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Abstract

This essay examines two areas in literature: How the character of the 
Wandering Jew is incorporated in the writing of selected Brazilian 
poets and novelists: Castro Alves, Machado de Assis, Vinícius de 
Moraes, Carlos Drummond de Andrade, Samuel Rawet; and why the 
narratives about the Jewish Wanderer should be eliminated after 1948, 
the year of the foundation of the State of Israel. 
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A civilização judaica, das mais antigas da Humanidade, iniciou-se na 
condição andante. Começou com Abraão, que saiu de sua casa em Ur 
e passou a ser nômade por muitos anos da sua vida. Depois dele, entre 
outros, mais um ilustre caminhante foi Moisés, que levou nada menos 
do que 40 anos para percorrer o caminho do Egito até a fímbria da Terra 
Prometida. Ambos teriam recebido ordens divinas para seus respectivos 
deslocamentos. Não foram andarilhos errantes, no sentido de não terem 
destino fixo. Pelo contrário, teriam sido comandados por uma ordem 
superior e a ela se adaptaram até materializarem seus pontos de chegada. 

Tal não se espelhou num outro tipo de comando, o que se manifestou 
como uma praga, a que levou à história do judeu errante, envolvendo-o 
na condenação de andar pelo mundo, espalhando-se por toda parte, num 
caminho sem destino fixo, por toda a eternidade ou até a segunda vinda de 
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Jesus.1 Esta situação passou a ser geralmente deduzida da imprecação que 
Jesus teria feito aos judeus, ou porque um deles, geralmente identificado 
como Ahasverus ou Achver, também ‘Cartafilo’, entre outros nomes ou 
apelidos, não o ajudou a erguer a cruz que se deslocou do seu ombro ou 
porque uma caneca de água foi negada pelo mesmo, que recebeu de volta 
uma praga: “andarás pelo mundo sem rumo, até o meu retorno.”2 Se ele, 
Jesus, disse isto ou não, é um ponto de interrogação, porque outras teorias 
se levantaram sobre a origem dessa vociferação: pode ter nascido junto 
ao surgimento do Cristianismo ou a história foi inventada no século IV, 
fortificou-se na Idade Média e escorreu pelos tempos e terras afora. 

Lenda ou mito?

Antes de prosseguir no exame da presença do judeu errante em alguns 
textos selecionados da literatura brasileira, é importante estabelecer certas 
coordenadas. As opções apresentadas em relação às narrativas sobre este 
personagem levam a ecoar a pergunta do estudioso Eduard König: O judeu 
errante é uma lenda ou um mito? (“Is this to be regarded as a legend or a 
myth?”)3 

Ao responder à pergunta, König esclarece que “a lenda é uma narrativa 
relacionada com um acontecimento ou localidade reais, que tiveram 
existências reais ...; o mito, em contrapartida, é uma história engendrada 
por uma idéia que chega a ser ilustrada ou personificada” (tradução 

1 A história do judeu errante pode ser classificada de forma variada, como ‘lenda’, 
‘mito’ e ‘folclore’ – há discussões interessantes sobre as diferenças de tratamento, 
o que não é objeto deste ensaio. Para mais informações sobre as diferenças, v. 
Galit Hasan-Rokem & Alan Dundes (coords.), The Wandering Jew: Essays in the 
Interpretation of a Christian Legend, Bloomington 1986.

2 Como alguns historiadores e outros estudiosos comentam, é um tanto difícil crer na 
possibilidade de Jesus ter dito isto, uma vez que foi quem aconselhou que se mostrasse a 
‘outra face’ se um lado fosse agredido. Em outras palavras, se você receber um insulto, 
ignore-o

3 Eduard König, “The Wandering Jew, legend or myth?”, em Hasan-Rokem & Dundes 
(v. nota 1), p. 13. 
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minha). Como König acredita na existência de um judeu que aborreceu 
o condenado a ponto de fazer com que este lhe jogasse uma praga – a de 
caminhar eternamente sem destino -, sua classificação dos contos sobre o 
errante é a de “lenda” (porque se basearia num fato histórico). No entanto, 
de acordo com dados levantados por muitos estudiosos, a narrativa sobre 
a imprecação que condenou o pobre do errático a andar para sempre terá 
sido uma obsessão imaginativa de parte de membros da Igreja Católica, 
uma idéia que se fixou no consciente popular a partir do século IV. Daí, as 
histórias seriam derivadas de um “mito”. 

Não é só a questão “mito” ou “lenda” que acarretaria maiores estudos 
a respeito da narrativa. Há uma questão de imitação, como a levantada por 
estudiosos de origem asiática, explícita no ensaio “Pindola in Korea and 
Japan: Is the Wandering Jew Coming from East Asia?”, por Beatrix Mecsi.4 
A ensaísta lembra que o japonês Minakata Kumagusu (1867-1941), como 
estudante na Europa, notou que havia similaridades entre a narrativa sobre 
o judeu errante e a história de Pindola Bharadvaja, discípulo de Buda. Seu 
delito, que lhe valeu a maldição da vida eterna até a chegada de Maitreya, 
o Buda do Futuro, foi ter mostrado, para um público laico, suas habilidades 
espirituais ou mágicas. O fundador do Budismo, que viveu cerca de 500 
anos antes da Era Comum, ofendeu-se com o que ele julgou leviandade de 
parte do seu seguidor e, em consequência, lhe praguejou vida sem morte. 
Como terá esta história chegado ao Ocidente é parte de outras conjeturas: os 
portadores terão sido os muitos viajantes europeus que ouviram tal história 
na India, no Japão, na China? Até que ponto, se houve algum, a lenda budista 
terá influenciado a criação da lenda cristã? Se o motif da vida eterna como 
castigo é comum aos dois relatos, ainda assim não se pode concluir que o 
conto budista oriental tenha influenciado a narrativa cristã ocidental. Tudo 
indica que esta se expandiu como criação da imaginação popular cristã, 
principalmente pela denominação católica.

4 Beatrix Mecsi, “Pintola in Korea and Japan: Is the Wandering Jew Coming from East 
Asia?” Asian Studies II (XVIII), 2 (2014): 75-88. Leitura acessível em <revije;ff.uni-
lj/as/article/view/2577/2696> (Acesso: novembro, 2015).
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Se existiu tal figura ao tempo de Jesus ou se foi invenção dos seus 
seguidores, a existência literária do caminhante eterno contaminou também 
a literatura brasileira. Como Jerusa Pires Ferreira observa, “Este tema é 
tão forte que atravessa várias literaturas e tem no universo das culturas 
tradicionais e populares um espaço garantido”.5

Três estágios e suas características

Na longeva narrativa das andanças globais dos judeus, pode-se pensar em 
três módulos, pelo menos, para facilitar uma compreensão abrangente do 
fenômeno. O primeiro se definiria pelas caminhadas bíblicas registradas 
nas Escrituras Hebraicas (Abraão, Moisés), o segundo passaria pela 
enunciação que amaldiçoou os judeus a andar sem eira nem beira, e o 
terceiro módulo seria preenchido pelos judeus libertos de tal ignomínia a 
eles imputada, já como absolutos donos de seus caminhos e seus destinos, 
tendo sua terra nativa para onde voltar. Dos três momentos acima 
descritos, os dois primeiros têm sido examinados por estudiosos, alguns 
dentre eles aqui registrados ou citados. Minha contribuição a tais estudos 
inclui a terceira circunstância, que praticamente extermina o segundo 
deles, isto é, nunca houve e menos ainda haverá um “judeu errante”, 
aquele que não tinha para onde ir. Agora, como se observerá adiante, já 
tem de onde sair e para onde regressar, que é o Estado de Israel.

O “judeu errante” na literatura

O rótulo ‘judeu errante’ se entranhou pela cultura ocidental cristianizada, 
multiplicando-se por múltiplas formas, não só as literárias, mas também 
as cênicas e visuais, como expressas em romance, conto, poesia, teatro, 
ópera, pinturas e desenhos. Há milhares de obras encabeçadas pela díade 

5 Jerusa Pires Ferreira, “O judeu errante – a materialidade da lenda”, Revista Olhar 2/3 
(junho 2000): 4.
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‘judeu errante’ seja como estigma ou sinônimo para desprezado, excluído, 
perseguido, seja como símbolo da diáspora, quando o judeu se viu perdido 
e vagando pelo mundo, sem recursos, sem ter para onde ir e, menos ainda, 
para onde voltar. Ainda no campo das letras, o mesmo par de palavras 
também tem sido utilizado como simples isca, atirada na arena ficcional 
ora como título de livro, ora como caracterização de protagonista, 
na intenção de atrair a curiosidade dos que já conheciam ou queriam 
conhecer a história do judeu errante em suas variadas manifestações 
literárias.6 O intrigante no apego virótico ao tema é o fato de que, muito 
antes da hipotética imprecação de Jesus contra o judeu, Deus já havia 
determinado o mesmo para Caim, como se lê no Gênesis: “ ... fugitivo e 
vagabundo serás na terra”(4:12). Entretanto, este se dissolveu quase sem 
deixar maiores vestígios, enquanto opróbrio similar se manteve aderido 
aos judeus.7 

Exemplo ilustrativo de como estas duas palavras podem servir de 
chamariz para leitores, percebe-se no título O Judeu Errante, do denso, 
longo e fastidioso romance do francês Eugène Sue (1804-1857). Servindo 
como artifício para atrair leitores, tal designação persistia na estigmatização 
do judeu. Nesta obra, o andarengo do título personifica a epidemia do 
cólera, isto é, onde quer que ele andasse, ali se instalaria a doença, pois suas 
pegadas estariam contaminadas (aliás, a doença é transmitida pela água e 
não necessariamente pelo contato humano). Como o hebreu não tivesse um 
destino certo, a enfermidade se estenderia a todos os quadrantes por onde 
andasse, com o objetivo de atingir aqueles em que vivessem católicos, alvo 
de intenso e certeiro desprezo de parte do escritor. Estes são representados 
por um grupo de jesuítas, identificados como uma quadrilha de malfeitores. 
O judeu propriamente não tem um papel relevante nesta história, a não ser 

6 Uma extensa lista de obras literárias compostas sob a égide “judeu errante” em 
vários idiomas, pode ser encontrada na Encyclopedia Judaica, acessível em <www.
jewishencyclopaedia.com>, chamada por ‘Wanderer Jew”.

7 A ideia de deslocamento desorganizado influiu na denominação de uma plantinha 
que nasce em qualquer lugar, que se chama ‘Wanderer Jew” (Tradescantia Zebrina): 
<http://plantsarethestrangestpeople.blogspot.com/2008/09/wandering-jew-tradescantia-
zebrina.html> (Em português, é conhecida como judeu-errante, onda-do-mar ou 
lambari.)
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prestar um favor ao autor que, como rábido antijesuíta, teve a “colaboração” 
deste personagem no seu plano vingativo contra a Ordem de Jesus. É óbvio 
que o título valeu como irrefutável chamariz para o romance, primeiro 
publicado em folhetos (1884-1885), que se transformou em obra distribuída 
em dez volumes, de sucesso universal.8 

A intenção de se pesquisar sobre o “judeu errante” mostra-se falha desde 
os alicerces, isto é, que seriam documentação sustentável por si mesma, 
servindo de apoio a qualquer trabalho de investigação que resulte em ensaio. 
Sobre o episódio relativo ao atrito entre Jesus e um correligionário judeu não 
há provas e, aliás, nunca existiram documentos que comprovassem o episódio 
da maldição “em tempo real”, isto é, ao tempo em que teria ocorrido. Estima-
se que a história tenha sido engendrada durante a Idade Média. Desde então 
tem sido repetida, com algumas variações, sobre o momento em que Jesus 
teria praguejado contra o judeu que o insultara enquanto percorria a rua que 
passou a ser conhecida como “via dolorosa” ou “via crucis”. As palavras de 
Jesus teriam sido: “vagarás pelo mundo sem destino, até que eu retorne”. 
Desde então, o conto sobre o judeu errante foi absorvido e circulado pela 
área cristianizada do mundo, acrescentando-se o termo “eterno”. O sentido 
dado a este vocábulo indica que o judeu em pauta nunca morrerá, viverá até 
a propagada segunda vinda ou até o final da vida terrestre. 

O termo “incorrigível”, no título deste trabalho, é uma tentativa de 
obscurecer ou até eliminar o adjetivo ‘eterno’, que tem sido acoplado aos 
termos “judeu errante”.� 

Antes e após 1948

Não sendo “eterno”, digamos que seja “incorrigível” e a razão disto está 
na minha disposição em dividir a história do ‘judeu errante’ em duas 
partes, abrangendo as três circunstâncias acima mencionadas. Nesta 

8 <http://www.gutenberg.org>
9 Com agradecimentos a Rafael W. Nogueira, por sua ajuda para a seleção do título do 

presente ensaio. 
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divisão, de raiz histórica, percebem-se duas épocas: antes e depois de 
1948, ano da fundação de Israel. Esta sugestão de divisão pode não ter 
ecos no mundo cristalizado na sua nervura antissemítica, mas é óbvio e 
irrefutável que o judeu deixou de ser “errante”, segundo o tal invólucro, na 
data oficial do ressurgimento de Israel. Os judeus têm sua terra nativa de 
volta e, deixando de ser errático, continua, no entanto, como um viajante 
reincidente. A diferença entre o “errante” e o “viajante” é que o segundo 
tem um lugar para onde retornar de onde quer que esteja.

 Ou seja: o judeu moderno, ou o judeu depois de 1948, pode ser 
representado principalmente pelos jovens israelenses que recém terminam 
seu serviço militar e se tornam mochileiros. Eles andam pelo mundo (se 
assim escolherem), são os novos judeus andarilhos, mas com uma diferença 
essencial daquele ser cognominado “errante”. Agora são andarejos que 
podem, por direito e de fato, planejar um itinerário de ida-e-volta. O 
“eterno” errante se transformou: já não vaga pelo mundo a esmo (na verdade, 
nunca andou, como quer a narrativa cristã), tem como equipamentos sua 
curiosidade em conhecer o mundo com um mapa na mão, seu desejo em 
travar amizades em todas as áreas da vivência humana e, principalmente, 
tem um passaporte israelense e passagem de volta. 

Como “judeu errante”, bem antes de que sequer se pensasse que um dia 
existiria um Israel no mundo geopolítico, sua representação literária se fez 
em quase todas as literaturas escritas do mundo ocidental. Reiterando o 
dito acima, o tema tem sido inserido em conformidade com o progresso das 
vias de comunicação, na literatura (ficção, poesia), dramaturgia, nas artes 
plásticas, no cinema e na televisão. 

É muito forte e antigo o fascínio que a história do judeu que terá 
insultado Jesus tem exercido entre cristãos, principalmente em meio aos 
antissemitas. Sem se importar se o caso aconteceu ou não, e não há provas 
de que realmente tenha acontecido, o povo judeo-fóbico repinta a história 
ao longo dos anos. Como o tal judeu é eterno e andante, ele aparece em 
várias partes do mundo, sua história sendo requentada em cada país ou 
época em que emerge. A crença chega a tal ponto, que pessoas têm revelado, 
de tempos em tempos, que viram o esfarrapado andarilho hebreu ou que 
alguém lhes contou que o viu. Tem sido descrito como um homem velho, 
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quase sempre andando descalço, com as plantas dos pés muito grossas; alto, 
teria uma barba que desceria por seu corpo. Os que o viram também ouviam 
o tilintar, em meio a seus farrapos, de cinco moedas, que lembrariam as 
cinco chagas de Jesus... A Europa medieval, por onde se propagaram tais 
histórias, continuou se regozijando com elas por séculos, cada uma delas 
no idioma onde era contada. E no século XVIII, deu-se a cristalização da 
lenda no já citado romance O judeu errante (título original: Le Juif Errant), 
de Eugène Sue. Desde então, o suposto episódio envolvendo Jesus e o 
sapateiro Ahasverus mais ainda penetrou pela literatura escrita, e chegou 
a ser filmada, dois séculos mais tarde, pelos nazistas para seus intuitos 
sinistros, em meados do século XX. 

O judeu errante na literatura brasileira

A narrativa sobre o evento entre Jesus e o sapateiro judeu chegou ao Brasil, 
segundo Câmara Cascudo, com os portugueses, que já tinham a história 
contada em folhetos e outros meios, como sermões dominicais e lições nas 
escolas católicas.10 A reinvenção da lenda foi adaptada e transformada, em 
certo grau, pelos cordelistas nordestinos. Jerusa Pires Ferreira, no seu ensaio 
“O judeu errante – a materialidade da lenda”, ecoa a observação de Câmara 
Cascudo, acrescentando mais um possível expediente na disseminação da 
literatura de cordel: 

10 Luis da Câmara Cascudo, Dicionário do Folclore Brasileiro. Rio de Janeiro 2011: 
“Judeu Errante: Durante a Quinta-Feira Maior e a Sexta-Feira da Paixão, o Judeu 
Errante aparece onde a morte de Jesus Cristo está sendo comemorada. É um velho 
alto e magro, muito barbado, cabelo comprido e com um manto escuro. É uma figura 
mais literária que popular, e as menções vão desaparecendo nas estórias orais. Não 
lhe dão, no Brasil, outro nome além de ‘Judeu Errante’. Era sapateiro em Jerusalém, 
chamado Ahasverus, quando Nosso Senhor, com a cruz aos ombros, passou diante 
de sua tenda. O sapateiro deixou o trabalho para empurrar o Salvador, gritando: ‘Vai 
andando! Vai logo!’ Nosso Senhor respondeu: ‘Eu vou e tu ficarás até a minha volta!’ 
E o homem ficou, até hoje, andando pelo mundo, liberto da lei da morte, sem pressa 
e sem descanso. Espera o regresso do Senhor, que lhe deu a imortal penitência. A 
tradição nos veio de Portugal.” 
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[...] o poeta popular brasileiro recebe dos textos impressos ibéricos a 
história que contém a punição e constrói o seu texto que é, em geral um 
recurso de conversão ao Cristianismo [...]11

Tais narrativas passaram ao conhecimento da população católica brasileira, 
principalmente no decorrer da celebração da Semana Santa. No Sábado 
de Aleluia, Judas era confundido, na imaginação popular, com Ahasverus, 
ou então, como um judeu arrependido e convertido ao Cristianismo. Na 
cultura católica popular do Brasil, o judeu errante ganha uma configuração 
de arrependimento e é imaginado, como se verá num romance de Sérgio 
Couto (mais adiante), como aquele que se converte ao Cristianismo, em 
meio a seus remorsos.

Maurice van Woensel observa que “longe de refletir quaisquer ressenti--
mentos anti-semíticos, o Judeu Errante sertanejo aparece como um pecador 
que se converteu e só vive para a edificação dos cristãos.”12 Previamente ao 
estudo de Jerusa, Maurice van Woensel, que recolheu material diretamente 
das mãos dos cordelistas, indica que a obra O Mártir do Gólgota, de Perez 
Escrich, escritor espanhol, serviu de base para muitos dos folhetos nordesti--
nos. Em sua análise, Jerusa elege os cordeis “O judeu errante”, de Severino 
Borges e “A vida do judeu errante”, de Manoel Apolinário Pereira, como 
representantes das transformações que o original espanhol adquiriu no nor--
deste brasileiro. Como o fez antes Woensel, Jerusa sublinha, no poema de 
Severino Borges, os versos em que se identificam três judeus nômades:

O Sámer foi o primeiro 
o segundo foi Catafilio 
Samuel 
o terceiro 
passou a judeu errante
na vida de sapateiro. 

O terceiro é Beli-Beth (também chamado “Belibé”) , cujo nome vem do 

11 Jerusa Pires Ferreira, ibidem.
12 Maurice van Woensel, “O Judeu Errante do Nordeste”, Graphos, Revista de Pós-

Graduação em Letras 2/4 (Paraíba: Universidade Federal da Paraíba, 1977): 114-126.
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hebraico ‘bli báit’, isto é, sem casa ou sem teto. Woensel expõe a última 
estrofe do cordel de Borges, um acróstico com o nome do poeta, que inclui 
descrição sumária do destino do judeu errante: 

Belibé monstro maldito 
Opressor do Bom Jesus 
Renegado dos profetas 
Guerreou de encontro à luz 
Errante inda está no mundo 
Sustenta o peso da cruz (p. 120)

Em conclusão a seu ensaio, Maurice van Woensel observa que:

O Judeu Errante é um personagem popular do folclore e da literatura 
européia. Mas enquanto autores tais como Goethe e Shelley, e mesmo 
nosso Machado de Assis, consideraram o Judeu um irmão de alma 
de Lúcifer e Prometeu, arrogantes rebeldes contra o poder divino, 
nos folhetos de cordel nordestinos encontramos um Judeu diferente: 
um piedoso andarilho, um pecador convertido, uma espécie de 
missionário ambulante.13

Já se delineia, pelos exemplos e esclarecimentos acima, como a figura 
do judeu errante foi interpretada na literatura nordestina brasileira: os 
cordeis barraram a representação do judeu como elemento vitimizado por 
uma praga, para apresentá-lo como um “piedoso andarilho, um pecador 
convertido, uma espécie de missionário ambulante” (Woensel, acima 
citado), enquanto Câmara Cascudo reconhece nele “uma figura mais 
literária que popular”.14 A literatura de cordel, ao transformar o judeu 
numa figura humilde e quase desconhecida pelo povo em geral, ignorou o 
resultado da praga e o transformou em exemplos de arrependimento e em 
proselitismo cristão. 

Por uma questão de enquadramento mínimo, a exposição de autores 
brasileiros que incluíram o judeu errante nos seus escritos se faz a partir do 
século XIX. A proposta é poder avaliar o quanto seus conteúdos guardariam 

13 Ibid, p. 126
14 Luis da Câmara Cascudo, Dicionário do Folclore Brasileiro (v. nota 10)



581O incorrigível judeu errante

relevância em relação aos termos e a imprecação que acompanha o judeu 
errante e em que medida diferem, em termos de significado social, de 
escritores não-brasileiros. 

No século XIX, ressalta-se Castro Alves (1847-1871) que, no poema 
“Ahasverus e o Gênio” expõe uma comparação entre o andante milenar e a 
Glória ou a ilusória conquista do poeta, sempre só, frustrado e melancólico.15 
Depois, Machado de Assis (1839-1904) que, no conto ‘Viver!’ invoca 
um diálogo imaginado entre Prometeu e o Judeu Errante, sobre rebeldia 
e submissão, mortalidade e imortalidade.16 No século XX, Vinícius de 
Moraes (1913-1980) que, no início de sua jornada poética, construiu o 
soneto “Judeu Errante”.17 Carlos Drummond de Andrade, que revelou uma 
obsessão no poema em versos livres “A incômoda companhia do Judeu 
Errante”.18 O quarto escritor aqui examinado é Samuel Rawet (1929-
1984), judeu deslocado da Europa para o Brasil com sua família, quando 
tinha sete anos de idade . Evocou na sua escrita a figura do judeu errante, 
interpretando-o pelo vaguear que acometeu seu povo por gerações. Além 
destes escritores emblemáticos, outros incluíram a mesma figura nos seus 
escritos, como se lerá mais adiante.

Castro Alves, um dos românticos mais conhecidos e lidos do panorama 
romântico brasileiro, nasceu e morreu na Bahia, vítima de tuberculose. Uma 
doença típica daqueles que se expunham à tal enfermidade em suas noitadas 
solitárias e boêmias. A figura do judeu errante, sozinho, maltratado, com 
aspecto enfermiço como descrito em tantas versões do seu caminhar, não 
passou despercebido pelo poeta baiano adepto ao movimento romântico. 

Aliás, Castro Alves mostrou certa inclinação afetiva pelos judeus, como 
se indica no poema dedicado a uma moça judia. Trata-se de “Hebréia”, 

15 Castro Alves, “Ahasverus e o Gênio”, Espumas Flutuantes. Inúmeras edições, todas 
contêm o poema.

16 Machado de Assis, “Viver!”, Várias Histórias (1896). Inúmeras edições. Recomenda-se 
a leitura de Adelaide Caramuru Cézar, “O registro de diferentes concepções de tempo 
presente em ‘Viver!`, de Machado de Assis”, <www.gel.or.br> (Acesso: novembro 
2015).

17 Vinícius de Moraes, “Judeu Errante”, em O caminho para a distância, Rio de Janeiro 
1933.

18 Carlos Drummond de Andrade, Poesia e prosa, Rio de Janeiro 1988.
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inserido no único livro seu publicado em vida (Espumas Flutuantes, 1880). 
Nos seus versos, o poeta se refere ao ‘pastor errante’, que tanto pode ser 
interpretado como um guardador de gado quanto ao judeu vagueador, dos 
quais se destacam as seguintes estrofes:

Pomba d’esp’rança sobre um mar d’escolhos!
Lírio do vale oriental brilhante!
Estrela vésper do pastor errante!
...
Tu és, ó filha de Israel formosa...
Tu és, ó linda, sedutora Hebréia
Pálida rosa da infeliz Judéia 
...
Ai! Guia o passo ao viajor perdido,
Estrela vésper do pastor errante!

Sobre o poema “Hebréia” encontra-se a informação que: 

Castro Alves estreitou amizade com três jovens irmãs judias que moravam 
numa casa defronte à sua, na cidade de Salvador. Ester, Simy e Mary, filhas 
de Isaac Amzalack, moças bonitas, inspiraram em Castro Alves o poema 
“Hebréia”, cuja dedicatória causou alvoroço entre as jovens, uma vez que 
as três julgavam-se ‘A bela judia’. Porém, há indicios de que seus versos 
fossem dirigidos à Ester, a mais velha dentre as três, que contava, à época, 
13 anos. [...] Ciente de que a religião professada pela família Amzalack 
representava um obstáculo a qualquer tipo de relacionamento mais sério, 
Castro Alves limitou-se a uma amizade lúdica com as três moças.19

Uma reflexão interpretativa dos versos expostos acima nos levaria a 
imaginar o poeta personificando o ‘viajor perdido’ ou o ‘pastor errante’, 
ambos simbólicos do povo judeu ainda no século XIX. Esta tendência à 
sua identificação com um personagem poético vem a ser, provavelmente, 
o mesmo traço encontrado no poema em que duas figuras são expostas – o 

19 Castro Alves, O Olhar do Outro, Catálogo da Exposição Comemorativa dos 150 anos 
de nascimento de Antônio de Castro Alves. Rio de Janeiro: Departamento Nacional do 
Livro, Fundação Biblioteca Nacional (3 de julho a 28 de agosto, 1997), p. 54.
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Judeu Errante e o Gênio, este no sentido de ter sido contemplado com a 
genialidade do talento poético. O poema é abrigado por um tom didático 
e explicativo sobre Ahasverus, como na primeira das seis estrofes que o 
compõem:

Sabes quem foi Ahasverus? [...] – o precito,
O mísero Judeu, que tinha escrito
Na fonte o selo atroz!
Eterno viajor de eterna senda...
Espantado a fugir de tenda em tenda,
Fugindo embalde à vingadora voz! 

O tom pedagógico da apresentação, iniciado pela pergunta retórica, 
instigaria leitores a criarem a imagem do andarilho como “mísero”, “eterno”, 
“espantado” (no sentido de “expulso”), “eterno viajor” e fugitivo sem 
esperança de pausa. Tatuado pela praga (“o selo atroz”), é também marcado 
no poema pela iteração de “eterno”, “eterna”, “fugir” e “fugindo”, termos 
que estabelecem o destino predeterminado do povo judeu na perspectiva 
cristã. Nos versos seguintes, estabelece-se um tom irônico, ainda envolto 
pela “noite”, pano-de-fundo do romantismo convencional, que explora o 
desconhecido, o sempre magnético poder do mistério: 

No entanto, à noite, se o Hebreu passava,
Um murmúrio de inveja se elevava,
Desde a flor da campina ao colibri.
“Ele não morre”, a multidão dizia...
E o precito consigo respondia:
– “Ai! Mas nunca vivi!”–

A irônica tonalidade se irradia na estrofe acima em “um murmúrio de inveja 
se elevava”, pois como não se podia imaginar alguém infeliz com a praga 
– ou promessa – de vida eterna, esta era invejada. Entre o “ele não morre”, 
que os outros invejavam e a angustiosa revelação do andante “mas nunca 
vivi”, se estabelece a carga psicológica entre o existir e o viver. Sim, o judeu 
errante existia, como também existiam e ainda existem pedras rolantes, 
areias movediças, galhos secos levados pelo vento – existir não é viver, e 
disto se queixava o andante, depois de seu doloroso “Ai!” 
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Nas duas últimas estrofes, a seguir, o poeta é ostensivamente colocado em 
pé de igualdade ao marcado pela praga, em termos de solidão e mobilidade 
constante, o que suscita a inveja – reiterada – e o contraste entre a glória e 
a miséria:

“O Gênio é como Ahasverus... solitário 
A Marchar, a marchar no itinerário
Sem termo do existir.
Invejado! A invejar os invejosos.
Vendo a sombra dos álamos frondosos...
E sempre a caminhar ... sempre a seguir...
[...] 
E o mísero de glória em glória corre...
Mas quando a terra diz: – “Ele não morre.”
Responde o desgraçado: – “Eu não vivi!”

Como se estivesse ressoando a última palavra da estrofe final do poema, 
Machado de Assis intitula um de seus contos, “Viver!”. A narrativa retrata, 
com mínima intercessão do autor, um diálogo desenvolvido entre os 
personagens Judeu Errante e Prometeu, ambos estigmatizados por uma 
praga que os seguiria pelo percurso de suas vidas. Entre os dois, Prometeu 
é o mais hábil em se afastar da maldição que Zeus lhe lançou, a de ter seu 
fígado diariamente deglutido por uma águia, pois o fígado se reconstruiria 
para este fim, o que constituía uma tortura para Prometeu. Mas ele 
conseguiu ludibriar o seu algoz, chegando a livrar-se da praga. O diálogo 
inventado por Machado tem lugar depois do fim do mundo, sendo apenas 
ele e Ahasverus os únicos seres vivos. Prometeu tenta mostrar ao Judeu que 
é possível vencer o destino e, no seu caso, desfazer-se da sua maldição. O 
Judeu, para quem viver eternamente é um suplício, a princípio desconfia 
dos conselhos de Prometeu, para em seguida ponderar a possibilidade de 
morrer, enfim, como qualquer ser mortal. 

Segundo observação de Adilson dos Santos, Machado de Assis 
acompanha uma das versões sobre a praga, aquela que manteria o desgraçado 
vivo até o fim do mundo (e não necessariamente até a segunda vinda de 
Jesus), passando a focalizar o amaldiçoado na iminência de conquistar a 
liberdade: 
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Sou o último; posso morrer. Morrer! deliciosa idéia! Séculos de séculos 
vivi, cansado, mortificado, andando sempre, mas ei-los que acabam e vou 
morrer com eles. Velha natureza, adeus! Céu azul, nuvens renascentes,
rosas de um dia e de todos os dias, águas perenes, terra inimiga, que me 
não comeste os ossos, adeus! O errante não errará mais. Deus me perdoará, 
se quiser, mas a morte consola-me (p. 253).20

Prometeu o convence de que ele, o Judeu Errante, vai parar de perambular 
porque um novo mundo está por surgir e o Judeu será o elo que ligará o 
ex-mundo com o futuro. O amaldiçoado se impregna de esperança, e agora 
quer viver. A contradição se estabelece entre o Judeu desperto, que desejava 
a morte e o Judeu sonhador, que deseja viver. Estaria imbuída, neste conto, 
uma alusão a um milagre, semelhante, talvez, a um dos milagres atribuídos 
a Jesus, aquele que fez Lázaro ressuscitar? Mas desta vez o milagre, ainda 
que num período de devaneio, é carregado por um deus grego. O quanto ou 
o quê sabia Machado de Assis do período helenístico na história judaica? A 
aproximação entre Prometeu e o Judeu Errante não deve ser aleatória – nela 
está embutida a mensagem de um renascimento que será, para o Judeu, a 
remissão dos seus erros passados. Interessante que o perdão não virá da 
parte de Jesus, mas sim de um pagão, o deus Prometeu...

Depois de Castro Alves, outro poeta que inseriu esta figura na sua obra 
foi o carioca Vinícius de Moraes. Ternamente chamado de “poetinha”, 
Vinícius de Moraes foi poeta, dramaturgo, compositor, cronista, crítico 
de cinema e de arte em geral, e diplomata. Usufruiu um período em que 
cultivou amizades de homens e mulheres que se tornaram emblemáticos 
na história cultural brasileira, como Carlos Drummond de Andrade, Chico 
Buarque, Oscar Niemeyer, Manuel Bandeira, Mário de Andrade, o poeta 
francês Pierre Seghers, entre muitos outros nomes de relevo. Participou 
com proeminência do período musical da “bossa-nova”, quando compôs 
canções em companhia dos maiores compositores e cantores do país. 
Representou o Brasil em vários países no setor cultural e teve seu nome 
ligado aos movimentos artísticos mais promissores da época que antecedeu 

20 Adilson dos Santos, “A luta entre impulso de vida e morte em’Viver!’, de Machado de 
Assis”, Revista de Letras 1-2/28 (Jan/Dez 2006): 101-104.
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o advento da ditadura militar, em 1964. Sua vida sempre esteve submetida 
a períodos oscilatórios, entre grandes sucessos (como a aprovação no 
concurso para o Ministério das Relaçôes Exteriores e suas missões culturais 
em Los Angeles, Paris e Roma), e grandes desafios, como sua remoção 
do serviço diplomático, em 1968, por toda a duração do regime militar. 
Sua fama emerge da produção da peça teatral “Manhã de Carnaval”, que 
se transformou no filme com o mesmo nome. Também foi co-autor da 
canção “Garota de Ipanema”, entre outras de fama universal. Faleceu em 
1980, cinco anos antes da “abertura política” no país que representou com 
dignidade quando a esta missão foi chamado.21

Num soneto publicado em 1933, o poeta faz óbvia referência ao 
caminhante no próprio título: “Judeu Errante”. O corpo do poema, com um 
discurso rítmico em 14 versos, não registra mais os dois termos, ficando a 
cargo dos leitores a intenção ou não de conjugar a autodescrição inserida 
nas estrofes com a imaginada figura do caminhante judeu: 

Hei de seguir eternamente a estrada
que há tanto tempo venho já seguindo 
sem me importar com a noite que vem vindo 
como uma pavorosa alma penada. 

Sem fé na redenção, sem crença em nada
Fugitivo que a dor vem perseguindo
Busco eu também a paz, onde sorrindo
Será também minha alma uma alvorada.

Onde é ela? Talvez nem mesmo exista
Ninguém sabe onde fica.. Certo, dista
Muitas e muitas léguas de caminho...

Não importa. O que importa é ir em fora
Pela ilusão de procurer a aurora
Sofrendo a dor de caminhar sozinho.22

21 Os dados biográficos sobre Vinícius de Moraes foram compilados da obra Vinícius de 
Moraes: O poeta da Paixão – uma biografia, de José Castello, e também da Wikipedia 
(Internet).

22 <www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/poesia/poesias-avulsas/judeu-errante-o> 
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Optando por uma interpretação da confissão poética como identificada 
com o judeu, percebe-se como a voz deste se transmigra para o poeta, 
revelando sincronia e talvez, até empatia pelo caminhante, como nos 
versos em que usa o advérbio “também” por duas vezes, igualando-se ao 
andante: “Busco eu também a paz, onde sorrindo / Será também minha 
alma uma alvorada”. No último verso do soneto, mais ainda se identifica 
ao andante indicado pelo título, ao confessar que sofre “a dor de caminhar 
sozinho”. 

Carlos Drummond de Andrade (1902-1987), entre os maiores poetas 
brasileiros (além de amigo do Vinícius de Moraes), é ligado ao movimento 
modernista no Brasil. Mineiro de Itabira, sua obra é abundante e já foi 
traduzida a vários idiomas, e entre seus poemas mais conhecidos está “E 
agora, José?”, em que a figura do personagem principal revela o sentido 
de fracasso e insuficiência existencial dos seres humanos. Drummond de 
Andrade também se sentiu atraído pela lenda do hebreu. No poema “A 
incômoda companhia do judeu errante”, ele faz uma tentativa de se afastar 
da presença do judeu, que ele qualifica de desconfortável, talvez até 
monstruosa que, além de o intrigar por seu mistério, lhe impossibilita de 
ter uma noite de paz. A este ser incômodo, intangível e que se faz quase 
caricaturesco no lusco-fusco entre a mente desperta e o sono importunado, 
ele dedica 19 versos, em linguagem sonora e corrente, enfatizando sua 
obsessão por aquele personagem:

Não durmo sem pensar no Judeu Errante.
A esta hora,
onde está, não estará, 
pois caminha eterno, e seus passos ressoam 
neste quarto, embaixo da cama,
na gaveta do armário, na porta do sono?

(Acesso: outubro, 2014). Para um estudo em profundidade da fase em que Vinícius de 
Moraes esteve inserido ao compor este poema, consultar: Rosana Rodrigues da Silva, 
“A poesia religiosa de Vinícius de Moraes: A gênese de uma poética,” Terra roxa e 
outras terras. Revista de Estudos Literários 5 (2005): 87-103. A citação encontra-se 
na p. 97. <http://www.uel.br/cch/pos/letras/terraroxa> (Acesso: outubro, 2014).
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Para que foram me contar essa história do Judeu Errante
Que tem começo e nunca terá fim?
Não sei se é pena ou medo
Ou medopenamedo
O que sinto por ele.
Sei que me atinge. Me fere. Não há banco
nem cama para o Judeu Errante.
Come no ar. Não pára.
Vestido de preto. Anda. Olhos sombrios. Anda.
Deixa marca de pés? Como é a sua voz?
E anda e anda e pisa no meu sonho.
Que mal fiz eu
para viver acorrentado à sua imagem?23

O poeta se diz preso a uma imagem que lhe foi imposta ao lhe contarem 
a história do caminhante hebreu. Desde então, ficou mesmerizado com a 
revelação da existência de tal ser, chegando a escutar seus passos no interior 
do seu dormitório e, pior ainda, tendo de enfrentá-lo dentro do seu sono, 
pois o homem “anda e anda e pisa no meu sonho’. Ao final, a pergunta 
que flutua no ar, sem resposta – “Que mal fiz eu / para viver acorrentado 
à sua imagem?” – Ao observar sua fixação involuntária como um castigo, 
ele vê o judeu como um algoz. Mas, ainda assim, se confunde em seus 
sentimentos, misturando medo com pena e com medo num aglutinado 
de termos (“medopenamedo”), neologismo que vem a ilustrar, como um 
caligrama, seu estado mental. E tudo por culpa do Judeu Errante... 

No ensaio “Carlos Drummond de Andrade e o imaginário judaico”, 
Camila F. Bueno observa que 

Essa poesia nos remete à fantasia infantil projetada no homem do saco 
que  os pais e os avós contavam e com a qual ameaçavam as crianças 
quando elas não os obedeciam. ... Já de início percebemos a angústia 
infantil diante  desse mito: “Não durmo sem pensar no Judeu Errante”. ... 
O autor, de alguma forma, identifica-se com este mito. Lembremos que o 

23 “A incômoda ...” publicado no Jornal do Brasil, 18/07/1977 e numa das edições de 
Boitempo, depois de 1979. 
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poeta se mostrou um errante tanto em suas obras, quanto em sua vida. Em  
relação às obras, Derummond caminhou por diversos gêneros literários, 
tais como poesia, antologia poética, prosa, contos, obras infantis, dentre 
outros. Drummond também perambulou por alguns lugares do Brasil. Saiu 
de Itabira, foi para Belo Horizonte, depois  foi morar no Rio de Janeiro. 
Também foi um errante na vida amorosa. Mesmo casado, nunca deixou de 
ter suas amantes e namoradas.24

Mais um poeta que trabalhou sobre o tema foi o paulistano Oliveira Ribeiro 
Neto (1908-1989), com sua “Canção do Judeu Errante”. Como no primeiro 
poema de Vinícius de Moraes, o andarilho se interpreta num solilóquio que 
tem início com uma parlenda de origem portuguesa:

Canção do Judeu Errante

Toda terra tem seu uso,
toda roca tem seu fuso,
todo pássaro seu ninho,
toda pedra seu lugar.. .
Venho de todas as terras
e sirvo em todas as rocas;
ave, sou de todo ninho, 
pedra, fui solta no rio,
meu destino é não parar.
Sou como a nuvem tangida
que não tem pátria nem léu.
Sou como uma alma perdida
que não vê portas no céu.
Cada qual tem seu destino
- quem sabe qual é o meu?
Por que me expulsam das terras?
por que roubam meu trabalho?
Por que desmancham meu ninho?
Por que não posso parar?

24 Camila Felisbino Bueno, “Carlos Drummond de Andrade e o imaginário judaico”, 
Revista Urutágua – acadêmica multicisciplinar – DCS/UEM 30 (Mai/Out 2014): 71-82. 
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Tôda terra tem seu uso,
tôda roca tem seu fuso,
todo pássaro seu ninho, 
tôda pedra seu lugar...25

Os primeiros versos, ao descreverem que tudo tem seu lugar determinado 
(terra, roca, pássaro, pedra), se colocam como contraste para o que vem a 
seguir, que o judeu errante é, ao contrário dos anunciados, um deslocado, um 
sem-lugar. Ele está em todas as terras, trabalha em todas as rocas, abriga-se 
em qualquer nicho e, ao contrário da pedra que “tem seu lugar”, se vê solto, 
sem lugar nenhum. Seu destino é nunca parar, como nuvens que passam, 
ares flutuantes, alma perdida. Confuso, sem rumo, ele se interrompe com 
uma série de perguntas – por quê o expulsam, roubam seu tabalho, desfazem 
sua casa? E por quê ele não pode parar? Não há resposta, a não ser a volta 
da parlenda, ironicamente contrastando, com o alinhamento e a ordem das 
coisas, o desajustamento, a incerteza, o espanto do judeu.

O desajustamento social parece ter sido um dos traços característicos do 
escritor judeu Samuel Rawet (1929-1984), um dos pioneiros na literatura 
brasileira judaica. Natural da Polônia, quando tinha sete anos veio para o 
Brasil acompanhando a família, estabelecendo-se no Rio de Janeiro onde, 
mais tarde, naturalizou-se brasileiro. O ídiche falado em casa foi seu 
primeiro idioma de comunicação; conforme suas poucas entrevistas em que 
falava de si, aprendeu português nas ruas dos bairros populares onde morou, 
Leopoldina, Ramos e Olaria. Formou-se em Engenharia e esta profissão 
levou-o a trabalhar com Oscar Niemeyer, um brasileiro entre os arquitetos 
mais famosos do mundo, no setor de cálculo do concreto no projeto de 
Brasília. Nesta mesma função esteve com ele em Israel, trabalhando no 
projeto da Universidade de Haifa. Começou sua vida literária como contista 
(Contos do imigrante, 1956), expandindo-a para o romance, o ensaio e o 
teatro. No seu livro inaugural, expõe empatia pelos expatriados em geral e 
pelos refugiados judeus, além de outros marginalizados, que encontraram 
indiferença e frieza onde quer que tentassem ficar. De comportamento 

25 <http://bloguedospoetas.blogspot.com/2011/01/cancao-do-judeu-errante-oliveira.
html#ixzz2a4y2cp2w> (Acesso: abril, 2013)
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considerado bizarro, em algum ponto da sua vida Rawet ergueu-se contra a 
comunidade judaica, vociferando e escrevendo contra os judeus, sem que se 
soubesse exatamente qual o motivo por sua irascibilidade. Teve dez livros 
publicados, entre novelas, contos e romances, de impacto e influência entre 
escritores brasileiros, seja por sua originalidade em tratar de assuntos de 
profundidade filosófica, seja por sua declarada empatia pelos oprimidos em 
geral, ou por sua linguagem objetiva e penetrante. Sua obra traz uma visão 
perturbadora, inquietante, sobre a vida. Em relação aos humanos, o escritor 
Rawet lhes envia um olhar de escárnio, zombando da sua insensatez e 
hipocrisia, ao mesmo tempo que incita leitores, indiretamente que seja, a 
perceber o mundo como encharcado em falsidades e ignomínias.

A figura do judeu errante não lhe foi indiferente, tendo publicado um 
livro com um título dos mais longos já vistos na história da literatura do 
Brasil: Viagens de Ahasverus à Terra Alheia em Busca de um Passado que 
não existe porque é Futuro e de um Futuro que já passou porque sonhado 
(1970).26 Inúmeras teses e igual listagem de artigos e ensaios existem sobre 
o autor e suas obras. A respeito de Viagens de Ahasverus ... um dos seus 
mais especializados e conceituados pesquisadores é Saul Kirshbaum, e dele 
é este texto crítico:

[...] O Ahasverus de Rawet está condenado à permanente perplexidade ante 
seu inevitável convívio com cristãos. Perplexidade que já se manifesta em 
seu encontro com o próprio Jesus, neste que talvez seja um dos melhores 
resumos dos Evangelhos jamais escrito por um judeu, repleto de paródias 
das escrituras cristãs:
Lavou o rosto na bacia (ainda havia jarra e bacia), e lembrou-se de uma 
conversa com um nazareno num monte de oliveiras. Que bela conversa! 
Que companheiro excelente! E nem chegara a lhe dar o nome. Falavam 
e riam de lírios dos campos, de agulhas e camelos [...] Riram e falaram 
dos episódios do filho pródigo, e o nazareno, entre malicioso e ingênuo, 
contou-lhe o artifício dos pães, do leproso, e num determinado momento 
gargalhou tanto que Ahasverus teve medo. O nazareno contou-lhe como, 

26 Samuel Rawet, Viagens de Ahasverus à terra alheia em busca de um passado que não 
existe porque é futuro e de um futuro que já passou porque sonhado, em Contos e 
novelas reunidos (Org. André Seffrin) Rio de Janeiro 2004, p. 471.
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para espanto próprio, havia caminhado sobre as águas do mar da 
Galiléia. Era uma bela tarde, e as azeitonas deliciosas. Nunca mais se 
viram. [...]27

Rawet não se deixou levar por sua origem genética para se afiliar a qualquer 
sentimentalismo em relação aos judeus da comunidade que o circundava 
(seja no Rio de Janeiro, em Brasília ou em outro lugar qualquer). Queria se 
libertar de rótulos, caminhar sozinho... O quadro inédito armado por Rawet 
incluiu um diálogo entre Jesus e o judeu, quando trocaram ideias sobre 
assuntos sérios (como a probabilidade de um camelo entrar pelo orifício de 
uma agulha contra rico entrar no reino dos céus) em atmosfera agradável 
e insuspeita. O ideal, como sentido pelo Errante e expresso pelo autor, 
seria ver um outro judeu, como Jesus, contar como seus ditos milagres 
eram artifícios explicáveis. Neste contexto, a figura de Jesus se sobrepõe 
às hipocrisias terrenas e humanas, e nisto, parece, reside sua divindade, 
conforme a mensagem subreptícia do Errante.

Ahasverus, no romance de Rawet, parece resultar de um trabalho de 
pantógrafo: reproduz-se continuamente em vários personagens históricos, 
como Espinoza, Marc Chagall ou objeto de uma inquirição policial. Suas 
metamorfoses incutem na novela um mecanismo de agilidade, diversidade 
e versatilidade. Pode-se alegar, com base nas inúmeras aparências do 
personagem rawetiano, que Ahasverus simboliza a humanidade, nos 
representa, somos todos nós um Ahasverus.

Sobre as inovações estilísticas na elaboração do personagem que se 
impõe como o judeu errante, observa Carlos Eduardo Schmidt Capela:

A impossibilidade da degradação física e da morte articula-se a essa 
capacidade metamórfica da personagem, o que possibilita ao texto alcançar 
uma dinâmica especial, pautada por um ritmo cuja alucinação, e caráter 
vertiginoso, é expresso pela alternância constante de metamorfoses e, nos 
interlúdios por elas proporcionados, por incessantes deslizamentos espaço-
temporais, tudo isso exposto numa prosa entrecortada, repleta de envios a 

27 Shaul Kirschbaum, “Os judeus sem Cristo de Samuel Rawet”, Arquivo Maaravi: 
Revista Digital de Estudos Judaicos da UFMB 5/8 (Mar 2011) <www.periodicos.
letras.ufmg.br/index.php/maaravi/viewFile/1800/1872>.
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e desvios de situações ou indicações à primeira vista disparatadas. ... As 
“Viagens de Ahasverus”, portanto, atestam uma consistente exploração 
de mecanismos baseados na elipse e na transitoriedade, despontando 
daí, desde faltas ou falhas como tais, um relevo aventuresco e uma 
forte sensação de inacabamento que contaminam seus diversos níveis 
narrativos.28

Igualmente impondo metamorfoses físicas para o mesmo personagem, 
emerge o livro com o título Renascimento – A Lenda do Judeu Errante, de 
autoria de Sérgio Pereira Couto.29 Brasileiro de São Paulo (1967-), o autor 
é conhecido como jornalista e escritor dedicado a histórias esotéricas, 
arquivos paranormais, investigações criminais, sociedades secretas, entre 
outros tópicos similares. O romance envolvendo o Judeu Errante tem sua 
cenografia basculando entre o Brasil, Roma e outras cidades na Europa. 
Os personagens são configurações encarnadas de figuras históricas, que 
tiveram encontros turbulentos e sanguinários em vidas passadas, e que 
se reencontram para “acertar as contas”. Quem toma a iniciativa para tal 
emergência é um senhor que se apresenta como financista para um jovem 
israelense radicado no Brasil, à procura de um sócio para alavancar seus 
negócios. O tal senhor não é ninguém menos do que Ahasverus que teve 
outras vidas durante o período renascentista, todas elas encobrindo sua 
verdadeira identidade. O israelense, junto com sua noiva e uma irmã desta, 
entra na confusão armada por Ahasverus na sua nova encarnação, que 
ecoa alguns dos dizeres de Alan Kardec, o fundador do Espiritismo (com 
inúmeros seguidores no Brasil). Todos se envolvem e escapam de variadas 
aventuras, com lances que fazem lembrar filmes de lutas e combates, 
pelos atos agressivos, saltos acrobáticos de alguns personagens, descrições 
de efeitos sonoros e visuais, pirotecnia e luzes cromáticas. No final das 
contas, o que sobressai de todas as peripécias e acrobatismos, é o fato de 
Ahasverus se ter arrependido de tudo o que fez e o que não fez, acabando 

28 Carlos Eduardo Schmidt Capela, “O censual no corpo da letra”, Boletim de Pesquisa 
Nelic 14/2121 (Florianópolis 2014): 16-36 < http://dx.doi.org/10.5007/1984-
784X.2014v14n21p15> (Acesso: janeiro 2015).

29 Sérgio Pereira Couto, Renascimento – A Lenda do Judeu Errante, São Paulo 2007.
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por converter-se ao Cristianismo no decorrer da narrativa. Desta maneira, 
ele redime seu passado pecaminoso, como relatado na multicentenária 
narrativa cristã. Romance com evidente mensagem proselitista, é possível 
que não chegue a empolgar leitores mais sofisticados. 

O incorrigível judeu viajante

No início desta apresentação, sugeri uma divisão em duas partes na 
história do Judeu Errante: antes e depois de 1948, ano da fundação do 
Estado de Israel. A percepção de ‘judeu errante’ atravessou dois milênios 
e inúmeros territórios. Se este caráter alguma vez existiu, já não existe 
mais. Foi pulverizado com a emergência de um novo período, que se pode 
chamar de pós-1948. Resultou da liberação de Israel das muitas mãos que 
tiveram posse daquela terra ao longo dos séculos. O pensamento judaico 
jamais sucumbiu em relação àquele lugar e o vagar pelo mundo, que 
parecia eterno (“eterno” não pela praga, mas pelo mecanismo político 
antissemítico prevalecente durante séculos), finalizou-se. 

O caminhante judeu de hoje, se ainda não está livre da proverbial 
hostilidade que desde sempre acompanhou seus passos por onde quer que 
andasse, agora tem a possibilidade de refugiar-se e proteger-se em sua casa. 
Ninguém melhor do que os jovens israelenses para saber disto, pois a eles 
pertence o novo molde e perfil do judeu andarilho, diferente do recorte do 
“judeu errante”. O andarilho de hoje, como indica o qualificativo, anda por 
todas partes, compensando sua curiosidade e revelando-se um caminhante 
incansável. No lugar das cartas de permissão para sair do seu condado ou 
para atravessar outros, como sempre se exigiu dos judeus, o viajante pós-
1948 tem seu passaporte e não necessita de permissão de ninguém. 

O novo andarilho judeu, que se inaugurou com a libertação de Israel, é 
representado reiteradamente pelo jovem israelense que termina o exército, 
coloca uma mochila nas costas e sai para percorrer o mundo, substituindo o 
judeu errante num ponto de suma importância: tem para onde voltar. Chaim 
Noy observa que:

É um costume israelense, amplificado na mídia e em discursos públicos 
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que, ao terminar o serviço obrigatório do exército ..., jovens israelenses, nos 
seus 20 e poucos anos, viajem para o exterior, principalmente para países 
do “Terceiro Mundo”, na América do Sul e Central, na Ásia, o que ficou 
conhecido como “A Grande Viagem” ... A jornada, que é vista pelos jovens 
como um rito de passagem, é efetuada no estilo de mochila às costas e 
geralmente tem duração que vai de poucos meses até um ou dois anos ... .30

O judeu andarilho moderno é um ser curioso, como o foram seus 
antecessores, mas a semelhança com os antepassados viajeiros se 
estanca aí. Os aventureiros modernos são privilegiados por facilidade 
de transporte, um certo desapego às convenções, liberdade de tempo e a 
eterna saudação à aventura. Em sua obra analítica A Narrative Community, 
Noy observa o exaustivo (em todos os sentidos) repertório de lembranças 
que os mochileiros trazem consigo ao retornar para Israel, e como eles se 
dispõem a contar suas aventuras, descrever seus deslumbramentos com 
os lugares visitados e avaliar algumas das experiências pessoais. Alguns 
dos eventos exerceram tal influência neles, que muitos chegaram a revelar 
transformações em suas personalidades, ou mudanças no seu modo de 
encarar a vida. 

No conjunto das narrativas, gravadas e transcritas na obra indicada, 
percebe-se um sulco, uma fratura talvez, entre o passado dos judeus 
viajeiros e o presente destes mochileiros. Além da curiosidade natural (e 
humana), nada aproxima os judeus de antigamente dos judeus sabras de 
hoje.31 O passado do judeu errante está encerrado, o presente é o que consta 
e o que conta. O condutor das entrevistas, sem interferir nos relatos ouvidos 
e anotados, observa que 

30 Chaim Noy. “You must go trek there: The persuasive genre of narration among Israeli 
backpackers”, Narrative Inquiry 12/2 (Amsterdam 2002): 261-290. Original text: “It is 
an Israeli custom, widely echoed in media and public discourse, that at the end of their 
obligatory military service […] young Israelis in their early twenties, travel abroad, 
mainly to the Third World countries, in South and Central America, and Asia, on what 
has become known as the ‘Great Journey’. […] The journey, which is perceived by 
the youth as a rite-of-passage, is carried out in a backpacker’s manner and usually 
lasts from anywhere from a few months to a year or two […]”.

31 “Sabra” é sinônimo de israelense, forma popular de se referir a uma pessoa natural de 
Israel.
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[…] a cultura da viagem como ritual se concentrou tanto em reforçar 
os vínculos entre os próprios sabras como também em reforçar os laços 
entre as pessoas e a terra. Isto é claramente evidenciado entre os atuais 
mochileiros que viajam em grupos grandes e tendem a gravitar em direção 
a colônias israelis.32 

Em outras palavras, para os jovens israelenses, a lenda do judeu errante 
faz parte do estranhamento da humanidade em relação aos judeus. Como 
se sentem fortalecidos pelo fato de terem nascido em Israel, não têm 
porquê e estão longe de se sentir errantes, são apenas viajantes com um 
roteiro de ida-e-volta.33 

Enquanto os caminhantes medievais se precaviam com guias armados e 
evitavam expor-se como visitantes ou mercadores, os jovens sabras, talvez 
pela desconfiança natural a turistas em lugares desconhecidos, se mantêm 
unidos em grupos. Segundo Noy, tal comportamento vem da cultura 
israeli, que estimula viagens curtas para crianças nas escolas primárias e 
secundárias (com ônibus fretados, acompanhadas de monitores) e continua 
com estímulos semelhantes já quando entram no exército, com excursões 
culturais para lugares históricos e celebrações sociais em grupos.34

32 Texto original: “[...] the Sabra variation of the myth of the romanticist explorer was 
uniquely pursued by and embodied in highly cohesive groups (and not by individuals). 
In fact, the culture of ritualistic traveling was as much about strengthening the bond 
between the Sabras themselves as it was about strengthening the bond between 
the people and the land. This is clearly evinced among present-day backpackers, 
who travel in large groups and gravitate toward Israeli enclaves.” In A Narrative 
Community – Voices of Israeli Backpackers, Detroit 2007.

33 Para os interessados no assunto dos mochileiros em Israel, do ponto de vista da 
Sociologia Cultural e da Antropologia, a obra de Chaim Noy oferece um quadro 
esclarecedor do comportamento dos jovens israelenses no exterior, a partir das 
narrativas dos participantes. Mais além, estuda o fenômeno que constitui o próprio 
sistema de viagens mochileiras, que teve início com alguns pioneiros na década dos 
anos 1970 e passou a ter cada vez mais adeptos, até chegar ao ponto de hoje, que inclui 
agências de turismo organizando as viagens exclusivamente para os jovens recém 
egressos do serviço militar.

34 Chaim Noy, op. cit.: “Chapter 1: Backpacking the Israeli Way: A Brief Cultural 
History”, pp. 3-25. Para quem quiser se aprofundar um pouco mais no tópico de turismo 
‘backpacker’, ver o artigo (que inclui comentários sobre os mochileiros israelis): Rui 
José de Oliveira, ‘Turismo backpacker – estudo dos viajantes internacionais no Brasil’, 
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Ao reivindicar seu lugar no mundo, o jovem israelense o percorre com 
a facilidade jamais experimentada por seus antepassados antes de 1948. 
Esta é sua ‘fórmula’ exitosa para deletear a figura do judeu errante e, no 
seu lugar, colocar a realidade do judeu caminhante, viajante, que atravessa 
fronteiras, galga montanhas, mergulha em lagoas vulcânicas, estabelece 
vínculos de amizade, ainda que passageira – como acontece geralmente em 
viagens – com os locais. 

Observações conclusivas

O percurso da figura do judeu errante, nesta trajetória ensaística, começou 
com as andanças de Abraão e Moisés, passou pela crucificação de Jesus 
e sua propalada maldição e continuou com um exame de obras literárias 
conjugadas com a figura supostamente amaldiçoada. Da estampa do 
homem praguejado para ser nômade para sempre, chegou-se ao jovem 
viajante israelense, representante do judeu caminhante, mas livre, surgido 
pós-1948, o viajante incorrigível. 

Ao longo deste roteiro, pode-se refletir sobre a força condenatória de 
uma imprecação que jamais foi provada ter sido proferida por Jesus; pode-
se também conferir como a imagem do judeu errante foi de interesse menor 
para a população brasileira, atendo-se mais entre os literatos. Como se 
observou, a maior parte dos escritores aqui selecionados acolheu a figura 
do andarilho, dito eterno, não como símbolo dos judeus marginalizados, 
humilhados e escorraçados como o mundo o descreveu e pintou, mas sim 
como representação de sentimentos e sensações pessoais, como angústias, 
inquietudes ligadas a amores fracassados, aflições e sofrimentos derivados 
da solidão e da incompreensão, todos como espelhos dos possíveis 
sentimentos do judeu errante. Em termos gerais, o caminhante judeu tem 
sido visto, na poesia e na prosa universais, como um coitado, digno de dó, 
odiado e expulso de onde estivesse. 

Cultur – Revista de Cultura e Turismo 2/2 (janeiro 2008), acessível em: <www.uesc.
br/revistas/culturaeturismo>.
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No imaginário poético e prosístico da literatura brasileira, no entanto, sua 
figura é lembrada em intercessões do eu lírico, do eu espiritual mesclado a 
sentimentos de amantes frustrados, solitários e infelizes. O autor brasileiro 
– poeta ou romancista – invocou o cansaço, a tristeza, os dissabores do 
judeu errante, assemelhando-se a ele nas suas lides com a humanidade. 

O escritor ou o poeta brasileiro diversificou-se entre identificar-se com 
os sentimentos do caminhante solitário, sentir pena por seu destino e ter 
a esperança de que o judeu se convertesse... O tratamento dado a esse 
personagem na literatura brasileira, açoitado por autores outros que não os 
brasileiros, guarda um argumento intelectualizado (Samuel Rawet), cultiva 
sua imagem em leituras dos clássicos (Machado de Assis), enquadra-
o no romantismo lírico (Castro Alves), como também em resposta a 
uma importunação imaginária (Carlos Drummond de Andrade) ou como 
reverberação de um “eu” infeliz (Vinícius de Moraes). Nestas variações – e 
em outras, aqui não representadas – o que se salienta é o fato de o judeu 
errante não ser visto, pela amostragem acima, como um ser réprobo.




