).  

A publicidade significa para eles um meio de estar atento aos fiéis e seus anseios e 

manter os templos religiosos no pensamento das pessoas. Para uma melhor compreensão e 

visualização do conceito, apresentaremos a seguir uma análise SWOT20 da utilização dessas 

novas tecnologias pelas instituições religiosas, podendo variar em importância de acordo com 

o rigor de cada instituição.  

 

STRENGHTS (FORÇAS):  

- Alcance da informação 

- A tecnologia tem desempenhado um papel vital para os muitos grupos 

religiosos, permitindo-lhes praticar e pregar suas crenças para uma audiência 

de massa (CAMPBELL, 2015) 

- A diversificação dos meios de comunicação amplia o número de vozes que 

podem ser ouvidas (JENKINS, 2009) 

- Autenticidade e flexibilidade da ferramenta 

- A ferramenta permite que o conteúdo seja alterado, corrigido ou até mesmo 

apagado se e quando necessário (JENKINS, 2009) 

- A participação no debate religioso é imediata (STOUT, 2012) 

- O leitor em tela é mais “ativo” que o leitor em papel (LÉVY, 1996)  

- Baixo custo e escalabilidade (PENTLAND, 2014) 

- O modo como os meios são empregados que determina o seu valor 

(MCLUHAN, 2007) 

- A religião pode ser experimentada em qualquer lugar a qualquer hora através 

da mídia (CAMPBELL, 2013) 

- O ciberespaço tem forma, caráter e informação autênticos, independente de 

como se acessa ou se navega nele. (LÉVY, 1996) 

- Informação personalizada 

- Nosso comportamento online fornece dicas sobre quem somos e o que 

queremos (PENTLAND, 2014) 

                                                 
20 O termo em inglês SWOT (strenghts, weakeness, opportunity, threats) é traduzido também como FOFA 
(forças, oportunidades, fraquezas e ameaças). A ferramenta é utilizada para realizar uma análise de um cenário, 
no caso deste trabalho sobre a utilização das novas tecnologias pelas instituições religiosas.  
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- Nossos comportamentos online são monitorados e geram um perfil de nossas 

preferências (PENTLAND, 2014)  

- Local de convergência 

- Convergência das mídias: todas as mídias agrupadas em um só local 

(JENKINS, 2009) 

- Todos os elementos da religião (comunidade, ritual e crença) são encontrados 

no ambiente online (STOUT, 2012) 

 

WEAKNESS (FRAQUEZAS):  

- Confiabilidade 

- Existem poucas fontes confiáveis com quem interagimos regularmente 

(PENTLAND, 2014) 

- Nas interações virtuais, a confiança estabelecida entre os envolvidos é muito 

menor que aquelas que exigem uma comunicação mais direta com o outro 

(PENTLAND, 2014) 

- A Internet é dialética: os religiosos utilizam ao mesmo tempo que avaliam o 

seu valor (STOUT, 2012) 

- Excesso de conteúdo 

- Quantidade de informação a qual estamos expostos é vasta: não sabemos mais 

quais itens devemos prestar atenção e quais devemos ignorar (PENTLAND, 

2014) 

- Experiência religiosa sui generis 

- A ciberreligião sacrifica a transcendência e o humano que há em todos os que 

buscam o encontro com o sentido maior (MIKLOS, 2010)  

- Experiência imediata e solitária (SANTAELLA, 2004) 

- Pode-se cair na ilusão de que o sagrado ou o religioso estejam ao alcance do 

mouse (SPADARO, 2012) 

- A fluidez da internet custa a encontrar relações diretas com a estrutura e a 

doutrina rígidas da Igreja (SBARDELOTTO, 2012) 

- Relação entre público e privado  

- Vigilância online: falsa impressão de privacidade (BAUMAN, 2014) 

- Distinção entre o privado e o público no ambiente digital (BAUMAN, 2014) 

- Superficialidade  
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- Contatos são fundados de forma mais superficial e difundido (BAUMAN, 

2014) 

- Ambiente transitório, instável, superficial, efêmero (SANTAELLA, 2004) 

- A internet não consegue dar o calor humano que a comunidade oferece 

(REVER, 2012) 

 

OPPORTUNITY (OPORTUNIDADES):  

- Comunidades virtuais 

- Permite a criação e troca de conteúdo entre os mais diversos usuários de todo 

mundo (LÉVY, 2010) 

- Número de contatos virtuais muito superior aos reais (PENTLAND, 2014) 

- Extensões capazes de enriquecer a nossa capacidade de viver as relações e 

trocar informações (SPADARO, 2012) 

- Sentimento de pertencimento social (BAUMAN, 2014) 

- Locais de discussão, negociação e desenvolvimentos coletivos que estimulam 

o indivíduo a buscar novas informações para o bem comum (JENKINS, 2009) 

- Locais onde há uma identificação e compartilhamento de crenças e práticas 

que unem esses usuários pelos mesmo ideais (STOUT, 2012) 

- Divulgação e conhecimento de crenças religiosas 

- Possibilidade de exposição global (JENKINS, 2009) 

- Efeito cascata da informação (JENKINS, 2009) 

- Permite que os cidadãos reforcem suas crenças (CAMPBELL, 2010) 

- Local de experimentação 

- Lugar de experimentação e inovação (JENKINS, 2009) 

- Possibilidade de experimentar outras culturas religiosas no ambiente virtual 

(BRONSZTEIN; FREIRE, 2015) 

- A possibilidade do indivíduo de sair do anonimato; uma busca pelo 

reconhecimento e compartilhamento de ideias (JENKINS, 2009) 

- Possibilidade de vivenciar o sincretismo religioso e a oportunidade de 

expressar e disseminar seu próprio conceito de sagrado (CAMPBELL, 2010) 

- O leitor navega na tela, programando a leitura de textos da maneira que ele 

preferir, sendo, portanto, uma leitura única (SANTAELLA, 2004) 
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THREATS (AMEAÇAS):  

- Comunidades e comunicação não estruturadas  

- Não existe uma versão única, correta e verdadeira e a informação não é estática 

(JENKINS, 2009) 

- Comunidades virtuais são geralmente desorganizadas, falta disciplina e regras 

(JENKINS, 2009) 

- Parcialidade da interação e a tendência a comunicar só algumas partes do 

próprio mundo interior (SBARDELOTTO, 2012) 

- A midiatização da religião implica uma transformação da religião que afeta 

textos religiosos, práticas e relações sociais (HJARVARD; LÖVHEIM, 2012) 

- Conteúdos seculares 

- Os computadores oferecem muitos atrativos que podem tirar a atenção do 

usuário das preocupações centrais da vida (STOUT, 2012) 

- Tecnologia potencialmente volátil, difícil de controlar e cheio de conteúdo 

secular questionável (CAMPBELL, 2010) 

- O pluralismo cultural, o sentido de participação, o fenômeno da globalização e 

o desafio da secularidade (BRUSTOLIN, 2016) 

- Efemeridade do conteúdo religioso 

- Imediaticidade, acessibilidade e disponibilidade do sagrado 

(SBARDELOTTO, 2012) 

- O ciberespaço apoderou-se de poderes divinos como a onipresença, onisciência 

e a onipotência (MOURA; POSSARI, 2014) 

- Pode-se cair na ilusão de que o sagrado ou o religioso estejam ao alcance do 

mouse (SPADARO, 2012) 

- Falta de controle e segurança 

- Ambiguidades e utopias (SPADARO, 2012) 

- As instituições religiosas não podem controlar como são representadas ou 

como seus símbolos são usados no ambiente virtual (HOOVER; LUNDBY, 

1997) 

- Falta de segurança da informação online (BAUMAN, 2014) 

- Vasto acesso à informação sem censura (CAMPBELL, 2010) 

- Tecnologia potencialmente volátil, difícil de controlar e cheio de conteúdo 

secular questionável (CAMPBELL, 2010) 
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- Todas as funções que a igreja utiliza estão disponíveis de forma mais atraente e 

dinâmica, sem controle sobre como são representados (SBARDELOTTO, 

2012 

- Incompatibilidade entre religião e internet  

- Um vocabulário novo e novas categorias de pensamento religioso (HOOVER; 

LUNDBY, 1997) 

- A patente conaturalidade e possíveis incompatibilidades entre religião e 

internet (SPADARO, 2012) 

- Em um site religioso a forma como se absorve a informação é distinta daquela 

que ocorre em um templo (CAMPBELL, 2010) 

- O ambiente digital oferece um novo modo de pensar, de viver a fé, um novo 

sentido de presença, criando novos territórios e novas formas de educação 

(SPADARO, 2012) 

- Diversidade de discursos outros o que representa uma ameaça à própria 

transcendência do discurso religioso (MARANHAO FILHO, 2013) 

- Legitimidade da autoridade online 

- Não existem hierarquias institucionalizadas e a autoridade é descentralizada 

(JENKINS, 2009) 

- Emissores e receptores se confundem e se fundem em um mesmo universo 

(JENKINS, 2009) 

- Anonimato: criação de perfis virtuais que não necessariamente condizem com 

a realidade (BAUMAN, 2014) 

- A pluralização das vozes religiosas na Internet desafia a autoridade 

estabelecida das igrejas (HJARVARD; LÖVHEIM, 2012) 

- A estrutura organizacional na Internet altera a forma como a autoridade 

religiosa opera na maneira tradicional (CAMPBELL, 2013) 

 

Podemos perceber ao verificar essa análise que os pontos negativos da utilização das 

novas tecnologias pelas instituições religiosas são consideravelmente mais expressivos que os 

pontos positivos. Se considerarmos religiões mais flexíveis ao uso da mídia e à adaptação dos 

procedimentos religiosos ao ambiente digital, o cenário seria levemente diferente. Porém aqui 

estamos considerando principalmente o ponto de vista de religiões mais rigorosas em relação 

ao cumprimento das leis religiosas, como é o caso do judaísmo ortodoxo, foco de estudo deste 
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trabalho. De uma maneira mais resumida, nossa análise (Gráfico 3) poderia ser apresentada da 

seguinte maneira: 

 

Gráfico 3: Resumo da análise SWOT das novas tecnologias 

 

 

Através desta análise podemos concluir que a ferramenta tanto pode ser utilizada para 

o bem, reafirmando e divulgando os valores religiosos das instituições, quanto para o mal, 

possibilitando a perda da mensagem e sua má utilização. No caso do judaísmo a tensão é 

ainda maior por ser uma religião que se pratica em um contexto de comunidade. A Internet, 

além dos aspectos apresentados acima, possibilita uma experiência única e particular para 

cada indivíduo. A maneira como o usuário irá ler, pesquisar, interpretar o conteúdo religioso 

possibilitará a ele uma experiência religiosa única. Esclarecido esse ponto, buscaremos 

entender a cultura judaica e sua relação com a mídia, suas perspectivas e ansiedades sobre o 

uso das novas tecnologias e o surgimento da ultraortodoxia contra esses movimentos 

seculares.  
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2. CONTEXTUALIZANDO O JUDAÍSMO  

 

Até este ponto retratamos sucintamente o surgimento das mídias sociais, seus 

principais aspectos e a importância que elas têm para as instituições religiosas. Neste 

momento iremos nos concentrar primeiramente em analisar os principais aspectos do 

judaísmo, alguns momentos históricos relevantes para a nossa discussão para depois 

compreender o estudo de caso do telefone kosher. 

São os judeus que prontamente veem nos episódios mais obscuros da História a 

marcha de um propósito Divino, que junto ao túmulo do mais abandonado pecador 

estão prontos a plantar a bandeira da esperança de uma ressurreição e de um retorno 

a Deus, e cuja força toda está na convicção de que todos os homens caminham com 

eles rumo a um reino de Deus na terra, em que verdade e amor, justiça e salvação 

estarão por toda parte. (GRIN; SJOB, 2008, p.130) 

O tema judaísmo é bastante amplo e contém vários aspectos históricos e práticos que 

não seriam possíveis retratar neste trabalho de maneira detalhada. Não temos a intenção, 

portanto, de apresentar um contexto total do tema, nos limitando a retratar apenas o cenário 

suficiente para contextualizar a comunidade Haredi21, idealizadora do projeto do celular 

kosher. Um dos principais enfoques do judaísmo, é a religião, ponto que iremos explorar com 

maior ênfase na discussão do trabalho. Falaremos também de maneira mais superficial de 

outros aspectos inerentes ao tema, importantes para a compreensão da complexidade que 

envolve o judaísmo. 

A ideia de que o judaísmo é uma religião, foi inventada no período moderno como 

resposta ao iluminismo alemão22. Na compreensão tradicional, não havia essa preocupação em 

definir o judaísmo enquanto religião ou qualquer outro aspecto, uma vez que o termo se 

referia ao comportamento e conduta ética dos judeus em todas as esferas da vida humana: 

política, econômica, científica ou moral. Isto dito, podemos entender que a preocupação em 

definir o que é ser judeu, é bastante contemporânea.  
                                                 
21 Haredi (plural Haredim): que significa literalmente, “aquele que treme” e deriva de Isaías 66:5, em que o 
profeta adverte seu povo a "ouvir a palavra do Senhor, vós que tremeis [Haredim] em Sua palavra ". Haredi é 
traduzido como “ultraortodoxos”, mas esta definição não remete a um termo amplo e diversificado que abrange 
uma série de judeus que se enquadram nesta categoria, mas não todos eles são "ortodoxos" na definição mais 
estrita do termo. Cf. Heidi CAMPBELL, Digital Judaism, p.53. 
22 O judaísmo moderno corresponde ao período histórico que se estende do Iluminismo e a Revolução Francesa 
até o Holocausto e a criação do Estado de Israel. Um período que durou aproximadamente dois séculos e que se 
nutriu do universalismo secular do Iluminismo e da cidadania nacional da Revolução Francesa, os dois grandes 
valores que os judeus deveriam absorver para se beneficiarem do fim da Idade Média. Cf. Bernardo SORJ; 
Monica GRIN, Judaísmo e Modernidade: Metamorfoses da Tradição Messiânica, p.4. 



   

 

45 

 

Neste contexto moderno, a religião por definição devia ser praticada geralmente de 

forma privada e não pública, voluntária e não obrigatória. Isso implica dizermos que o 

conceito não se aplica ao judaísmo e aos judeus, que vivem em grande parte, embora não 

totalmente, de maneira pública. Além disso, ao contrário da maioria das religiões tradicionais 

como o cristianismo, no judaísmo a pessoa já nasce judeu, portanto não se trata de uma 

adesão; e sim de “ um caminho de vida, uma comunidade de fé e de destino, que tenta seguir a 

voz de Deus e sua doutrina" (SCHERER, 2010, p.17).  

Na crença judaica esse caminho é indicado por Deus, que orienta a conduta ética e a 

prática do bem; em que fé, oração e ação devem andar juntas. Trata-se, portanto, de uma 

religião em que “a observância judaica é uma lembrança constante, um intenso apelo, um 

estar atento àquilo que está além da natureza" (HESCHEL, 2006, p.90). Esses fatores nos 

convidam a refletir sobre o conceito de religião e o seu papel nos dias atuais. O lugar que a 

religião ocupa atualmente no mundo, “está passando por uma grande reestruturação, que 

demanda um novo pensamento sobre a própria categoria de religião” (STOLOW, 2014, p.2).  

Voltaremos à reflexão sobre o judaísmo moderno e suas discussões sobre e religião e 

outras esferas do judaísmo na sequência, mas por hora gostaríamos de expor alguns dados 

gerais sobre o judaísmo, as diferentes vertentes religiosas e suas principais características. De 

um ponto de vista teológico, o judaísmo possui hoje aproximadamente 13 milhões de 

adeptos23, sendo uma das menores religiões do mundo. É possivelmente o mais antigo credo 

monoteísta e possui três elementos fundamentais: Deus, a Torá24 e Israel. No que se refere ao 

pensamento e vida judaicos, veremos no decorrer do trabalho que o judaísmo apresenta ideias 

opostas e contrastantes. (HESCHEL, 2006). 

De um lado a necessidade de preservar a natureza tipológica do discurso religioso 

não admitindo autoridade além da sua própria ou outros discursos acima dele; do 

outro, assumir o risco de (con)viver em um espaço habitado pela diversidade de 

discursos outros o que representa uma ameaça à própria transcendência do discurso 

religioso. (MARANHAO FILHO, 2013, p.245) 

No judaísmo contemporâneo existem três principais vertentes religiosas: o reformado, 

o ortodoxo - que foi estabelecido como uma resposta ao primeiro - e o conservador25, uma 

                                                 
23 Cf. Carl S. EHRLICH, Conhecendo o Judaísmo, p.9. 
24 O termo se refere ao Pentateuco, o conjunto dos cinco primeiros livros das escrituras judaicas, e à Lei de 
Moisés. Cf. Karen Armstrong, Em Nome de Deus, p.500. 
25 Zacharias Frankel (1801-1875) é considerado o fundador ideológico do movimento conservador no judaísmo, 
foi uma das principais figuras da história legal judaica do século XIX na Alemanha. A sua visão do judaísmo 
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vertente intermediária entre os dois primeiros. As três linhas alegam representar a religião 

original: no movimento ortodoxo porque o judaísmo é definido como lei, no de reforma 

porque o judaísmo é definido como ética e no conservador porque o judaísmo é definido pela 

tensão dinâmica entre tradição e mudança26.  

O judaísmo reformado é o mais liberal e tem como característica principal a 

flexibilidade, incentivando a aplicação crítica da leitura da Torá e das regras religiosas ao 

mesmo tempo em que encoraja a adaptação às questões do mundo contemporâneo. O 

movimento tentou racionalizar e reinterpretar o judaísmo à luz de ideias e valores da cultura 

ocidental. “Atualmente os judeus reformados diferem dos ortodoxos principalmente na 

questão da revelação, que é progressista, está sempre evoluindo e, portanto, permite novas e 

diferentes interpretações da Torá” (ARMSTRONG, 2009, p. 497). Atualmente algumas 

discussões giram em torno do papel da mulher dentro do judaísmo27, tanto com relação ao 

trabalho, quanto no que diz respeito ao seu papel na vida religiosa. Para Batnitzky (2011) o 

conceito de reforma indica que seus argumentos são sempre fundamentalmente 

conservadores, e seu objetivo real é preservar a tradição através da reestruturação - não de 

uma rejeição.  

A vertente conservadora, por ser um movimento intermediário entre o reformado e o 

ortodoxo, busca conciliar a tradição judaica, mantendo aquilo que considera essencial como a 

autoridade da lei, mas reconhece a necessidade de uma mudança histórica.28 O movimento se 

caracteriza principalmente nessa tensão dinâmica entre tradição e mudança. Essa tensão se dá 

principalmente no caráter dialético do pensamento conservador: como manter a tradição ao 

mesmo tempo em que se adequa às mudanças? 

Por um lado, somos informados de que" a mensagem confiada a Moisés continha um 

padrão de vida para todos os momentos. [...] Por outro lado, somos informados de 

que "mudanças importantes na vida do povo judeu tornaram muitas das leis bíblicas 

inaplicáveis ou totalmente obsoletas." (KAPLAN, 1981 apud BATNITZKY, 2011, 

p.171) 

                                                                                                                                                         

combinava com uma ênfase sobre a tradição com o reconhecimento de que o judaísmo apresentava uma série de 
problemas quando defrontado com as exigências da modernidade. Cf. Bernardo SORJ; Monica GRIN, Judaísmo 
e Modernidade: metamorfoses da tradição messiânica, p.117. 
26 Cf. Yves LAMBERT, A bíblia, a religião do antigo Israel e o judaísmo. In: O nascimento das religiões, 
p.429. 
27 Para um maior aprofundamento sobre o papel da mulher no judaísmo, cf. Luciana MILNITZKY, A mulher 
judia ortodoxa na modernidade, p.22-23. 
28 Cf. Leora BATNITZKY, How Judaism Became a Religion, p.33. 
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O movimento ortodoxo representa a crença na tradição e acredita na religiosidade 

conforme era vivida pelos seus ancestrais, buscando assim um retorno à forma mais 

tradicional do judaísmo. Por essa razão o ortodoxo se considera o verdadeiro e autêntico 

judaísmo, reconhecendo a natureza eterna e imutável da lei judaica; que compreende todos os 

aspectos da vida. Não se trata de uma lei exercida somente na sinagoga, mas também em casa, 

na escola, no trabalho, ou seja, consistente em todos os âmbitos da vida, sendo de caráter 

privado ou público.  

Assim para a ortodoxia, “a religião não é um sentimento por algo que exista, mas uma 

resposta a Deus que requer de nós que vivamos de certo modo” (HESCHEL, 2006, p.368). 

São os mandamentos que regem a vida judaica tradicional e ditam a conduta e a forma como 

se deve viver.  Esse comportamento de acordo com o que é esperado do judeu é interpretado 

como uma expressão de devoção “a viver uma existência ética e moral de forma a emular a 

sacralidade divina" (EHRLICH, 2004, p.54). Quanto mais orientado aos estudos dos livros 

judaicos, mais perto de Deus o judeu estará. 

De todos os movimentos descritos acima, o ortodoxo é o mais difícil de definir, porque 

é dividido em muitas correntes diferentes, desde o ortodoxo moderno29 até o hassídico30 e o 

ultraortodoxo. Não temos objetivo neste presente trabalho de aprofundar a discussão teórica 

de cada corrente, nos limitando, portanto, a fazer uma análise mais detalhada da comunidade 

ultraortodoxa Haredi, foco do caso de marketing do telefone kosher que será discutido neste 

trabalho.  

 

 

2.1. Judaísmo moderno   

 

O judaísmo moderno significou uma passagem do mundo tradicional ao mundo 

moderno, revelando a dicotomia existente entre tradição e modernidade, privado e público, 

sentimento e razão. Neste cenário, os tempos modernos significaram um constante conflito 

                                                 
29 O movimento ortodoxo moderno tenta assim como o judaísmo reformado, harmonizar o judaísmo com 
questões seculares e o Estado moderno. Cf. Leora BATNITZKY, How Judaism Became a Religion, p.184. 
30 Movimento místico fundado por Baal Shem Tov no século XVIII, o hassidismo marca o início da 
modernidade judaica no Oriente. Por causa de seus longos casacos pretos, chapéus pretos, cachos laterais, e 
barbas crescidas, os hassídicos são muitas vezes vistos como ícones do tradicionalismo e autenticidade judaico. 
A ênfase da religiosidade é a comunhão com Deus, e não o estudo da Torá, sugerindo que o que mais importa 
não é sua relação com a comunidade, mas sim a própria relação individual com Deus. Com um grande apelo 
espiritual, enxerga os indivíduos judeus como livres-pensadores e autores de suas próprias vidas. Cf. Ibidem, p. 
112. 
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entre valores tradicionais e novos valores e trouxe uma reflexão sobre qual o mínimo que 

deve ser mantido para se ser judeu no mundo contemporâneo. A questão é, pois, “se o povo 

judeu ainda pode se libertar de sua inércia, recuperar o contato direto com a realidade da vida, 

e, no entanto, continuar sendo o povo judeu” (GRIN; SORJ, 2008, p.175). 

O judeu moderno não pode aceitar o caminho da obediência' estática como um 

atalho para o mistério da vontade divina. Sua situação religiosa não conduz a uma 

atitude de abandono intelectual ou espiritual. Ele não está preparado para sacrificar 

sua liberdade no altar da lealdade, ao espírito de seus antepassados. Ele apenas 

responderá a uma demonstração de que há um significado que deve ser encontrado 

naquilo que se espera dele. Sua dificuldade primária não está em sua incapacidade 

para compreender a origem divina da lei; sua dificuldade está em sua incapacidade 

para sentir a presença do significado divino no cumprimento da lei. 

(ARMSTRONG, 2009, p. 437) 

A intenção dos judeus com a modernização foi buscar uma integração e legitimação 

do judaísmo a partir dos valores modernos, procurando mostrar que o judaísmo era capaz de 

conviver e se expressar em termos universais. Neste sentido o movimento moderno foi uma 

tentativa de assimilação, buscando abandonar todo conteúdo que pudesse implicar a não-

aceitação pelo outro e “procurando fundar o direito de existência do povo judeu, seja 

positivamente, pela contribuição do povo judeu à humanidade, seja pelo negativo, na 

impossibilidade de assimilar-se (SORJ; GRIN, 2008, p.5).  

Nesta procura por assimilação e sintetização do judaísmo surge a principal questão da 

modernidade: qual é a essência do judaísmo e o que significa ser judeu nos dias atuais? Em 

uma tentativa de responder à essa pergunta, Batnitzky (2011) se apoia em diferentes 

intelectuais para argumentar que o judaísmo pode ser descrito como religião, nacionalidade, 

comunidade política ou cultura. A autora inicia a sua elucidação refletindo sobre o judeu 

religioso no mundo moderno.  

Atualmente se discute muito religião em termos de uma escolha pessoal, uma 

consciência individual, separado da ideia de coletividade. No judaísmo, porém, a religião não 

é vista como algo relativo ao indivíduo, mas remete sempre a um grupo de pessoas. Sobre esta 

afirmação, a autora questiona como então eles se definem religiosos em um mundo moderno, 

uma vez que eles se caracterizam como um povo coletivo? Para resolver essa questão, os 

judeus eram obrigados a definir o judaísmo enquanto religião moderna em um contexto 

protestante da época.  
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Neste viés teológico, Batnitzky (2011) se apoia no filósofo Mendelssohn31 para afirmar 

que judaísmo é de fato uma religião. Uma das suas principais argumentações é que estado e 

igreja são diferentes e, portanto, cumprem funções distintas. O primeiro tem o papel de punir 

as pessoas que não cumprem as leis e envolve poder e coerção, enquanto que a igreja não. Isto 

significa dizer que a lei judaica não é de forma alguma política e que o indivíduo judeu é 

separado politicamente da comunidade; embora não teologicamente. Baseado nessas 

afirmações, o judaísmo deveria ser constituído da seguinte maneira: 

“1) Doutrinas e proposições, ou verdades eternas sobre Deus e seu governo e sua 

providência, sem as quais o homem não pode estar esclarecido e feliz. [...] 2) 

Verdades históricas, ou informações sobre o destino do mundo primitivo, sobretudo 

quanto às condições de vida dos fundadores da nação, de seu conhecimento do 

verdadeiro Deus, de sua conduta perante Deus, e até mesmo de suas faltas e da 

consequente punição paterna, da aliança que Deus com eles estabeleceu e da 

promessa que ele frequentemente lhes repetiu: fazer de seus herdeiros uma nação 

que lhe fosse dedicada. [...] 3) Leis, preceitos e regras de vida que são próprias dessa 

nação e graças à observância das quais se deverá chegar tanto à felicidade nacional 

quanto à felicidade pessoal de cada um dos seus membros. ” (MENDELSSOHN, 

1982 apud SORJ; GRIN, 2008, p. 2008, p.68-69) 

Ele continua seu raciocínio afirmando que o judaísmo enquanto religião, não conhece 

nenhuma punição, nenhuma outra pena senão a imposta pelo próprio pecador arrependido. 

Logo, não existe nenhuma forma de coerção e o descumprimento da lei afeta apenas a mente e 

o coração daquele que desrespeita a lei. Por fim ele defende que o judaísmo não é irracional, 

não é uma religião de dogmas, e, portanto, de grande contribuição para o iluminismo 

moderno32. 

Sob outra perspectiva, Hirsch33 afirma que os verdadeiros judeus são leais às leis, 

diferenciando dessa forma o judeu genuíno dos “outros” judeus. Neste argumento, aquele que 

                                                 
31 Moses Mendelssohn nasceu em Dassau, Prússia. Filósofo, iluminista e judeu-alemão, foi considerado o 
precursor do iluminismo judaico na Europa. Em 1763 ganhou um prêmio em um concurso de redação de 
filosofia e se destacou na época por conseguir prosperar ao mesmo tempo dentro dos círculos iluministas judeus 
e alemães. Cf. Bernardo SORJ; Monica GRIN, Judaísmo e Modernidade: metamorfoses da tradição messiânica, 
p.66. 
32 O iluminismo (ou Haskalah em hebraico) foi um movimento intelectual criado por Moses Mendelssohn no 
século XVIII; tentou incorporar ao judaísmo os valores do iluminismo europeu e integrar os judeus na cultura 
europeia. Cf. Karen ARMSTRONG, Em Nome de Deus, p.495. 
33 Samson Raphael Hirsch é considerado o pai da ortodoxia moderna: ele rejeitava enfaticamente o movimento 
de reforma, bem como qualquer mudança que afetasse os princípios e conteúdo do judaísmo haláchico 
(tradicional). A congregação e as instituições religiosas lideradas por ele tornaram-se paradigmas de sua visão do 
judaísmo neo-ortodoxo, ou judaísmo haláchico, em harmonia com o mundo moderno. Em sua tentativa de 
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não cumpre com as leis não pode ser considerado um judeu autêntico. Ele atribui ao judaísmo 

o conceito moderno de religião; que é uma convicção individual e não realizado em 

coletividade.34 Sobre esta argumentação Hirsch explica: 

“O judaísmo não é uma religião, a sinagoga não é uma igreja, e o rabino não é um 

sacerdote. O Judaísmo não é um mero complemento para a vida: ele compreende 

toda a vida. Ser judeu não é uma mera parte, é a soma total de nossa tarefa na vida. 

Ser um judeu na sinagoga e na cozinha, como pai e mãe, filho e filha, como servo e 

senhor, como homem e como cidadão com seus pensamentos e sentimentos, em 

palavras e ações [...] é o que significa ser judeu. Uma vida inteira apoiada pela ideia 

divina e vivida e conduzida para o cumprimento de acordo com a vontade divina. ” 

(HIRSCH, 1956 apud BATNITZKY, 2011, p.40-41) 

Além do caráter religioso e político, um outro conceito de judaísmo surge no cenário 

do nacionalismo europeu do século XIX, com o movimento sionista. O objetivo deste 

movimento foi restaurar o sentimento nacional judaico através de uma nação própria. Moses 

Hess35, um dos primeiros articuladores do movimento sionista, sustenta que a ideia moderna 

protestante de religião do indivíduo, não define o judaísmo, visto que ele não enxerga a 

religião do ponto de vista do indivíduo, mas sempre na perspectiva de comunidades. 

Contestando a ideia de que judaísmo é uma religião, ele afirma que os judeus são uma nação. 

Uma vez que os povos de todo mundo não permitiram que eles fossem parte de outras nações, 

eles precisavam de um território próprio para institucionalizar sua nacionalidade. Para apoiar 

a sua teoria continua Hess:  

“Nada é mais estranho ao espírito do judaísmo do que a ideia da salvação individual, 

que, de acordo com a concepção moderna, é o pilar da religião. O judaísmo nunca 

fez a distinção entre o indivíduo e a família, a família e a nação, a nação e a 

humanidade como um todo." (HESS, 1918 apud BATNITZKY, 2011, p. 149) 

Essa busca por uma nacionalidade própria do judeu foi uma tentativa de encontrar o 

lócus da nação judaica. No contexto nacionalista europeu, os judeus precisavam fazer algo 

considerado útil para a comunidade para adquirirem seus direitos; precisavam justificar a sua 

                                                                                                                                                         

preservar a ortodoxia sem renunciar à educação moderna, Hirsch contribuiu sensivelmente para mobilizar o 
tradicionalismo no quadro de uma nova perspectiva e revitalizar o judaísmo alemão do século XIX. Cf. Bernardo 
SORJ; Monica GRIN, Judaísmo e Modernidade: metamorfoses da tradição messiânica, p.123. 
34 Cf. Leora BATNITZKY, How Judaism Became a Religion, p.40-43. 
35 Moses Hess (1812-1875) foi um judeu alemão, socialista e precursor do sionismo. Nascido em Bonn, de 
família profundamente ortodoxa, foi educado no espírito da tradição religiosa judaica. Desenvolveu a tese de que 
a regeneração dos povos é um dado fundamental para a libertação última da humanidade. Com este fim, ele 
propõe a reabilitação política e nacional do povo judeu. Cf. Ibidem, p.152.  
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existência. Assim, eles passaram a procurar justificativas, não somente para os outros, mas 

também para eles próprios, do porquê eles mereciam se tornar cidadãos. As pessoas que eram 

excomungadas de suas comunidades não tinham para onde ir; ou se convertiam ou teriam que 

fazer parte de uma nova comunidade.36 Esse “[...] encontro doloroso [dos judeus] com a 

sociedade europeia, agressivamente modernizadora, levou-os ao secularismo, ao ceticismo, ao 

ateísmo, ao racionalismo, ao niilismo, ao pluralismo e à privatização da fé" (ARMSTRONG, 

2009, p.55, grifo da autora). 

Uma outra maneira de entender o judaísmo contemporâneo, é do ponto de vista 

cultural. Ahad Ha'am37 - conhecido como o fundador do sionismo cultura - defende que 

nenhuma pessoa moderna poderia acreditar em um poder sobrenatural. Além disso no seu 

entendimento a religião, enquanto tal, tornava os judeus da Europa ocidental escravos, sempre 

“amarrados” à nação a qual viviam: judeus-franceses, judeus- alemães, etc.  

O autor critica os judeus que sempre utilizaram hábitos como o Sabbath38 para se 

preservarem enquanto povo pois este costume não estaria ligado a um dia de descanso que 

Deus cedeu aos judeus, e sim a uma prática religiosa.39 Sobre isto Ha'am comenta que "[...] 

pode-se dizer sem exagero que mais do que o povo judeu manteve o Sabbath, o Sabbath tem 

mantido [o povo judeu]" (Ahad Ha’am, 1946, apud Batnitzky, 2011, p. 156-157, grifo da 

autora). Portanto a prática religiosa nada mais é do que uma cultura inerente aos judeus em 

exercer certos costumes religiosos como por exemplo o Sabbath.  

Batnitzky (2011) aponta algumas tensões sobre essa teoria. O que acontece em um 

mundo contemporâneo onde judeus não tem uma educação e um background em comum? 

Como ideias primárias teológicas estão sendo transformadas em cultura? Além disso o 

judaísmo cultural exige uma educação religiosa, pois do contrário que tipo de liderança decide 

de que maneira a cultura deve ser transformada? Ao explorar os quatro diferentes aspectos do 

judaísmo - religião, nacionalidade, comunidade política e cultura - a autora conclui que o 

judaísmo é na verdade uma combinação de todas essas esferas.  

 

                                                 
36 Cf. Karen ARMSTRONG, Em nome de Deus.  
37 Ahad Ha'Am (Asher Zvi Ginsberg) (1856-1927) nascido em Skivra, Ucrânia, filho de família hassídica, 
recebeu uma forte educação religiosa, com o estudo do Talmude, da literatura rabínica e do hassidismo. 
Aprofundou seus estudos do positivismo e do evolucionismo inglês, que influenciariam seu pensamento. Cf. 
Bernardo SORJ; Monica GRIN, Judaísmo e Modernidade: metamorfoses da tradição messiânica, p. 171. 
38 Dia semanal de descanso e de adoração, de acordo com as leis judaicas (sábado).   
39 Cf. Leora BATNITZKY, How Judaism Became a Religion, p.155-160. 
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2.2. Movimento judaico na Europa   

 

A estrutura básica da vida judaica na Europa no final do século XVIII e início do XIX 

foi a comunidade judaica local, que era autônoma e tinha jurisdição sobre os judeus em uma 

área particular. Muitas dessas comunidades foram espalhadas por toda a Europa, e só existiam 

graças a permissão de alguma autoridade externa, que oferecia a proteção em troca de 

impostos e desempenho de alguma função que eles considerassem produtiva (BATNITZKY, 

2011). Dessa forma, o judeu sempre foi percebido como um estrangeiro, afastado da cultura, 

valores e direitos locais.  

Neste cenário surgiu a literatura iídiche40, que descreve de forma criativa a vida 

judaica na Europa Oriental. A suas histórias são contos de humor que relatam uma autêntica 

vida judaica, centrada nas devoções do passado e contrária às opções disponíveis para os 

indivíduos modernos. O uso do iídiche, espécie de dialeto alemão, acabou reafirmando o etos 

do judeu como um “povo excluído”, devido ao uso de uma linguagem própria nos contos em 

detrimento do idioma local. Sobre isso, Mendelssohn afirma que o iídiche de fato “[...] não 

contribuiu nem um pouco para a imoralidade do homem comum" (MENDELSSOHN, 1967 

apud BATNITZKY, 2011, p. 75), corroborando dessa forma, com a importância do uso do 

idioma local para a assimilação dos judeus.  

Nesta conjuntura, surge o iluminismo que motivou a emancipação do judeu, eximindo-

o dessa situação de “povo à parte” – e consequentemente da segregação física do gueto - e do 

seu status de estranho em sua própria terra. Dessa forma, a emancipação significou que os 

judeus eram livres como indivíduos, porém que o judaísmo não poderia ser expresso 

livremente na cultura alemã. Para Jacob Katz, os judeus alemães e a cultura judaica alemã 

poderiam ter tomado três caminhos possíveis para uma completa integração:  

Primeiro, os judeus poderiam ter simplesmente deixado o judaísmo e aderido à 

tradição cultural alemã. Em segundo lugar, os judeus poderiam ter usado a cultura 

alemã para reconfigurar o judaísmo e a cultura judaica, à luz da era moderna. E em 

terceiro lugar, [...] os romancistas judeus poderiam ter representado a sociedade 

judaica contemporânea em que viveram, ou o passado judaico como haviam 

                                                 
40 Um dos grandes nomes da literatura iídiche, Sholem Aleichem escreveu o clássico Violinista no Telhado, em 
que ridiculariza aquilo que ele via como tradições antigas e ultrapassadas do judaísmo. Ele ilustra a vida judaica 
como um museu empoeirado de rituais arcaicos e tradições sem sentido. Tevye, personagem do conto, é 
apresentado como um homem sincero, mas sem cultura, teimoso em suas opiniões e cego em sua fé, cujos 
valores e crenças não podem competir no mundo moderno.  
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aprendido, e produzir seus contos com personagens judeus. (KATZ, 1985 apud 

BATNITZKY, 2011, p. 32) 

De fato, um número considerável de judeus alemães abandonou o judaísmo aderindo à 

cultura alemã, e um bom número de judeus utilizou a cultura alemã para reconfigurar o 

judaísmo. Mas para a maioria, não foi permitido engajar-se mais profundamente na cultura 

alemã. Em parte, pelo contexto protestante dos alemães e pelo entendimento de uma cultura 

alemã exclusivamente “superior”. Para os alemães, os judeus europeus representaram a 

ignorância e a vulgaridade que representava o oposto dessa cultura “superior” (CAMPBELL, 

2013).  Apesar disso os judeus tinham conseguido se integrar com certo sucesso em diversas 

sociedades na Europa Ocidental e Oriental, porém eles continuavam a ser diferenciados como 

judeus-poloneses, judeus-alemães, judeus-franceses, porque não correspondiam a um “padrão 

nacional”. 

Muitos dos que se converteram eram vistos com uma certa desconfiança pelos demais 

e continuavam a ser segregados, nesta ocasião como “novos cristãos”.  Essa desconfiança se 

devia ao fato de que a conversão não era considerada sincera por muitos, que acreditavam que 

o convertido somente havia preferido manter sua fortuna à sua fé.41 Na situação de 

convertidos, os “ex-judeus” poderiam manter suas propriedades enquanto cidadãos locais. Em 

alguns países da Europa, como na Espanha por exemplo, os “antigos cristãos” começaram a 

referir a si próprio como “sangue puro”, reforçando a ideia de que os novos convertidos 

pertenciam a uma categoria inferior. Podemos concluir então, que os judeus que se 

converteram foram forçados de certa maneira a continuar judeus, visto que a situação de 

excluído continuava igual. Logo, tanto na condição de judeu ou de “novo cristão”, o judeu 

continua no isolamento.  

Strauss questiona de que maneira o povo judeu pode fugir dessa discriminação, se nem 

a conversão à outra religião o tornava isento do isolamento. Uma possibilidade que muitos 

encontraram foi o casamento misto, mudança de nome e casamento sem filhos, que viabilizou 

que eles deixassem de ser reconhecidos como judeus. Strauss argumenta, no entanto, que é 

impossível “deixar de ser judeu”, fugir das origens e se livrar do passado, pois isso é inerente 

ao judeu e não pode ser alterado com uma troca de nome ou uma infração das leis judaicas. 

Ele afirma que “devemos simplesmente reconhecer o fato, que todos nós sabemos, que a 

                                                 
41 Cf. Leo STRAUSS, Jewish Philosophy and the Crisis of Modernity, p.314.  
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minoria judaica não é universalmente popular, e aceitar as consequências que decorrem disso” 

(STRAUSS, 1997, p.317).  

Uma outra opção para fugir da discriminação seria a assimilação do judeu de uma 

forma diferente: através do reconhecimento do judaísmo como uma seita qualquer. Uma seita 

implica em uma participação voluntária que não requer nenhum compromisso e filiação, 

sendo possível então mudar de seita conforme a necessidade. Neste contexto o judaísmo 

jamais poderia, portanto, ser uma seita. E uma última solução, que segundo Strauss é a única 

plausível, seria uma assimilação enquanto uma nação. Essa assimilação da qual o autor se 

refere “não significa conversão como entendemos, mas sim uma assimilação da sociedade 

secular“ (Ibidem, p.314). Continua o autor:   

A assimilação não pode significar o abandono da herança, mas apenas dar-lhe um 

outro sentido, transformando-a. E assimilação não pode ser um fim, ela só poderia 

ser um caminho para isso. A assimilação é um estágio intermediário em que isso 

significa distinguir-se em atividades que não são, como tal, judaicas, mas, como 

Nietzsche diria, europeia, ou como diríamos, ocidentais. (Ibidem, p.325) 

É neste contexto de uma busca contínua de integração, de um território próprio e da 

preservação do povo judeu, que surge o movimento sionista e a criação do Estado de Israel.  

Ainda que fossem um povo separado em diversas comunidades, eles se imaginavam como 

sendo uma nação; o povo de Israel. Acreditavam que quando o Messias chegasse, todas essas 

comunidades se juntariam e viveriam como uma nação reunida42. Esse movimento foi uma 

tentativa de "recuperar a irredutível essência do judaísmo, o que só poderia acontecer 

[segundo eles] quando os judeus voltassem às raízes" (AMRSTRONG, 2009, p.253, grifo da 

autora). 

 

 

2.3. O movimento sionista e o Estado de Israel  

 

O movimento sionista43 foi uma tentativa de preservar o povo judeu através da 

conquista de uma base territorial. Sempre tratados como um povo excluído do contexto geral, 

tolerado pela nação da qual faziam parte, eles almejavam conquistar seu reconhecimento 

enquanto nacionalismo judeu. O movimento ganhou força após a destruição das comunidades 

                                                 
42 Cf. Leora BATNITZKY, How Judaism Became a Religion, p.2. 
43 Herzl é o fundador do movimento sionista. Cf. Ibidem, p.148.  
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judaicas da Europa, o que sustentou a convicção e confirmou a necessidade da criação de um 

Estado judeu que o movimento sionista vinha anunciando desde o século XIX.44 Em síntese, 

"o sionismo é a expressão do cansaço de ser governado por Goyim [não-judeus ou as nações 

do mundo]" (LEIBOWITZ apud BATNITZKY, 2011, p.65). 

Se a importância do Estado de Israel é essencial na consciência judaica 

contemporânea, suas limitações no sentido de renovar a cultura judaica tornaram-se cada vez 

mais visíveis. Essa nova cultura se mostrou limitada em acolher e integrar a vivência dos 

judeus em exílio e teve grande dificuldade de se disseminar entre os habitantes israelenses. 

Ainda que a maioria dos judeus se identificassem com Israel, muitos continuaram a viver no 

exílio. “Recolher nossos dispersos dos quatro cantos da Terra [...] é impossível” (GRIN; 

SORJ, 2008, p.185). 

Não foi somente o judeu que viveu em situação de excluso, mas também o judaísmo, 

que não pode desenvolver no cenário europeu sua individualidade à sua própria maneira. Fora 

do ambiente do gueto ele corria o risco de se dividir em várias espécies de judaísmo, cada um 

com caráter e vida diferentes.45 Portanto o Estado de Israel não significou somente este 

espírito nacionalista e uma “unificação do judaísmo”, mas também representou a autoimagem 

do judeu, a recriação da língua hebraica como língua franca do povo judeu e a renovação da 

vida artística do povo judeu; uma “nova produção” do judaísmo46. 

 Porém o sionismo logo se tornou alvo de muitas críticas e foi refutado por grande 

parte dos ortodoxos47 (Figura 3). Alguns desaprovaram o movimento pelo fato dos sionistas 

rejeitarem a crença judaica de que os judeus só voltariam para a terra de Israel em massa 

quando o Messias viesse48. Outros pelo caráter exclusivamente político do movimento que foi 

interpretado como secular e até antirreligioso.  

 

                                                 
44 Nachman FALBEL, Judeus no Brasil: Estudos e Notas, p.174. 
45 Cf. Monica GRIN; Bernardo SORJ, Judaísmo e Modernidade: metamorfoses da tradição messiânica, p.188. 
46 Ibidem, p.8. 
47 A comunidade religiosa em Israel compreende os ortodoxos modernos (Dati Leumi) e os ultraortodoxos 
(Haredim), correspondendo por 17% e 8%, respectivamente, da população judaica de Israel (Bureau Central de 
Estatísticas [CBS], 2009). Os ortodoxos modernos procuram conciliar a religião com a modernidade, porém com 
certa desconfiança. Cf. Heidi CAMPBELL, Digital Judaism, p.183.  
48 Os Haredim não se identificam com o moderno Estado de Israel, pois acreditavam que a criação de um Estado 
judeu exigia a vinda do Messias. Cf. Ibidem.  
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Figura 3 – Protesto contra o movimento sionista em Israel 

 
Fonte: www.inminds.co.uk 

 

Por outro lado, houve uma tentativa de “santificação” do Estado, dando-lhe um valor 

religioso que permite considerar que “o povo se tornou Deus, o patriotismo uma fé, e o Estado 

uma religião [...] e a Torá [um] meio de satisfazer os interesses do povo e do Estado” (Ibidem, 

p.241, grifo da autora). Esse fato causou uma enorme tensão entre Estado e religião, conforme 

Leibowitz49 explicita:  

[...] o aparelho político de todo Estado, no passado, no presente e no futuro, só pode 

ser o instrumento para satisfazer as necessidades e os interesses humanos, e 

assegurar a existência do indivíduo e da sociedade, mas nunca a expressão do 

Serviço divino, que é tarefa do homem sobre a terra. [...] Por essa razão, o Estado de 

Israel não tem significação religiosa atual; esta só existe nele em potencial, como o 

Estado dos judeus [...] Eles não têm outra escolha senão a de substituir o sentido 

religioso da noção de judaísmo por um sentido laico, e o do povo judeu [...], 

definido por sua Torá, pela noção de nação, no sentido laico moderno. Está aí o 

grande problema existencial contemporâneo do povo judeu. (LEIBOWITZ, 1985 

apud GRIN; SORJ, 2008, p.242) 

                                                 
49 Yeshayahou Leibowitz (1903 - 1994): Cientista e filósofo. Para ele, o judaísmo é um fenômeno histórico e 
religioso, que se caracteriza pelo reconhecimento de servir a Deus segundo a Halacha. Leibowitz considera que 
não existem uma filosofia, uma teologia, uma ciência e uma doutrina genuinamente judaicas. Ao contrário, 
segundo o autor, o judaísmo deve ter como propósito servir a Deus – e não realizar a perfeição espiritual ou 
física, o desenvolvimento da sociedade ou a perfeição do mundo. Cf. Heidi CAMPBELL, Digital Judaism, 
p.234. 
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Os judeus não conseguiram harmonizar a fé no Estado com a fé na Torá, pois a crença 

religiosa só se justifica na medida em que se opõe aos valores da laicidade e não com uma 

“fusão de valores” como se pretendeu com a “santificação” do Estado. Essa tensão provocou 

no sionismo uma “negação niilista de todos os valores decentes e sagrados” (ARMSTRONG, 

2009, p. 282). Os judeus europeus que perceberam que a assimilação não era uma solução 

para o problema judaico e procuraram outra solução puramente humana ou política 

recorreram ao sionismo político. Em oposição a esse sionismo político surge o sionismo 

cultural, que objetivava inserir os elementos culturais judaicos no movimento. A principal 

crítica do movimento era: 

[...] que o sionismo político era uma concessão à tradição judaica, pois se 

preocupava puramente com questões políticas e atuais. Por isso o movimento 

político não pode satisfazer aqueles judeus que se importam com o judaísmo e que 

buscam um “Estado judeu” e não apenas um estado de judeus. Aqueles que estavam 

buscando uma solução ao “problema do judeu”, tinham que aceitar não somente o 

território santificado pela tradição judaica, mas também o seu idioma hebraico e sua 

cultura judaica. (STRAUSS, 1997, p.92.) 

Visto que "cultura" não pode ser considerada como inteiramente secular, Strauss 

(1997) identificou que o sionismo cultural, uma vez que retrata a si mesmo, se transforma em 

sionismo religioso. E o sionismo religioso, que por sua vez também retrata a si mesmo, deve 

admitir que simboliza principalmente a fé judaica e apenas secundariamente o sionismo. O 

autor parece duvidar de que essa união secular entre sionismo político e cultural seja 

suficiente para sustentar os judeus em sua vida espiritual.50  

Devido a essa falta de apoio à vida espiritual somado a um judaísmo “politizado” e 

“secularizado”, os religiosos de fato não conseguiram encontrar no movimento sionista o 

sustento necessário para exercerem sua espiritualidade. Esse fato gerou uma enorme revolta 

na comunidade ultraortodoxa Haredi, que não reconhece o Estado moderno e seu etos 

secularista e o considera “obra do demônio”. Até os dias atuais muitos apedrejam carros que 

circulam aos sábados, desrespeitando assim o Sabbath. Esses atos de violência constituem um 

”kiddush hashem, uma “santificação do Nome de Deus”, e um golpe contra as forças do mal 

que cercam os Haredim e ameaçam devorá-los” (ARMSTRONG, 2009, p. 284).  

                                                 
50 Cf. Leo STRAUSS, Jewish Philosophy and the Crisis of Modernity, p.92. 
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Apesar dos Haredim antissionistas serem uma pequena minoria – cerca de 10 mil em 

Israel51 - possuem considerável influência. No campo político, os Haredim juntamente com os 

ortodoxos modernos representam 25% dos judeus israelenses, sendo o restante composto por 

40% de judeus tradicionais e 35% judeus seculares israelenses, que são formalmente membros 

das duas correntes não-ortodoxas: Conservador e Reforma52.   

Entretanto alguns Haredim menos extremistas sentem falta de participar mais nas 

ações do Estado. “Por mais poderoso e próspero que Israel tenha se tornado em termos 

materiais, os judeus ainda se encontram numa situação de exílio existencial e não podem 

legitimamente participar na vida política e cultural do mundo moderno” (Ibidem). A maioria 

protesta simplesmente afastando-se do Estado secular e desenvolvendo uma contracultura que 

desafia seus valores, mas sem grandes participações no contexto político.  

A grande motivação que leva essa sociedade a se isolar do mundo secular é o “desejo 

de preencher o vazio criado pelo etos moderno” (Ibidem, p. 285). Na visão da comunidade 

eles estão defendendo o sagrado e os ensinamentos da Torá, como verdadeiros guerreiros de 

Deus. Como forma de reforçar essa posição tradicional e contrária a modernidade, a yeshiva53 

(Figura 4) acabou se tornando o símbolo mais importante dos Haredim, que passaram a se 

dedicar exclusivamente aos estudos, mesmo depois de casados, cabendo então às suas esposas 

o sustento financeiro da família. Para eles os textos sagrados constituíam a “arma” mais 

importante para confrontar a modernidade do século XX, que deve ser evitada a todo custo.  

 “No perigoso mundo novo da modernidade, que quase eliminara os judeus da 

Europa, os estudiosos que viviam na yeshiva, imersos nos textos sagrados e tendo 

mínimo contato com o mundo exterior, assumiriam a função de guardiões do 

judaísmo. [...] Qualquer tipo de judaísmo – sionista religioso, reformado, 

conservador ou neo-ortodoxo – que tentasse absorver aspectos da cultura moderna 

era ilegítimo. Num mundo que acabava de aplicar-se à destruição do judaísmo, não 

podia haver concessões. (ARMSTRONG, 2009, p.285-286) 

 

                                                 
51 Cf. Karen ARMSTRONG, Em Nome de Deus, p.284. 
52 Cf. Heidi CAMPBELL, Digital Judaism, p.184. 
53 Academia judaica religiosa cujos alunos estudam o Talmude e outras obras da literatura rabínica. Plural: 
yeshivot. Cf. Karen ARMSTRONG, Em Nome de Deus, p.500. 
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Figura 4: Yeshiva em Israel 

 
Fonte: http://www.timesofisrael.com 

 

Em consequência da destruição de yeshivot, do desaparecimento de clássicos do 

estudo judaico, da extinção do estilo de vida do gueto, dos milhões de judeus que forma 

exterminados, a comunidade ultraortodoxa entende o mundo secular como sinônimo de 

destruição; do judeu, do judaísmo, da tradição e da história. Estudar, portanto, era a única 

saída para preencher esse “vazio” causado pelos sionistas e seu etos secular. “Esse esforço 

heroico para cumprir a lei com uma pontualidade impossível em épocas anteriores 

correspondia a uma forma de materializar o divino num mundo brutalmente esvaziado de 

Deus” (Ibidem, p.287).  

Para os Haredim a modernidade significava a falta de observância religiosa e 

consequentemente uma alienação e distanciamento de Deus. A yeshiva, enquanto principal 

instrumento para reiterar essa visão conservadora, proporcionava aos jovens um estudo 

dedicado totalmente à Torá, mas também um distanciamento das experiências mundanas e 

todas as tentações relativas a elas. Dessa forma os Haredim não estavam isolados somente do 

resto do mundo, mas também se encontravam em exílio no próprio Estado judeu.  

“Numa época em que judeus reformados, conservadores e neo-ortodoxos 

descartavam partes da lei ou procuravam uma vida religiosa mais relaxada e 

racional, a observância mais estrita impossibilitava qualquer concessão às normas 

sociais vigentes. [...] Os Haredim afastaram-se não só da sociedade moderna, como 

de outros judeus, menos meticulosos. Precisavam de açougueiros diferentes, de lojas 

mais severas em relação a alimentos kosher, de banhos rituais próprios. ” 

(ARMSTRONG, 2009, p.288) 
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Embora Israel tenha significado progresso para o povo judeu, certamente também 

reafirmou a dicotomia judeu e não-judeu, agravando dessa maneira o antissemitismo. Strauss 

(1997) sugere que isso se deve à dois fatores importantes: primeiro o fato de Israel ser um país 

ocidental, que educa seus inúmeros imigrantes do oriente de forma “ocidentalizada”, o que 

torna Israel o único país oriental no ocidente. Além disso, Israel é um país que é cercado por 

inimigos de superioridade numérica esmagadora, e é um país singular que possui a bíblia 

hebraica como único livro que predomina nas escolas 54. 

Por conta dessa “ocidentoxicação55” em Israel, os Haredim continuaram se opondo ao 

Estado de Israel e acreditavam que os judeus seculares estavam decididos a eliminar a 

religião, portanto eles não mantinham nenhum tipo de contato com os não judeus, ou judeus 

seculares ou religiosos que não compartilhavam da sua visão do judaísmo. Todo aquele que 

pensa e age de algum modo diferente daquilo que eles acreditam é visto como o “mal” que 

deve ser aniquilado. Não no sentido de violência fundamentalista, mas na concepção de 

afastamento do contexto secular, desprezando absolutamente a modernidade e enxergando 

essa “luta contra o mal” como uma guerra.  

Até os dias atuais o sionismo e o Estado judeu criado por ele, dividem o mundo 

judaico mais que a modernidade. As manifestações contra ou a favor "se tornariam a força 

motriz de todas as formas de fundamentalismo judaico" (ARMSTRONG, 2009, p.209). 

 

 

2.4. Judaísmo ultraortodoxo  

 

Devido a maneira de enxergar o mundo externo sob a ótica dos valores e padrões da 

comunidade, o “novo”, o “diferente”, o “moderno” como uma ameaça que deve ser combatida 

e evitada obstinadamente, os Haredim configuram uma comunidade ultraortodoxa. A 

ultraortodoxia representa uma visão de mundo que vive literalmente os ensinamentos da Torá 

e um retorno aos princípios e religiosidade ensinados pelos antepassados. “O traje, os 

métodos de estudo, até mesmo o corte de barba, deviam ser absolutamente exatos" 

(ARMSTRONG, 2009, p.280) assim como no tradicional e “velho mundo” judaico (Figura 5). 

O verdadeiro judaísmo, segundo eles, não deve ser modificado conforme o tempo, mas sim 

                                                 
54 Cf. Leo STRAUSS, Jewish Philosophy and the Crisis of Modernity, p.413. 
55 Termo utilizado por Armstrong para referir-se à influência do ocidente no Estado de Israel. Cf. Karen 
ARMSTRONG, Em Nome de Deus, p.359. 
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interpretado de forma genuína e para isso não pode haver concessão.  O vestuário não é uma 

questão de aparência para os ultraortodoxos, mas representa uma missão especial do povo 

judeu e uma autossegregação do povo judeu do mundo e de outros judeus (BATNITZKY, 

2011). 

 

Figura 5 – Judeus Haredim em Israel 

 
Fonte: www.jpupdates.com 

 

O movimento surgiu como uma resposta à ortodoxia56, “como uma rejeição total da 

tentativa moderna de dividir a vida humana em diferentes esferas (tais como religião, 

nacionalidade e cultura), e, assim como uma recusa em questionar se o judaísmo é ou não é 

uma religião“ (BATNITZKY, 2011, p.5). Para os ultraortodoxos, atribuir ao judaísmo apenas 

o caráter de religião, é um reducionismo do conceito que é bem mais amplo e deve fazer parte 

de todos os aspectos na vida de um judeu e não somente no caráter religioso. Como objeção à 

essa concepção eles optaram por romper com o resto do mundo, criando assim sua própria 

forma de entendimento. Para eles: 

A verdadeira fé, devido à sua natureza divina, está acima do tempo, e assim como a 

parte mais nobre do homem não está sujeita ao tempo, assim também a fé se eleva 

acima de todo o tempo, e a palavra que saiu da boca de Deus está enraizada na 

eternidade. [...] É nessa situação que o judeu se encontra hoje: não pode escapar da 

influência das condições do tempo, e, no entanto, quando as exigências da fé o 

                                                 
56 O judaísmo ortodoxo engloba os Sefarditas, Ashkenazis, Hassídicos e o Religioso Nacional. Cf. Heidi 
CAMPBELL, Digital Judaism, p.48. 
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levam à oposição ao espírito do tempo, espera-se que atenda a seu chamado – 

encontre o poder de resistir às lisonjas dos tempos. (GRIN; SORJ, 2008, p.120) 

Como parte dessa rejeição à modernidade e todos os aspectos que ela oferece, no 

início do século XIX os judeus tradicionais dedicaram-se totalmente ao estudo da Torá e do 

Talmude57 (ARMSTRONG, 2009). Dessa maneira eles acreditavam que poderiam perpetuar 

as tradições de seus ascendentes e permanecer distante de toda e qualquer atividade mundana 

que não estivesse em concordância com sua fé. E de fato a yeshiva proporcionou aos 

ultraortodoxos uma imersão nos estudos ao mesmo tempo em que os retiravam do contexto 

contemporâneo. Podemos considerar parte destas atividades o acesso e utilização dos meios 

de comunicação e suas novas tecnologias, pauta que vem sendo bastante debatida atualmente 

nessas comunidades: “Desde os anos 1990 muitos ortodoxos rabinos e líderes religiosos falam 

sobre os potenciais riscos ao longo do caminho da informação." (HERMAN, 1995 apud 

CAMPBELL, 2015, p.5).  

Lambert58 observa duas tendências opostas em relação ao uso da tecnologia: uma forte 

reafirmação da identidade ou a sua diluição59. É desnecessário dizer que o grupo ultraortodoxo 

utiliza a tecnologia de forma restrita - por um grupo autorizado60 - e sempre relacionado aos 

ensinamentos e valores na luz do pensamento judaico. O primeiro fórum ultraortodoxo61 foi 

considerado inovador porque permitiu pela primeira vez um discurso crítico que não era 

supervisionado pelos rabinos da comunidade. No fórum eram discutidos assuntos como: 

explicação de eventos históricos envolvendo os judeus, problemas sociais, conflitos entre 

partidos e outros assuntos de interesse da comunidade. Porém no final de 2007 o site, entre 

outros sites ultraortodoxos existentes na época, foi banido pela maioria dos rabinos, mas 

continua ativo até os dias atuais sob administração externa à comunidade (CAMPBELL, 

2015). 

De forma geral as discussões são voltadas à proibição das tecnologias, mas muitas 

vezes não é possível banir totalmente o uso da tecnologia – como veremos no caso do telefone 
                                                 
57 Estudo, ensinamento; obra que contém opiniões e depoimentos dos rabinos da Palestina e da Babilônia desde o 
século I até o final do século V d.C. e de seus intérpretes. Cf. Karen ARMSTRONG, Em Nome de Deus, p.499. 
58 Cf. Yves LAMBERT. A bíblia, a religião do antigo Israel e o judaísmo. In: O nascimento das religiões.  
59 Os ortodoxos modernos, ou grupos Nacional religiosos israelenses, são mais flexíveis em tais interpretações e 
engajamento com a modernidade (como a tecnologia), mas ainda são limitados por restrições ideológicas e 
religiosas específicas, tais como a crença na religião no significado do estado de Israel, e uma estrita adesão a 
Halacha (Y. Cohen, 2005). Cf. Heidi CAMPBELL, Digital Judaism, p.3. 
60 Nas comunidades ultraortodoxas o uso da Internete aparelhos 3G são proibidos em qualquer circunstância para 
alunos da yeshiva, alunos da Bais Yakkov e estudantes do seminário. Cf. Idem, When Religion Meets New 
Media, p.170. 
61 Acesso site: http://www.bhol.co.il/. Cf. Ibidem, p.166. 
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kosher. Como solução alternativa a proibição total da tecnologia e na impossibilidade de 

eliminá-la da comunidade, as autoridades discutem meios de ajustar a tecnologia a fim de que 

os valores e prioridades da comunidade não sejam comprometidos. Afinal, o progresso da 

tecnologia é inevitável e como afirma Santaella62 “[...] buscar apagar essa realidade através da 

denegação implica, acima de tudo, uma recusa do pensamento”. As autoridades rabínicas têm 

consciência dessa inevitabilidade e procuram adequar à tecnologia à luz do judaísmo 

ultraortodoxo.  

A questão central sobre a modernidade é a preocupação com o futuro e as mudanças 

que a influência secular pode trazer ao judaísmo e por isso os ultraortodoxos tentavam 

desesperadamente recriar o “velho mundo", criando uma relação dialética com a “nova 

mídia”. Essa noção de retorno ao passado é evidenciada no mundo ortodoxo, e aqueles que 

aderem à ortodoxia judaica na sociedade israelense são conhecidos como chozrim 

be’teshuvá:63 “um retorno a fé”, às origens ancestrais e ao caminho do bem por meio do 

arrependimento.  

“O arrependimento é o retorno, ou seja, o retorno do caminho errado para o caminho 

certo. [Isto implica dizer que] estávamos no caminho certo antes e nos voltamos para 

o caminho errado. [...] Hoje, teshuva às vezes significa, não um retorno que ocorre 

dentro do judaísmo, mas um retorno ao judaísmo por parte de muitos judeus que, ou 

cujos pais, haviam rompido com o judaísmo como um todo” (STRAUSS, 1997, 

p.87-88, grifo da autora). 

Refletindo sobre essa filosofia de retirada da modernidade, e procurando manter os 

valores religiosos, os rabinos Haredim emitiram ao longo dos anos decretos religiosos contra 

a mídia de massa como sendo ameaça aos valores da Torá. As obrigações religiosas são 

primordiais e por isso essas restrições oficiais relacionadas à tecnologia são importantes nas 

comunidades. “A mitzvot (regras religiosas) associada ao shabbat [...], o uso de eletricidade, e 

certas tecnologias são exemplos de como a lei judaica orienta o uso da tecnologia” 

(CAMPBELL, 2007, p. 1057-1053).  

Uma das principais preocupações em relação à Internet é a extensão em que ela pode 

se tornar uma porta de entrada para o pecado, proporcionando fácil acesso a materiais 

                                                 
62 Cf. Lúcia SANTAELLA, Da cultura das mídias à cibercultura: o advento do pós-humano, p.30. 
63 O processo pelo qual judeus laicos aderem à ortodoxia judaica. Em outras palavras, o retorno à comunicação 
com Deus, trilhando um percurso criado pela própria divindade, no qual cabe ao homem um ato de contrição e 
arrependimento, ao qual se segue uma atitude de obediência e submissão às regras a ele impostas nessa 
caminhada. Cf. Marta Francisca TOPEL, O lugar da nova ortodoxia judaica paulistana no cenário do campo 
religioso brasileiro, p.112. 
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considerados impróprios que podem levar a transgressões em pensamento e ação. A Internet 

se torna dessa forma um canal para interação com o mundo secular, expondo todo o tipo de 

conteúdo gerado fora da comunidade. Quanto mais ortodoxo for o rabino, mais crítico em 

relação à Internet e aos potenciais riscos trazidos pela sua utilização ele será. Para eles a 

Internet representa "uma porta de entrada para o conteúdo imoral, uma estrutura que encoraja 

comportamentos sociais problemáticos para os membros e uma esfera facilitando a invasão 

secular no âmbito sagrado da comunidade” (Idem, 2015, p.4). Alguns ortodoxos são menos 

rigorosos em relação aos assuntos seculares – como o ortodoxo moderno e grupos nacionais 

religiosos de Israel – e por isso são muitas vezes retratados muitas vezes como "menos 

judeus" pela imprensa Haredim (Ibidem).  

Alguns rabinos exercem a função de líderes morais, legitimando e deslegitimando os 

meios de comunicação de massa. Com exceção dos rabinos Haredim, líderes de outras 

vertentes estão descobrindo o valor da Internet envolvendo os principais meios de 

comunicação para reafirmar suas crenças. Apesar dos ortodoxos modernos serem mais 

flexíveis e se envolverem de forma mais rápida e aberta com as novas mídias em comparação 

aos ultraortodoxos, “eles ainda encontram perguntas semelhantes a respeito de como a estética 

da mídia e capacidades tecnológicas podem representar desafios para os valores da 

comunidade” (Ibidem, p.186). Segundo Armstrong "[...] entre os fundamentalistas e os que 

adotam uma atitude mais positiva em relação ao moderno mundo secular existe um abismo 

intransponível" (ARMSTRONG, 2009, p.280). 

O ceticismo em relação aos meios de comunicação, não está relacionado 

exclusivamente ao anseio da entrada desses conteúdos seculares na comunidade, mas também 

é “motivado por lembranças de propaganda antissemita em jornais e desenhos editoriais 

representando os judeus como demônios”, (WIGODER, 2002 apud CAMPBELL, 2015, p. 

40) que podem incitar a perseguição ao povo judeu. Em razão desse entendimento que gera 

inquietações e conflitos com a mídia, é necessário que haja um reajustamento religioso-social 

da tecnologia. 

 Como já afirmamos, a mídia nem sempre representa ameaça às comunidades que 

fazem utilização dela para fins religiosos. Contudo essas comunidades acabam optando pelas 

mídias “[...] que elevam os padrões morais, promovem a moralidade sexual e o respeito à 

Deus" (CAMPBELL, 2015, p.40). Em uma pesquisa64 elaborada pela autora, descobriu-se que 

                                                 
64 Cf. Heidi CAMPBELL, Digital Judaism, p.189-190. 
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em 2007 55% dos domicílios de Haredim possuíam um computador, e cerca de 57% desses 

lares estavam conectados à Internet. 73% dos rabinos da comunidade entrevistados pela 

autora não tinham acesso à Internet devido à questão religiosa e dos 74% que possuíam 

computadores em casa, 56% tinham dispositivos de filtragem (Gráfico 4).  

Do total da comunidade, apenas 42% tinha computador em casa, em contraste com 

29% da população geral de Israel. Em 2008 notou-se um aumento notável no uso da Internet: 

daqueles que possuíam computadores, mas não estavam ligados à Internet, 27% eram judeus 

Haredim. O uso da Internet por essa comunidade, é muito mais discreto, refletindo um 

comportamento igual ao cotidiano, que é mais separatista do que outras vertentes (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4: Filtros aplicados e participação dos judeus na Internet por vertente 

 

 
Fonte: Digital Judaism, 2015. 
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Esse comportamento separatista dos ultraortodoxos considera que a diferença entre 

judeus ortodoxos e não ortodoxos é a mesma que entre judeus e não judeus. Assim podemos 

afirmar que o fundamentalismo no judaísmo representa não um conflito com as demais 

religiões, mas começa em geral “[...] como uma luta interna travada pelos tradicionalistas 

contra os próprios correligionários que, a seu ver, estão fazendo demasiadas concessões ao 

mundo secular" (ARMSTRONG, 2009, p.158-159). E dessa maneira “ [...] assinalam sua 

retirada do mundo profano para uma comunidade autocontida, onde tentam redefinir a 

existência a despeito das mudanças ocorridas a sua volta" (Ibidem, p.158).  

De acordo com sua visão de mundo, eles acreditam que somente o estudo da Torá 

poderia impedir a extinção do verdadeiro judaísmo; àquele que remete às tradições e valores 

de seus antepassados. Por isso um aspecto importante para o movimento foi a yeshiva, que se 

tornaria a instituição definidora do fundamentalismo ultraortodoxo, com “[...] um etos 

diretamente oposto ao espírito moderno e sua ênfase na autonomia e na inovação" (Ibidem). 

Para eles isso possibilitaria que se dedicassem integralmente e exclusivamente aos estudos e 

ensinamentos genuínos do judaísmo, evitando qualquer informação e contato com o mundo 

fora da comunidade, para que não fossem afetados e desvirtuados de suas práticas religiosas. 

Muitos fundamentalistas se afastaram da sociedade moderna para criar o que eles 

consideravam um enclave sagrado de fé pura. Hoover e Lundby indicam que esse isolamento 

foi “[...] uma resposta à crise de uma modernidade tardia que expõe uma série de ansiedades 

através da retórica e rituais de fé" (HOOVER; LUNDBY, 1997, p.98). Como então se 

estabelece a relação entre uma sociedade que não aceita interferência do mundo externo e as 

novas tecnologias, que inevitavelmente se aperfeiçoam e integram a vida da maioria das 

pessoas nos dias de hoje?  Buscaremos entender melhor essa relação com base na campanha 

de marketing do telefone 3G kosher. 
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3. JUDAÍSMO DIGITAL: O TELEFONE KOSHER 

 

3.1. A luta ultraortodoxa contra o telefone 3G 

 

Para as comunidades enclave, tais como as comunidades Haredim em Israel hoje, 

que se consideram como guardiões da verdadeira e correta conduta, qualquer uso da 

mídia que poderia perturbar o status quo cultural e religioso deveria ser fortemente 

evitado. (DEUTSCH, 2009 apud CAMPBELL, 2015, p. 145) 

Os Haredim representam “uma pequena comunidade, altamente conservadora que 

adere um estilo de vida separatista e que conscientemente tenta evitar um contato com o 

mundo secular” (CAMPBELL, 2010, p. 163). A principal forma para estabelecer esse contato 

é através dos meios de comunicação de massa, que representam valores contrários aos 

judaicos, ameaçando dessa forma o bom andamento da comunidade. Desde o aparecimento 

dos jornais no século XIX, até o desenvolvimento do rádio, televisão, computadores, Internet 

e celulares, os rabinos Haredim aprovaram diversos decretos contra a mídia, com diferentes 

níveis de sucesso e adesão da comunidade (CAMPBELL, 2015).  

A sustentação para esse posicionamento se dá através de suas doutrinas teológicas e 

tradições sociais que criaram “um dualismo em que fé e tempo se defrontam” (GRIN; SORJ, 

2008, p.120). De um lado a fé vivida em sua forma mais tradicional e pura e do outro a 

evolução natural do mundo que possibilita o acesso a conteúdo secular. Aqui o judeu é 

confrontado com um dilema: “O desejo de usar a tecnologia de comunicação moderna 

combinada com preocupações sobre a restrição ou, em alguns casos com a proibição do uso 

do telefone celular" (CAMPBELL, 2010, p.177). “Os ultraortodoxos, contudo, não percebem 

o mundo moderno como problemático por si só, mas como um conceito dos não-judeus” 

(BATNITZKY, 2011, p. 184-185), manifestando assim a sua filosofia de retirada da 

modernidade. 

Por se oporem a tais mudanças sociais e religiosas, os Haredim passaram a ser 

conhecidos como "tementes do céu” (CAMPBELL, 2013). E como tal eles temiam e se 

preocupavam com a mídia, pois de acordo com a sua interpretação da Torá nenhuma inovação 

é permitida. Isso significa dizer que os judeus não podem jamais se adaptar ao mundo 

contemporâneo. Apesar de reconhecer que as leis judaicas muitas vezes estão abertas a 

diversas interpretações, os rabinos afirmam que em uma época onde os reformadores 
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buscavam uma adaptação à modernidade, essa adesão estrita e rígida a lei judaica era 

necessária.  

A rejeição de conteúdo considerado problemático e a resistência de certos usos da 

tecnologia sempre fizeram parte da comunidade ultraortodoxa. Em 1998 os rabinos Haredim 

proibiram o uso de computadores por fazerem parte integral da vida moderna.65 

Historicamente os ultraortodoxos sempre observaram a mídia com uma certa desconfiança, 

mas em geral a Internet é considerada uma ameaça moral ainda pior do que a televisão, pois 

esta última possibilitava a supervisão de seu conteúdo. Por sua vez a Internet permitia o 

acesso sem qualquer monitoramento e por isso foi considerada "uma ameaça moral à 

santidade de Israel" (BARZILAI, 2005 apud CAMPBELL, 2015, p. 195-196) e aos muros da 

comunidade que os rabinos construíram para evitar essa forma de influência secular.  

O comportamento dos Haredim com o surgimento do telefone 3G condiz com o que 

vem sendo adotado pela comunidade ao longo dos anos; tanto em relação à outras mídias 

quanto a qualquer outro conceito contemporâneo. Desde a sua proibição nas comunidades 

ultraortodoxas em 1980, a televisão é considerada uma fonte de contaminação e impureza e 

por isso possuir um aparelho em casa significa trazer essas impurezas para o lar. Àqueles que 

não obedecem à essa proibição o fazem em segredo por medo de retaliação e expulsão. Em 

muitos aspectos, “a apreensão da comunidade e a política em relação a televisão tornou-se um 

modelo pelo qual outras mídias foram julgadas e criticadas, incluindo o computador, a 

Internete o telefone celular” (CAMPBELL, 2013).  

Quando os novos aparelhos de celulares com acesso à Internet foram desenvolvidos, a 

comunidade imediatamente se mostrou preocupada com a sua utilização e influência. Os 

novos modelos possibilitaram acesso às redes de relacionamento, entretenimento e outras 

novas funcionalidades, altamente reprovadas pela comunidade, pois incentivavam uma 

comunicação mais “privada” e consequentemente não monitorada.    

 “Quando o celular começou a indicar ser capaz de transmitir conteúdo problemático 

para a comunidade, ele imediatamente foi considerado perigoso. A potencial invasão 

de conteúdo proibido que pode motivar os membros da comunidade a pecar, era 

visto como uma ameaça que não poderia ser ignorada” (CAMPBELL, 2010, p. 165). 

Mesmo entre as populações seculares a Internet tem sido recebida com apreensão, 

sentimento que é intensificado por pressões institucionais. Podemos observar essa repressão 

                                                 
65 Cf. Heidi CAMPBELL, Digital Judaism, p.195. 



   

 

69 

 

em um panfleto em hebraico que foi distribuído em uma yeshiva em Nova Jersey66. Constam 

neste folheto as seguintes imposições:  

1. É proibido acessar a Internet em casa, exceto para o trabalho.  

2. Aquele que solicitar a Internet para o trabalho deve receber a aprovação de um 

instrutor sênior.  

3. Além disso, aquele que solicitar acesso para o trabalho deve instalar em seu 

computador filtros de segurança aprovados por superiores da yeshiva.  

4. E tudo isso (mencionado acima) está relacionado ao computador e não se aplica ao 

uso da Internet no celular que não é permitido, nem mesmo com filtro ou para fins de 

trabalho.  

5. O infrator destas regras perderá o privilégio de fazer parte da yeshiva e não terá 

permissão para estudar em suas áreas comuns.  

Essa abordagem coercitiva se aplica para a sociedade em geral, mas são utilizadas 

principalmente em instituições de ensino para assegurar o cumprimento da proibição da 

Internet especialmente entre os jovens. 

Embora haja um crescente reconhecimento de que o computador é uma ferramenta útil 

para o estudo religioso, existe uma forte preocupação em expor àqueles que já estão 

comprometidos com o distanciamento de conteúdos seculares. Deste modo, apesar dos 

rabinos concordarem que a Internet facilita e possibilita a divulgação de conteúdos 

educativos, eles reiteram que ela deve ser evitada em razão dos conteúdos problemáticos 

disponíveis que podem ameaçar os valores da comunidade.  

Apesar da proibição e do forte incentivo de alguns grupos ultraortodoxos, muitos na 

comunidade ortodoxa religiosa continuaram a usar a Internet, ainda que apenas para o 

trabalho. Neste contexto a utilização da Internet não é repudiada pelos rabinos, que 

reconhecem muitas vezes a necessidade de sua utilização. Neste caso, como vimos no folheto 

de comunicação da yeshiva, eles solicitam que sejam implementados filtros de segurança. 

Dessa maneira o acesso é restringido única a exclusivamente para este fim, sem o perigo de 

exposição a outros conteúdos não relacionados ao trabalho.  

Esta dupla orientação de oposição e aceitação, desenvolvimento e proibição, pode 

ser interpretada como uma forma institucionalizada de se adaptar a um mundo em 

                                                 
66 Cf. Heidi CAMPBELL, Digital Judaism, p.132. 
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rápida mudança, ao invés de como um ponto de dissonância e de crise. 

(CAMPBELL, 2015, p.133) 

Com a intenção de mitigar esse problema e atender a esses judeus religiosos, muitas 

empresas surgiram nos últimos anos oferecendo serviços de filtragem e monitoramento da 

conduta do usuário na web, como por exemplo a JNET, a Rimon e a guardyoureyes67. Ao 

acessar a página da Rimon um vídeo inicia automaticamente mostrando crianças em seus 

computadores com filtros e, portanto, isentos de todo conteúdo indesejável, como Facebook, 

Youtube, etc (Figuras 6 e 7). De forma geral os sites anunciam que o usuário não precisa 

comprometer seus valores judaicos ao acessar a Internet, já que ele irá somente acessar 

conteúdos previamente aprovados pelos líderes da comunidade.  

 

Figuras 6 e 7 –Vídeo promocional de serviços de filtragem e imagem de bloqueio do 

Facebook da empresa Rimon 

  
Fonte: http://www.Internet-rimon.com 

 

Desde 2012, os sites Haredim possuem cerca de 60 mil a 80 mil usuários por mês68. 

Estes números representam um grande tráfego desses sites que são dedicados a notícias, 

estilos de vida e informações da comunidade em geral e certamente não retratam essa 

proibição da Internet pelos membros da comunidade. Apesar dos rabinos terem rejeitado o 

uso da Internet, eles autorizaram algumas cláusulas que permitem a sua utilização em 

determinados locais. Este dualismo tende a promover uma confusão e desordem social, pois 

                                                 
67 Sites: http://www.thejnet.com/, https://guardyoureyes.com/ e http://www.Internet-rimon.com/. Cf. Heidi 
CAMPBELL, Digital Judaism, p.142. 
68 Como por exemplo theyeshivaworld.com e vosizneias.com. Cf. Ibidem, p.133. 
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como as normas sociais não são claras, elas podem ser percebidas como inconsistentes e 

conflitantes (CAMPBELL, 2015). 

Em suma, os novos meios de comunicação são vistos como um mal necessário pelas 

autoridades rabínicas da comunidade. O ideal para eles é viver em um mundo isento de 

elementos externos (em particular para os jovens), mas essa concepção acaba sendo impedida 

pela realidade da vida econômica e moderna as quais eles precisam se adaptar. Essas 

discussões continuam em pauta e retratam a dialética do pensamento e vida judaico, em 

constante conflito entre ideias complexas e contraditórias. 

 

 

3.2. A campanha de marketing do telefone kosher  

 

A idealização da campanha do telefone kosher surgiu quando um membro de uma 

comunidade ultraortodoxa que trabalhava com jovens, notou que eles utilizavam os celulares 

principalmente para navegar na Internet, acessar salas de bate papo, fóruns, entre outros sites 

considerados impróprios. Antes disso houve várias tentativas de proibição do uso da 

tecnologia na comunidade Haredi, mas como vimos nenhuma teve sucesso.   

Como uma nova tentativa de lidar com esse “problema”, em 2004 um grupo de 

rabinos de diversas comunidades ultraortodoxas se reuniu para estabelecer um comitê de 

comunicação, com a finalidade de discutir especificamente assuntos relacionados ao celular e 

suas novas funcionalidades. O comitê foi criado inicialmente como um grupo para negociar o 

uso do aparelho celular 3G que cumprisse as exigências da comunidade ultraortodoxa, porém 

acabou se tornando uma importante estrutura para negociação de outras tecnologias 

(CAMPBELL, 2015). A instituição representou uma reafirmação da autoridade dos rabinos 

como “decisores” no processo de legitimação dos meios de comunicação.  

Dotados de grande influência no processo decisório da comunidade, os rabinos 

discutiam e avaliavam as políticas relacionadas ao uso de celulares. Essas atividades 

envolveram “kosherizar”69 o celular 3G, o que incluiu avaliar, identificar e resistir aos 

aspectos negativos do aparelho que poderiam impactar a comunidade e adaptá-lo conforme 

suas necessidades. Com a oposição inicial ao telefone 3G estabelecida, as autoridades 

                                                 
69 Utilizamos o verbo como tradução literal da palavra “koshering” em inglês, que significa tornar kosher, puro, 
conforme as leis judaicas. Cf. Heidi CAMPBELL, Digital Judaism.  
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religiosas discutiam quais adaptações seriam necessárias para a aculturação da nova 

tecnologia. 

“Enquanto as novas tecnologias nem sempre são aceitas rapidamente ou são 

aprovadas sem hesitação, a retórica da proibição, muitas vezes sugere um longo 

período de negociação e resulta em uso restritivo [da tecnologia] em vez de evitar 

completamente seu uso. (CAMPBELL, 2015, p.149, grifo da autora) 

A primeira iniciativa do comitê foi remover todos os anúncios das companhias 

celulares dos jornais ultraortodoxos até que elas concordassem com as condições por eles 

impostas. Para cumprir com essas condições as empresas deveriam produzir e comercializar 

aparelhos sem acesso à Internet, mensagens de texto e com bloqueio aos serviços 

considerados indecentes e imorais (como conteúdos eróticos ou jogos de azar), identificar o 

telefone externamente com um selo kosher e formalizar esse acordo por meio de um contrato. 

Assim, o celular "[...] controlado por autoridades da comunidade e líderes religiosos torna-se 

aceitável dentro da comunidade para certos usos e usuários" (Idem, 2010, p.176). 

Uma das principais características dos novos celulares foi a gravação do selo kosher 

(Figura 8), parecido com aqueles encontrados em produtos kosher certificados (Figura 9). 

Identificando o telefone como kosher os rabinos procuraram reforçar a identidade religiosa da 

comunidade ao mesmo tempo em que buscaram conciliar o uso da tecnologia à luz de seus 

valores.  “Referir-se ao meio em particular como "kosher" reforça não apenas a identidade do 

meio, mas que os usuários procuram seguir um estilo de vida kosher" (CAMPBELL, 2010, 

p.174).  

 

Figuras 8 e 9 -  Telefone 3G kosher e selo kosher 

 

 

 

Fonte: http://www.haaretz.com/israel-news/ 
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Ou seja, é menos uma relação com o telefone em si, mas está diretamente relacionado 

a um estilo de vida em conformidade com as leis judaicas. Consequentemente expor um 

telefone “não-kosher” em público, gerou um desconforto consideravelmente maior aos 

usuários. "[...] O uso e posse do telefone kosher poderia servir como um indicador de devoção 

religiosa e de afirmação do próprio compromisso com a comunidade" (Ibidem, p.167). 

Além do selo de identificação, os novos celulares eram diferenciados dos modelos 

tradicionais por possuírem um prefiro de três números, para que dessa forma quem recebesse 

a ligação soubesse que se tratava de um telefone ultraortodoxo. A adaptação dos celulares 

conforme a conveniência da comunidade foi conduzida por uma “modificação cultural e 

justificação retórica da aceitação do meio” (CAMPBELL, 2015, p.164). Portanto o novo 

celular criado pelos Haredim é uma resposta tradicionalista à essa nova realidade social e às 

novas mídias. A própria existência do telefone kosher "[..] e sua utilização pelos membros da 

comunidade afirma a resistência da comunidade contra a sociedade secular" (Ibidem, p.173).  

A comunidade desejava ter acesso às alternativas de comunicação disponibilizadas 

no telefone celular, [ao mesmo tempo que] queria resistir a exposição aos possíveis 

conteúdos seculares. “Kosherizar” o telefone celular significava, em termos práticos, 

transformá-lo em um simples dispositivo de comunicação isento de conteúdo 

secular. (Idem, 2010, p.170, grifo da autora) 

Para divulgar essa luta contra a nova tecnologia, o comitê publicou uma nota no jornal 

ultraortodoxo “Hamodia70” comunicando que a utilização dos aparelhos celulares estava 

estritamente proibida para estudantes da yeshiva e estudantes do sexo feminino71. Já aos 

adultos foi solicitado que limitassem o uso do telefone para assuntos de trabalho e somente 

quando absolutamente necessário. Na declaração oficial do comitê eles afirmam que:  

“Declaramos a nossa opinião [...] que quem precisar de um aparelho celular (com 

exceção àqueles que foram instruídos a não usar qualquer tipo de aparelho celular, 

como por exemplo, alunos da yeshiva, alunos da Bais Yakkov e estudantes do 

seminário) pode possuir e utilizar apenas este dispositivo aprovado pelo comitê e 

sinalizado com uma marca especial. A posse e utilização de quaisquer outros tipos 

de dispositivos não aprovados pelo comitê rabínico é estritamente proibida, assim 

como anúncios de qualquer empresa ou aparelho não aprovado. Não deixem que isto 

                                                 
70 Hamodia é um jornal diário de língua hebraica publicado em Jerusalém, Israel. Cf. Heidi CAMPBELL, Digital 
Religion, p.174. 
71 A comunidade ultraortodoxa proíbe a utilização de voz feminina em mídias, pois é considerada fonte de 
grande tentação para o homem. Por essa razão a mulher não pode falar no celular em locais públicos. Cf. Idem, 
When Religion Meets New Media, p. 164.  
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seja violado e todos os que acatam serão recompensados com amabilidade e 

merecerá nachas (felicidade) para todos os seus descendentes ” (KAHN, 2005 apud 

CAMPBELL, 2010, p.170) 

As principais empresas de telefonia de Israel aderiram à campanha em uma tentativa 

de atender às necessidades específicas da comunidade, que utilizou os jornais locais e o 

Pashkevil (canal oficial de comunicação para a comunidade ultraortodoxa) para difundir essa 

mensagem ao maior número de pessoas possível. De um lado, as empresas não queriam 

perder esse “mercado” deixando de vender produtos para a comunidade ultraortodoxa e 

consequentemente não queriam entrar em confronto com as autoridades rabínicas. Por sua 

vez, a liderança dos Haredim tinha consciência que a proibição total da utilização dos 

celulares e a tentativa de evitar a evolução da tecnologia era impossível de ser concretizada e, 

portanto, o melhor seria encontrar uma solução intermediária que não desrespeitasse às leis 

judaicas.  A questão principal não era tanto "[...] sobre o poder do consumidor, mas sobre 

controle e disciplina social" (CAMPBELL, 2013, p.178). 

É interessante verificar que durante toda a campanha foi utilizada uma linguagem de 

guerra, comum na comunidade ultraortodoxa no que diz respeito aos assuntos aos quais eles 

são contrários. Vários meios de comunicações se utilizaram dessa linguagem militar para 

definir a circunstância como de fato uma guerra. A intenção era mostrar que a situação tinha 

atingido o seu clímax e que, portanto, uma ação precisava ser tomada. Os jornais publicaram 

chamadas como “Nossas cidades estão em chamas”, “A batalha está no auge” e “Temos que 

nos defender contra a rede do inimigo”. O telefone 3G era referido como “mina” e “bomba 

biológica” para enfatizar o conteúdo bélico da campanha. Com essas abordagens eles queriam 

comunicar que não havia outra alternativa além de lutar.  

Esta estratégia de guerra foi utilizada também no Pashkevil e neste contexto como um 

apelo em nome de toda a comunidade contra o proprietário do smartphone com mensagens 

retóricas como: "Proprietários de IPhone - saiam de nossos grupos! “ e “Aos chefes da 

yeshivot e educadores nos seminários - à guerra !!!" Estes exemplos representam como os 

Pashkevil eram utilizados na comunidade, como “um ataque direcionado a uma instituição, 

um negócio ou mesmo um fenômeno social que é percebido como perigoso” (Idem, 2015, 

p.172). Com a adesão das empresas na batalha contra os telefones 3G, a mídia reportou que 

elas haviam se “rendido” a essa guerra de sobrevivência como parte da luta contra a 

secularidade e outras lutas históricas do povo judeu (Idem, 2013). 
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Além da linguagem de guerra, outra abordagem da campanha foi a “tolerância zero” 

em relação ao não cumprimento das demandas. Qualquer pessoa ou empresa que emitisse 

uma opinião contrária ao comitê, seria excluído da comunidade. Com chamadas como: 

"Àqueles que se juntam ao inimigo - saiam", os membros da comunidade eram persuadidos a 

adquirir a versão kosher. Efetivamente milhares de pessoas compraram a nova versão, mas 

muitos na comunidade ultraortodoxa não o fizeram, mas foram considerados uma minoria 

(CAMBELL, 2013). 

Um terceiro aspecto importante evidenciado pela campanha foi o compromisso com a 

obediência. Esta chamada para uma total obediência foi apresentada como um dever 

halakhic72 e retratada como uma aceitação à tradição. O que significa dizer que aquele que 

não obedecesse à liderança dos rabinos não estaria agindo de acordo com os mandamentos. 

Para reforçar essa obediência às leis, o comitê publicou a seguinte mensagem na divulgação 

dos modelos de celulares aprovados: “Procederás conforme a decisão que eles te 

comunicarem e cuidarás de conformar-te às suas instruções”. O temor à Deus também foi 

enfatizado para o cumprimento da determinação: “Deve um shofar73 ser tocado na cidade e as 

pessoas não terem medo!?” Como vimos nestes exemplos, a obediência aos rabinos foi 

caracterizada como fundamental e essencial para o futuro da comunidade, consolidando assim 

a sua autoridade. O uso da linguagem escolhida na campanha – de guerra, exclusão e 

obediência - teve extrema importância em validar a tecnologia na comunidade.  

A primeira companhia de celular a adotar as modificações, teve seus celulares 

divulgados pela mídia, que ratificou a importância da utilização desses modelos aprovados. 

Aproveitando essa exposição na mídia, as empresas se promoveram com o conceito que não 

apenas comercializavam dispositivos eletrônicos de grande valia para comunidade e com 

baixo preço, mas também serviam como gatekeepers para a comunidade, função que era 

levada muito a sério pelos vendedores. O trabalho deles não se limitava somente a vender os 

telefones adaptados, mas se estendia também a proteger e afirmar os limites da comunidade. 

Como forma de reforçar o discurso da campanha entre os membros da comunidade, 

                                                 
72 Referente à Halacha: conjunto de leis judaicas. Cf. http://www.chabad.org/ 
73 Shofar é considerado um dos instrumentos de sopro mais antigos, que tem o dever de lembrar aos judeus suas 
obrigações para com seus serviços religiosos. Geralmente, e de preferência, o shofar é feito de um chifre de 
carneiro, em memória do carneiro que foi oferecido em lugar de Yitschac (Isaac), que permitiu-se ser atado e 
colocado sobre o altar como um sacrifício a D'us. O toque do shofar em Rosh Hashaná é um mandamento da 
Torá. O objetivo do shofar é que acordemos de nossa letargia mental pelas coisas terrenas e clamar para que 
possamos despertar e nos envolver com as necessidades de nossa alma. Cf: 
http://www.pt.chabad.org/library/article_cdo/aid/618862/jewish/O-Shofar.htm 



   

 

76 

 

educadores foram instruídos a enfatizarem a proibição dos celulares 3G em suas comunidades 

e para estudantes de várias instituições. Concomitantemente a mídia fazia este mesmo 

trabalho, pontuando os perigos potenciais da utilização desses telefones.  

Apesar da abrangência da campanha e do papel fundamental da mídia em divulgá-la, 

seu sucesso em restringir ao máximo o uso do telefone 3G foi considerado parcial. A 

realidade se mostrou mais complexa, e muitos membros da comunidade ultraortodoxa ainda 

possuíam um telefone celular não kosher, além do modelo kosher. As empresas de telefonia 

celular se recusaram a fornecer qualquer informação sobre o número de assinantes 

ultraortodoxos, mas a estimativa é que em 2007, imediatamente após a campanha e há cerca 

de dois anos após o lançamento do celular kosher, uma elevada percentagem da comunidade 

ainda possuía um aparelho não-kosher74 (Gráfico 5). 

É de conhecimento público que alguns ultraortodoxos possuem dois aparelhos de 

telefone, um telefone kosher utilizado dentro da comunidade para a comunicação 

com a família e amigos e um segundo aparelho não-kosher usado para o trabalho. 

[...] Uma razão para a posse de dois celulares [...] é que muitas versões anteriores do 

telefone kosher tinham sinal ruim. Portanto, enquanto as pessoas carregavam um 

telefone para parecer cumprir as ordens estabelecidas, os usuários frequentes foram 

muitas vezes obrigados a utilizar alternativas, a fim de realizar seus negócios através 

de telefones celulares.  (CAMPBELL, 2010, p. 176-177) 

Ainda que o número relativo de adesões foi menor do que o esperado inicialmente, um 

dos grandes legados da campanha foi a enorme repercussão que o celular kosher teve na mídia 

internacional e como isso reforçou e expandiu a autoridade rabínica dentro das comunidades. 

As autoridades rabínicas que influenciaram na campanha podem ser identificadas em três 

grupos diferentes75: os rabinos da comunidade, os que lecionam em escolas ou em yeshivot e 

os Dayanim - espécie de juiz dos tribunais religiosos autorizado pelo Estado para se 

pronunciar com relação a assuntos pessoais.  

                                                 
74 Cf. Heidi CAMPBELL, Digital Judaism, p.163.  

75 Cf. Ibidem, p.185-186. 
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Gráfico 5 –Telefones 3G e kosher na comunidade ultraortodoxa 

 
Fonte: Digital Religion, 2013. 

 

Em todos os grupos os rabinos costumam utilizar a mídia para se atualizarem sobre 

eventos, notícias e assuntos relacionados com a religião. Este contato com a mídia é 

necessário para que eles possam entender a sua lógica e que tipo de informação e conteúdo 

estão disponíveis. Com este entendimento é possível então avaliar os danos e ameaçar em 

relação a exposição dos jovens e membros das comunidades à televisão e Internet.  

Os rabinos que atuam nas comunidades reconhecem cada vez mais as oportunidades 

que canais de mídia de massa oferecem como extensões da sinagoga. Alguns utilizam a 

televisão para proferir a tradição judaica, outros escrevem colunas sobre tópicos como por 

exemplo o Sabbath, sempre como um meio adicional para difundir a mensagem religiosa. 

Naturalmente essa circunstância não se aplica aos ultraortodoxos que tendem a ver mais 

problemas no contato com a mídia do que benefícios. Eles argumentam que ainda que os sites 

religiosos sejam aparentemente “puros”, eles podem conter links e publicidades de conteúdo 

problemático. Existem outras preocupações envolvendo o uso da Internet conforme Campbell 

nos apresenta: 

Para além da questão mais ampla das atitudes dos rabinos no que diz respeito à 

novas mídias, a Internet também se tornou objeto de discussão jurídica religiosa 

judaica, relativo a questões específicas, tais como o papel da autoridade na Internet, 
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a observância do Sabbath e os serviços de oração virtual. (COHEN, 2012; 

DICKOVSKY, 2002 apud CAMPBELL, 2015, p. 186) 

Os rabinos que atuam nas escolas das comunidades Haredim têm um importante papel 

em influenciar as crianças e os jovens religiosos sobre as perspectivas da sociedade em geral, 

incluindo os meios de comunicação e valores como liberdade de expressão e tolerância. Os 

juízes do tribunal rabínico também precisam conhecer os assuntos seculares para terem 

embasamento na validação ou não de determinado meio, como o uso dos celulares. Além 

disso naturalmente precisam dominar a Halacha para justificar a decisão por meio das leis 

religiosas.  

Com base nesta campanha algumas comunidades judias passaram a discutir o futuro 

das relações entre a sociedade ultraortodoxa e o mundo dos negócios (Idem, 2013). Embora 

os celulares fossem permitidos para o trabalho, como dialogar com o mundo externo sem que 

haja conflito com os valores internos? A campanha representou uma retórica desse conflito 

sagrado-secular, "[...] uma história de tradição religiosa, valores e discurso orientando a 

evolução de uma tecnologia" (CAMPBELL, 2010, p.163). A Internet e outras novas 

tecnologias ainda são consideradas como perigosas, mas através da limitação e adaptação das 

mídias para uma versão kosher, o uso de telefones celulares tem se tornado mais frequentes e 

aceitáveis pelas autoridades e líderes religiosos.  

 

 

3.3. O papel da mídia na campanha  

 

A mídia impressa teve um papel de extrema importância em divulgar a batalha contra 

o telefone celular 3G, a luta para convencer as empresas de telefonia celular a adaptar a 

tecnologia e desenvolver o modelo kosher e a campanha para impor o uso da versão kosher do 

celular por toda a comunidade ultraortodoxa (CAMPBELL, 2015). Os meios de comunicação 

publicaram relatos sobre os danos físicos e psicológicos causados por telefones celulares, 

junto com avisos proibindo a sua utilização e decretos pedindo a sua proibição “de acordo 

com a Torá e Halacha76”.  

                                                 
76 Halacha (Halakhah em hebraico) é o código legal judaico, baseado nos 613 mandamentos divinos da Torá e 
nas leis de conhecimentos posteriores reunidos no Talmude. Cf. Karen ARMSTRONG, Em Nome de Deus, p. 
495. 
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Apesar da enorme importância dos jornais locais na publicação da campanha, a 

principal plataforma utilizada pelos ultraortodoxos foi o Pashkevilim77 (Figura 10) - espécie 

de cartazes de parede que funcionam como um canal oficial de comunicação especialmente 

utilizados nas comunidades Haredim. O Pashkevil é um meio de comunicação pública 

geralmente anônimo em que qualquer pessoa pode deixar uma mensagem para uma ampla 

audiência. Sua utilização na campanha teve um significado especial pois representou o uso de 

um meio antigo na luta contra o novo, em uma campanha agressiva como não havia sido 

presenciada antes na comunidade.  

Pashkevilim geralmente são escritos em linguagem de deboche e fazem parte da 

paisagem urbana em bairros ultraortodoxos. Uma das características mais importantes é 

justamente o seu anonimato, pois permite que os autores se expressem sem medo de 

condenação, expulsão ou punição. O painel “reflete os muitos grupos que se juntaram na luta, 

mesmo se houver apenas uma pessoa por trás de cada um desses grupos" (CAMPBELL, 2015, 

p.169). Ou seja, ainda que somente uma pessoa de uma determinada comunidade utilize o 

mural para se comunicar, ela estará falando em nome de toda a sua comunidade. Além disso, 

o Pashkevil atua como uma extensão dos canais oficiais, criando uma impressão de apoio 

popular, algo que não pode ser atingido através da imprensa oficial. 

Escrever na primeira pessoa do plural reforça a identificação do leitor com as 

palavras do escritor e cria a impressão de uma verdade absoluta; além do mais, ele 

sugere que todos concordam [com o que está publicado]: É nossa obrigação 

combater as bactérias que se alimentam do homem: a Internet no telefone e a 

Internet no computador. (CAMPBELL, 2015, p.169) 

                                                 
77 Os Pashkevilim citados neste trabalho abordarão três grupos diferentes: "Oficial", assinados pela Comissão de 
Rabinos ou o departamento de relações públicas da comissão. A maioria destes Pashkevilim são apenas cópias 
das opiniões expressas na imprensa ultraortodoxa oficial. Eles funcionam como boletins informativos que busca 
informar principalmente as mulheres, jovens e estudantes ultraortodoxos da yeshiva, que não costumam ler 
jornais. Existem também os Pashkevilim assinados pelos rabinos da Eda Haharedit (conselho ortodoxo de 
Jerusalém) que também se juntou na luta contra os telefones celulares. Esses rabinos não são membros da 
liderança central da comunidade ultraortodoxa e, portanto, não faziam parte do Comitê de Rabinos; no entanto, 
eles também escreviam no Pashkevilim condenando os telefones celulares. Estes Pashkevilim são uma 
alternativa ao canal oficial o qual este grupo não tem acesso. Um terceiro Pashkevilim é o anônimo ou assinado 
em nome de uma organização não oficial, como o “Comitê para Salvar a Juventude na Terra Santa”. Cf. Heidi 
CAMPBELL, Digital Judaism, p.168. 
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Figura 10: Exemplo de Pashkevilim 

 
Fonte: Digital Judaism, 2015. 

 

Um outro exemplo extremo de como os cartazes eram utilizados - antes da 

implementação da versão kosher nos celulares 3G - mostra diretores de empresas de telefonia 

celular sendo acusados do “crime do colarinho brando”. No informativo eles repudiam esses 

membros alegando que: “Eles são membros respeitados da comunidade, que envenenam a 

geração futura de nossa nação com gás venenoso e transformam uma pessoa em um animal 

selvagem que persegue as abominações mais depravadas ” (Figura 11). 
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Figura 11: Protesto contra os diretores de empresas de telefonia antes da adesão da 

implementação da versão kosher nos celulares 3G 

 
Fonte: Digital Judaism, 2015. 

 

Em um outro Pashkevilim aparece uma imagem de um jovem ultraortodoxo sozinho 

em sua casa ao lado de uma estante, procurando manter as ameaças do mundo secular - 

representada no pôster por animais - fora da casa. Ao mesmo tempo em que seu telefone (não 

kosher obviamente) está tocando no seu bolso, representando a entrada todos esses problemas 

seculares para dentro de casa de qualquer maneira78 (Figura 12). Essa imagem foi exposta em 

muitos lugares para a divulgação da campanha e ilustra de forma fidedigna como os cartazes 

eram utilizados para abordar assuntos referentes à comunidade.  

 

                                                 
78 Cf. Heidi CAMPBELL, Digital Judaism, p.176. 
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Figura 12 - O telefone celular simbolizando a entrada da cultura secular da rua 

 
Fonte: Digital Judaism, 2015. 

 

Como já mencionamos o tom de ameaça e punição é constantemente utilizado pelos 

ultraortodoxos em relação a tudo que eles rejeitam, porém, outra abordagem foi feita na 

campanha além dessa: a de amparo e condolência. Um Pashkevilim continha a seguinte 

mensagem: "A todos os donos de iPhone; toda a nação de Israel está orando por você"79 

(Figura 13). Com essa noção de estarem sendo amparados pela comunidade, milhares de 

pessoas se sentiram responsáveis por essa batalha, fortalecendo assim o apoio popular a 

campanha. Dessa forma cada membro da comunidade era como um embaixador da luta contra 

os telefones 3G e eram responsáveis por não dar a seus filhos e filhas qualquer tipo de celular 

para qualquer finalidade e se esforçarem para garantir que os seus próprios aparelhos fossem 

bloqueados de programas indesejáveis. 

O uso extensivo do Pashkevilim demonstrou intenções concretas que foram 

adaptadas às características do meio: (a) a apresentação da batalha travada pelo 

Comitê de Rabinos [...] como uma luta popular que (b) foi desenvolvida para parecer 

que os líderes não iniciaram a campanha em si, mas, ao invés, que a luta foi uma 

resposta à demanda pública e (c) a percepção que sugeriu que toda a comunidade foi 

a favor das recomendações do comitê, e está trabalhando para aplicá-las na rua e 

condenar todos aqueles que não estão em conformidade. (CAMPBELL, 2015, 

p.178-179) 

                                                 
79 Cf. Heidi CAMPBELL, Digital Judaism, p.170. 
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Figura 13 – Pashkevilim utilizado na campanha contra o telefone 3G 

 
Fonte: Digital Judaism, 2015. 

  

Como pudemos observar através destes exemplos, as mídias tradicionais foram 

utilizadas de forma massiva pelo comitê rabínico para atingir o maior número de pessoas 

possíveis e conseguir assim um número expressivo de adesões. Apesar do enorme 

engajamento por parte dos jornais locais no intuito de apoiar a campanha, a mídia sofreu um 

prejuízo de milhões de dólares em receita deixando de anunciar propagandas de empresas que 

não estavam em conformidade “kosher”, atitude louvada pelos rabinos que alegaram que se 

tratava de uma obrigação primordial.  

Ainda que tenha havido perdas financeiras, a mídia se mostrou empenhada em 

“doutrinar” os consumidores a aderirem a proibição e a serem fiel às empresas que atenderam 

as demandas dos líderes religiosos. A mídia também retratou a comunidade sob uma ótica 

dualista: os que obedecem aos líderes espirituais, e que, portanto, serão recompensados 

espiritualmente e aqueles que desobedecem, trazendo assim tragédias para suas vidas e para a 

sociedade em que vivem. Logo ou você estava a favor e aderia as restrições ou você estava 

contra e não era considerado um verdadeiro judeu ultraortodoxo.   

Essa campanha é um exemplo de um forte autoritarismo religioso de uma sociedade 

que se exclui do resto do mundo e enxerga qualquer intromissão, particularmente o avanço da 

tecnologia, como uma ameaça que precisa ser contida. E como vimos a decisão do comitê foi 

eliminar todas as funcionalidades consideradas “de risco”, tornando assim o aparelho kosher, 



   

 

84 

 

uma simples ferramenta de comunicação. Esse caso não representa apenas um exemplo de 

prestadores de serviços atendendo às solicitações de um cliente através da personalização de 

seus serviços, mas trata-se de uma história de tradições religiosas e seu discurso orientando a 

evolução da tecnologia. Além disso a escolha dos meios de comunicação tradicionais para 

propagar uma declaração contra o uso dos novos meios teve uma relevância grande em 

enfatizar o conflito do velho e do novo.  

Os meios de comunicação e as novas tecnologias foram utilizados em seu próprio 

benefício e adaptados para sua visão de mundo. Uma vez que não se pode impedir a evolução 

natural da tecnologia os Haredim decidiram alterar o seu curso natural, ocasionando uma 

acomodação mútua entre mídia e religião.  É neste sentido que podemos afirmar que quando 

uma tecnologia é reconhecida como tendo valor para os usuários da comunidade, mas é 

incompatível na sua forma atual, ocorre uma ressignificação de processos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

À medida que a Internet tem se convertido em um meio de comunicação dominante, 

presente no dia a dia de muitas pessoas ao redor do mundo, as atividades online têm se 

transformado em parte da vida real. Cada vez mais se observa que as atividades virtuais têm 

se assemelhado ao comportamento real dos usuários. Assim, tendemos a agir na tela da forma 

como pensamos e procedemos na nossa vida real. Se o indivíduo simpatiza com determinadas 

ideias, ele procurará portais, chats, blogs e pessoas no contexto digital, que compartilhem 

essas mesmas ideias.  

A religião digital não é somente uma nova forma de apresentar a religião através das 

ideologias da tecnologia como um meio de expor a ansiedade decorrente do mundo moderno.  

Ela não se limita a provar que tecnologia e religião são compatíveis, mas confirma que a 

primeira se torna um lócus da própria salvação religiosa (AUPERS; HOUTMAN). As 

instituições religiosas já perceberam a importância do meio e o utilizam cada vez com mais 

frequência.  

Muitos religiosos aproveitam para divulgar crenças ao público em geral, manter seus 

devotos e trazer de volta os fiéis que por algum motivo estão afastados, às suas atividades 

espirituais. Enquanto algumas religiões mais progressistas se utilizam e enxergam nas novas 

mídias possibilidades de difusão da mensagem, outras mais conservadoras acreditam que o 

caráter inovador e secular das novas tecnologias representa sérias ameaças aos devotos.  

Por conta de sua complexidade, a Internet se tornou um importante local para 

construção, negociação e comunicação da identidade religiosa. No ambiente virtual é possível 

participar de rituais, de cultos online, ter acesso à textos sagrados e outros materiais de caráter 

religioso, mas será que é possível ter uma experiência religiosa no ambiente online? Hoje, o 

que constitui uma experiência religiosa não pode mais estar vinculada à uma instituição, 

assim como uma “religião verdadeira” não pode mais ser um sistema fixo. Essas experiências 

e realizações acontecem no ambiente virtual independentemente da instituição.  

No entanto a concepção de realidade e virtualidade vai depender de como cada 

indivíduo entende esses termos, se como assuntos interdependentes, semelhantes ou como um 

conceito dicotômico. Esses fatores vão explicar em parte porque algumas pessoas aceitam a 

religião online como autêntica e outras não. De um modo geral, as instituições religiosas 

compreendem os benefícios que os meios oferecem, porém, religiosos mais tradicionais 

consideram que esses benefícios não valem o risco do acesso irrestrito ao conteúdo secular.  
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Esse último corresponde aos judeus ultraortodoxos (Haredim) - grupo referente à 

campanha de marketing estudada neste trabalho - que procura manter-se o mais distante 

possível de questões seculares, principalmente as novas tecnologias. Para eles esse conteúdo 

representa um risco na medida em que ele serve como uma porta de entrada às informações 

indecentes e impróprias que não dizem respeito aos assuntos de interesse dos membros da 

comunidade. Restringir esse acesso, portanto, significa um maior controle por parte das 

autoridades rabínicas sobre os indivíduos. No que diz respeito às religiões ortodoxas, a 

questão da autoridade é de extrema importância para o bom andamento da comunidade, uma 

vez que ela que dita às leis e normas de conduta a serem seguidas.  

Além disso o ambiente digital oferece uma distração ao usuário que busca por 

informações religiosas. Apesar de muitos rabinos reconhecerem a importância e autenticidade 

de algumas páginas judaicas, eles alegam que os anúncios e links que levam a outros 

conteúdos podem conter informações prejudiciais ou disruptivas. Ou seja, uma nova 

tecnologia que melhora a vida das pessoas só será aceita se não colocar em risco qualquer 

valor comum da comunidade. Essa condição só será possível mediante à uma adaptação 

mútua entre a tecnologia e a religião. 

Isto é, ao invés de simplesmente adotar ou rejeitar a tecnologia, muitos se envolvem 

com as novas mídias de várias maneiras, de acordo com seus históricos religioso-social. "[...] 

O homem é perpetuamente modificado por ela, mas em compensação sempre encontra novos 

meios de modificá-la" (MCLUHAN, 2007, p.65). A tecnologia é desta maneira vista como 

um processo social que se adapta aos grupos sociais, ao invés de ser algo determinado com o 

qual o indivíduo tem que lidar.  

Como foi evidenciado pela campanha do telefone kosher, o progresso tecnológico e as 

negociações com a mídia foi visto pelos rabinos como uma guerra de sobrevivência que 

ameaçou a identidade da comunidade e autoridades estabelecidas. A Internet foi utilizada 

eventualmente entre certos nichos da comunidade ultraortodoxa, como por rabinos e em 

alguns setores com a finalidade de trabalho, porém com redes limitadas e filtros instalados em 

conteúdos potencialmente perniciosos. Atualmente, a grande maioria do discurso 

intracomunitário ocorre em conexões "kosher". A batalha para adaptar o telefone celular 

kosher foi diferente de qualquer outra dentro da comunidade ultraortodoxa devido ao seu 

alcance e importância.  

O resultado dessa negociação foi “uma combinação de resistência, reconstrução e 

inovação estratégicas sendo postas em prática resultando no nascimento do telefone celular 
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kosher" (CAMPBELL, 2010, p.170). Com base nesta campanha, pudemos observar uma 

abordagem negativa com apelo de discurso público dos ultraortodoxos que utilizaram a mídia 

tradicional (jornais e Pashkevilim) com a finalidade de combater a mídia nova. É interessante 

refletir aqui sobre o antagonismo que nos remete esta batalha do velho contra o novo, o 

tradicional em oposição ao secular.  

É esse aparente paradoxo entre velho e novo na relação entre experiência religiosa e 

internet - que retoma, ressignificados, processos e valores históricos e, ao mesmo 

tempo, intensifica mudanças que já estão ocorrendo na sociedade, fomentando 

possibilidades inteiramente novas [...]. (SBARDELOTTO, 2012, p.54) 

Para concluir, podemos afirmar que esse estudo de caso dos Haredim sugere que, 

enquanto as novas tecnologias não são sempre admitidas rapidamente ou aprovadas sem 

hesitação, a retórica da proibição, muitas vezes suscita um longo período de negociação e 

resulta em uso restritivo em vez de um abandono completo. É nesta via, portanto, que ocorre 

uma ressignificação dos processos de mídia e religião.   
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