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RESUMO 

 

SILVA, Lucy Gabrielli Bonifácio da. A estrela vermelha de Davi: Imigração judaica 

do leste europeu (São Paulo, décadas de 1920 e 1930). Dissertação (Mestrado em 

História), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2010. 

 

 

O objetivo desta dissertação é rastrear a trajetória histórica dos imigrantes judeus 

oriundos do leste europeu na cidade de São Paulo, em especial aqueles vindos dos 

países que integravam o Império russo e, posteriormente, a União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas. Trata-se de resgatar as experiências desses imigrantes 

constituídas a partir de sua chegada no Brasil durante as décadas de 1920 e 1930, 

com base em entrevistas produzidas e disponibilizadas pelo Núcleo de História Oral 

do Arquivo Histórico Judaico Brasileiro, documentos das instituições comunitárias 

judaicas e prontuários do DEOPS-SP, parte do acervo do Arquivo Público do Estado 

de São Paulo. O estudo se apresenta em três capítulos. O primeiro aborda as 

motivações para a escolha do Brasil como destino imigratório; as relações 

intragrupo, a partir das diferenciações postas em evidência quando da convivência 

dos vários grupos judeus imigrados; e a constituição de associações como 

estratégia de socialização e para fazer frente às adversidades. O segundo capítulo, 

por sua vez, tem como foco a relação entre os judeus do leste europeu e os 

habitantes da cidade de São Paulo, identificando os diálogos entre os imigrantes 

judeus e os territórios por eles ocupados, com ênfase no Bom Retiro; bem como as 

atividades de trabalho, em particular a função de mascate e seu significado 

enquanto meio de sobrevivência e ferramenta de inserção social. Analisa-se também 

a forma como os judeus eram apreendidos pelos membros nacionais da sociedade 

paulistana da época, abordando-se as relações entre judeus, brasileiros e outros 

estrangeiros. Por fim, o terceiro capítulo versa sobre a relação institucional. Procura-

se identificar como se deu o contato entre a política do governo Vargas (1930-1945), 

representada pelo DEOPS-SP, e os imigrantes judeus originários dos países-

membro da então União Soviética. Mediante a documentação busca-se 

compreender o que era mais relevante na orientação das práticas de vigilância e 

repressão estabelecidas pelo governo federal brasileiro: o antissemitismo, o 

anticomunismo ou ainda ambos os fatores identificados isoladamente ou em 

conjunto. 
  

 

Palavras-chave: imigração, judeus, leste europeu, São Paulo, mascates. 
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ABSTRACT 
 

SILVA, Lucy Gabrielli Bonifácio da. The red star of David: Jewish immigration from 

East Europe (São Paulo, 1920s and 1930s). Dissertation (Master’s Degree in 

History), Pontifical Catholic University of São Paulo, São Paulo, 2010. 

 
 

The purpose of this dissertation is to track the historical trajectory of Jewish 

immigrants coming from East Europe to the city of São Paulo, especially those 

coming from countries that integrated the Russian Empire and, subsequently, the 

Union of Socialist Soviet Republics. This is an attempt of rescuing the experiences of 

these immigrants made from their arrival in Brazil during the 1920s and 1930s, based 

on interviews produced and made available by the Oral History Center of the Jewish 

Brazilian Historical Archive, documents of the Jewish community institutions and 

records of DEOPS-SP, part of the estate of the Public Archive of the State of São 

Paulo. The study is presented in three chapters. The first covers the motivations for 

choosing Brazil as the immigration destination; the intra-group relations, as of the 

differentiations brought into evidence during the living together of the various Jewish 

immigrant groups; and the constitution of associations as socialization strategy and 

to face the adversities. The second chapter, in its turn, has as focus the relationship 

between the Eastern European Jews and the inhabitants of the city of São Paulo, 

identifying the dialogues between the Jewish immigrants and the territories occupied 

by them, with emphasis on Bom Retiro; as well as the working activities, particularly 

the function of peddler and its meaning as means of survival and social insertion tool. 

The form with which the Jews were arrested by the national members of São Paulo 

society of the time is also analyzed, approaching the relations between Jews, 

Brazilians and other foreigners. Finally, the third chapter deals with the institutional 

relationship. It is sought to identify how the contact between the policy of the Vargas 

government (1930-1945), represented by DEOPS-SP, and the Jewish immigrants 

coming from the member-countries of the then Soviet Union came about. By means 

of the documentation, it is sought to understand what was more relevant in the 

orientation of the vigilance and repression practices established by the Brazilian 

federal government: the anti-Semitism, the anti-communism or still both factors 

identified severally or in conjunction. 
  

 
Key-words: immigration, Jews, Eastern Europe, São Paulo, peddlers. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Que nossa história seja autêntica, lógica, confiável e 
documentada como deveria ser um livro de história. Mas que 
contenha também a história dialógica da sua formação e a 
experiência daqueles que a fazem. Que demonstre como os 
próprios historiadores crescem, mudam, tropeçam através da 
pesquisa e no encontro com os sujeitos. Falar sobre o “outro” 
como sujeito está longe de ser suficiente, se não nos 
enxergarmos entre outros e se não colocarmos o tempo em 
nós mesmos e nós no tempo. 1 

 

Para iniciar a apresentação desta dissertação cabe primeiramente delimitar 

o tema ao qual esta se dedica. Trata-se de um estudo sobre a presença judaica no 

Brasil, especificamente dos judeus oriundos do leste europeu, em São Paulo, 

durante as décadas de 1920 e 1930. A análise pretende traçar as experiências 

desse grupo imigratório e se desdobra para observar as especificidades dos judeus 

do leste da Europa dento do contexto da formação da coletividade judaica em São 

Paulo. 

Essa temática decerto seria muito extensa se abordasse os judeus de todos 

os países do leste europeu que escolheram São Paulo como destino de sua 

migração. Assim, priorizou-se o resgate de algumas experiências dos judeus vindos 

dos países que integraram os domínios do Império Russo (séculos XVIII-XX) – ou 

seja, os atuais países da Rússia, Lituânia, Letônia, Estônia, Finlândia, Cáucaso, 

Ucrânia, Bielorússia, boa parte da Polônia, e Moldávia (Bessarábia) – e a União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (1922-1991), totalizando 15 repúblicas na década 

de 1950.2 

Ressalta-se que entre fins do século XVIII e 1815, o Império Russo 

incorporou ao seu território extensas áreas da Europa Oriental, com expressivas 

populações judias – como partes da Polônia e a Bessarábia. Estima-se que havia 

                                                 
1 PORTELLI, A. “O momento da minha vida”: funções do tempo na História Oral. In: FENELON, D. R. 
(Org). Muitas memórias, outras histórias. São Paulo: Olho D’água, 2000. p.313. 
2 Os países que formavam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas eram: RSS da Armênia, 
RSS do Azerbaijão, RSS da Bielorrússia, RSS da Estônia, RSS da Geórgia, RSS do Cazaquistão, 
RSS do Quirguize, RSS da Letônia, RSS da Lituânia, RSS da Moldávia, RSFS da Rússia, RSS do 
Tadjique, RSS do Turcomenistão, RSS da Ucrânia e RSS do Uzbequistão. 
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5,3 milhões de judeus sob o domínio do Império Russo em 18973. Dessa forma, 

observa-se que a população judaica russa, na verdade, tratava-se de um somatório 

de indivíduos agregados sob o Império por conta de conquistas territoriais.  

O recorte ora estabelecido prioriza, portanto, as trajetórias de judeus na 

cidade de São Paulo, desde a escolha do Brasil como destino, seu estabelecimento 

na cidade e as construções desenvolvidas a partir daí junto a outros moradores da 

cidade e a outros judeus. No sentido temporal, a análise centra-se nas décadas de 

1920 e 1930, que abrangem o primeiro período da imigração judaica no Brasil, já 

que foi nessa época que os judeus chegaram em maior quantidade4. Focaliza ainda 

as transformações políticas ocorridas no Brasil que interferiram diretamente no 

cotidiano dos imigrantes a partir do início do governo de Getúlio Vargas (1930) e do 

Estado Novo (1937). Foi durante o governo varguista que as discussões sobre as 

políticas de imigração se intensificaram no âmbito institucional, no tocante às leis 

imigratórias e à presença dos imigrantes, bem como na esfera intelectual, na qual 

esse debate também se fortaleceu, principalmente no que concerne aos judeus, 

devido à situação política europeia. 

Realizar uma pesquisa sobre imigração judaica sob a ótica da origem não é 

uma inovação5, embora a maioria dos trabalhos retrate o tema como um todo, como 

trajetória de um grupo [judeus], sem distinção entre as diversas nacionalidades 

imigradas, inserindo-as dentro de um contexto maior – o da própria história judaica.6 

 

                                                 
3 LIMONCIC, F. Um mundo em movimento: a imigração asquenaze nas primeiras décadas do século 
XX. In: GRINBERG, K. Os judeus no Brasil: inquisição, imigração e identidade. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2005. p.256. 
4 As origens nacionais mais numerosas dos judeus que chegaram ao Brasil no primeiro terço do 
século XX eram polonesa e russa/soviética. GRÜN, R. Construindo um lugar ao Sol: os judeus no 
Brasil. In: FAUSTO, Boris (Org.). Fazer a América. 2ªed. São Paulo: Editora da Universidade de São 
Paulo, 2000. p.371. 
5 Sobre obras baseadas na nacionalidade, podem-se destacar: HODJA, E. G. Imigração dos judeus 
poloneses em São Paulo (1925-1940). Dissertação (Mestrado), Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas da USP, Departamento de Literatura e Cultura Judaicas, São Paulo, 1995. 
NASCIMENTO, A. E. A comunidade judaica de Campinas: franceses, russos e poloneses (1870-
1930). Tese (Doutorado em História), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UNICAMP, 
Campinas, 2002. CAMPAGNANO, Anna Rosa; PETRAGNANI, Sema. A milenária presença de judeus 
na Itália: resgatando a memória da imigração de judeus italianos no Brasil (1938-1941). São Paulo: 
Atheneu, 2007. 
6 É necessário ressaltar que a historiografia sobre a imigração judaica em São Paulo possui estudos 
específicos sobre os judeus sefardis (provenientes do Oriente Médio, África Setentrional e região dos 
Bálcãs). MIZRAHI, Rachel. Imigrantes judeus do Oriente Médio: São Paulo e Rio de Janeiro. São 
Paulo: Ateliê Editorial, 2003. 
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Nesse sentido, a historiografia sobre os judeus pode ser dividida entre 

estudos de diferentes temáticas, havendo entre elas diversas interpretações. Um 

tema privilegiado nos estudos sobre a presença judaica no Brasil é o antissemitismo, 

que é analisado sob a perspectiva do período colonial, com a perseguição aos 

cristãos-novos, e do governo de Getúlio Vargas (1930-1945)7, não por acaso, já que 

esse período compreende a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, 

acontecimentos históricos importantíssimos para os judeus por marcarem o 

genocídio israelita e o início do reconhecimento do direito a um Estado judeu 

(consolidado em 1948, com a fundação do Estado de Israel). Por ser objeto de 

vários estudos, é um tema que desperta interpretações e considerações distintas na 

leitura dos discursos e atitudes da Igreja e do Reino de Portugal no tocante à 

inquisição; e do governo varguista, quando analisado o período contemporâneo. 

Todavia, ainda podem-se citar as obras ligadas à conservação da memória. 

São diversas as publicações que narram por meio de depoimentos as experiências 

dos imigrantes judeus no Brasil, tentando dessa forma resgatar as histórias 

individuais de imigração. É o caso do livro “Passagem para a América: relatos da 

imigração judaica em São Paulo”8, que reconstrói a imigração judaica para São 

Paulo desde o final do século XIX, por intermédio dos depoimentos do acervo do 

Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. Outras obras são “Abrigo no Brasil”9, na qual 

mulheres narram a fuga do nazismo, da Europa para o Paraná, e “A imigração 

judaica no Rio grande do Sul: da memória para a história”10, que traz um 

levantamento bibliográfico sobre o tema, além de memórias da imigração narradas 

por seus protagonistas. 

Das produções que versam sobre a história da presença dos judeus no 

Brasil destaca-se também “Os judeus no Brasil”11, obra composta por diversos 

artigos que tratam da presença judaica desde a Colônia até o período 

contemporâneo, com textos dedicados à imigração asquenaze, sefaradita, egípcia. 

                                                 
7 MAIO, M. C.; CALAÇA, C. E. Um balanço da bibliografia sobre anti-semitismo no Brasil. In: 
GRINBERG, K. (Org.).  Os judeus no Brasil: inquisição, imigração e identidade. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2005. p.425. 
8 FREIDENSON, M.; BECKER, G. (Orgs.). Passagem para a América: Relatos da imigração judaica 
em São Paulo. São Paulo: Arquivo do Estado, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2003. 
9 FISCHER, G. Abrigo no Brasil: judias alemãs em fuga do terror nazista. São Paulo: Brasiliense, 
2005.  
10 GUTFREIND, I. A imigração judaica no Rio Grande do Sul: da memória para a história. São 
Leopoldo, RS: Ed. Unisinos, 2004. 
11 GRINBERG, K. (Org.).  Os judeus no Brasil: inquisição, imigração e identidade. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2005. 
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Há ainda a contribuição bibliográfica da obra de Jeffrey Lesser, “O Brasil e a questão 

judaica”, na qual o autor discute vários aspectos do posicionamento institucional 

brasileiro frente ao que se habituou chamar de “problema judaico”, percorrendo as 

medidas legais utilizadas pelo governo para dificultar a imigração e as respostas da 

comunidade judaica, explicitando o dinamismo dessa relação, as estratégias 

adotadas para manter a imigração e ainda a ambiguidade da política imigratória 

brasileira, que, dependendo da conveniência, assumia uma posição diferente. Sem 

contar as produções acadêmicas12, cujas reflexões auxiliam em outros e novos 

questionamentos na dinâmica da pesquisa. 

Entre as inquietudes que fomentaram a escolha do tema estava talvez a 

ilusão mais comum entre aqueles de pouca intimidade com a história judaica: a 

imagem de uma comunidade coesa, numa visão simplista de que um judeu é só um 

judeu. Discretos em seus modos, seriam quase indistinguíveis no cotidiano se não 

fossem alguns preceitos religiosos, como eventualmente o uso da quipá, as 

restrições alimentares e a observância do shabat13, exceto pela aparência dos 

judeus ortodoxos. Ao observar os vários aparelhos comunitários (refiro-me a 

escolas, sinagogas, clubes, instituições assistenciais, de cultura etc.) consolidados 

na cidade de São Paulo “pelos judeus”, a impressão de unidade é quase 

instantânea. Enfim, não se tem notícias sobre desavenças entre grupos judeus, e a 

multiplicidade das instituições constituídas por eles aparentam ser reflexo mais do 

poder econômico do que fruto de concepções e ideais diferentes. 

Contudo, essa imagem de homogeneidade se dissipava à medida que a 

pesquisa avançava. Aliás, quando da opção por pesquisar a imigração judaica, 

somente então percebi que ser “judeu” não concedia ao indivíduo uma definição 

nacional, tão comum e funcional na delimitação de trabalhos sobre imigração. Saber 

quem é judeu já se trata de uma questão discutível – são reconhecidos como 

                                                 
12 Refiro-me às seguintes obras consultadas: CORREA, A. C. P. Imigrantes judeus em São Paulo: a 
reinvenção do cotidiano no Bom Retiro (1930-2000). Tese (Doutorado em História), Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2007. DECOL, R. D. Imigrações urbanas para o 
Brasil: o caso dos judeus. Tese (Doutorado em Sociologia), Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas da UNICAMP, Campinas, 1999. NASCIMENTO, A. E. A comunidade judaica de 
Campinas: franceses, russos e poloneses (1870-1930). Dissertação (Mestrado em História), Instituto 
de Filosofia e Ciências Humanas da UNICAMP, Campinas, 2002. 
13 Shabat significa “cessar de trabalhar”, o shabat é observado quando há descanso físico e 
recreação espiritual. Deve ser respeitado a partir do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de 
sábado. Cf.: WEB JUDAICA. Festas judaicas (chaguim) - Shabat. Disponível em: <http://www. 
webjudaica.com.br/chaguim/textosFestaDetalhe.jsp?textoID=108&festaID=26>. Acesso em: 20/07/ 
2010. 
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praticantes da religião, ligados à cultura ou como uma etnia. Mas, afinal, qual desses 

fatores identifica um judeu? 

Essa pluralidade de interpretações no que se poderia chamar de 

identificação desses sujeitos também se observa na diversidade de origem. A 

imigração judaica contemporânea para São Paulo é marcada por diferenças: de 

origem, culturais, ideológicas e até mesmo de prática religiosa. Delimitar a pesquisa 

em torno dos imigrantes judeus do leste europeu significou adotar um ponto de 

partida do qual, na observação das vivências desse grupo, fosse possível apreender 

a dinâmica da relação desses indivíduos com os demais membros da comunidade 

imigrante judaica; com a sociedade paulista da época; e com o governo federal e as 

políticas envolvendo esses sujeitos históricos. 

Entretanto, essa opção não foi ao acaso. Ainda nos primeiros passos do 

estudo, pensando na imigração judaica e tentando visualizá-la nas fontes – e a 

primeira delas foi um Relatório de Imigrantes Entrados no Estado de São Paulo, 

Porto de Santos, de 193114  – , foi possível perceber que os registros se baseavam 

na origem/nacionalidade dos imigrantes, embora também incluíssem um campo 

sobre religião (“cathólico” - "acathólico”); então, onde estavam os judeus? 

Nesse ponto, estava posta a necessidade de olhar esses imigrantes judeus 

em alguma característica mais específica. Surgia aí a possibilidade de estudar os 

judeus que viveram sob o domínio do Império Russo, pois dessa forma a pesquisa 

agregaria outro fator, as nacionalidades, e ainda traria discussões específicas sobre 

esse grupo: primeiro, a condição de viver sob intenso antissemitismo 

institucionalizado no Império Russo, o que lhes imprimiu um forte sentimento 

comunitário e uma bagagem de sofrimento e perdas; e depois, a condição de ser 

oriundo da então União Soviética, o que significava uma associação com o 

comunismo, reforçada pelo fato de ser judeu.  

Assim, essas diversidades originaram vários questionamentos; os principais: 

como esses judeus conviviam na cidade com os outros judeus, como se 

relacionavam, havia tensões? Quais fatores foram agregadores e quais outros 

geraram conflitos? Dessa forma, um dos objetivos desta pesquisa é verificar como 

se deu a relação entre os vários imigrantes judeus na cidade de São Paulo, 

                                                 
14 Documento disponível no Arquivo Público do Estado de São Paulo. 
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percebendo como as diferenças agiram, ou não, no seu estabelecimento social, 

afetivo e do grupo na cidade. 

Todavia, perceber as tensões dos relacionamentos desses sujeitos é um 

desafio. Nesse sentido, para viabilizar a análise somaram-se outros objetivos: 

entender como era a relação com a sociedade paulista; quais foram os conflitos ou 

mesmo preconceitos contra esses imigrantes fundamentados na sua condição de 

judeu; e o reflexo do estigma de “comunista” na consolidação de suas relações 

institucionais, quer dizer, de que forma o governo brasileiro lidava com esse 

imigrante – havia incômodos pelo fato de ser judeu, ou pela associação com o 

comunismo por conta de sua origem? –, visto que, após a Revolução Russa de 1917 

e a criação da URSS (1922), o medo das ideias comunistas se intensificaram. 

A fim de conseguir vestígios do passado para iniciar as análises, a pesquisa 

recorre aos depoimentos orais, que concedem, a partir de suas narrações, as 

interpretações dos sujeitos acerca dos acontecimentos vividos. Importante 

mencionar, as entrevistas contribuem de forma incontestável sobre os aspectos mais 

variados das trajetórias dos judeus estabelecidos em São Paulo, pois as 

rememorações e interpretações expressas nos depoimentos formam um corpo 

documental único e irreprodutível até mesmo pelos próprios narradores. Segundo 

Portelli, narrar já é interpretar. Sendo assim, cada narrativa é única – mesmo quando 

se trata de fatos vivenciados por várias pessoas, cada narração será sempre 

diferente.  

Uma vez que a memória surge do relampejar do presente, ou seja, de uma 

motivação que vem do presente, em momentos diferentes o mesmo individuo pode 

narrar de maneira diversa sua própria trajetória, fazer uma nova interpretação. 

  

Mais que um documento unilinear, a narrativa mostra a 
complexidade do acontecimento. É a via privilegiada para 
chegar até o ponto de articulação da História com a vida 
cotidiana. Colhe pontos de vista diversos, às vezes opostos, é 
uma recomposição constante de dados. [...] A fonte oral sugere 
mais que afirma, caminha em curvas e desvios obrigando a 
uma interpretação sutil e rigorosa.15 

 

 

                                                 
15 BOSI, E. O tempo vivo da memória: ensaios de Psicologia Social. São Paulo: Ateliê Editorial, 
2003. p.19-20. 
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Desse modo, as entrevistas são neste estudo norteadoras das questões 

relativas à experiência e ao cotidiano, auxiliando a perceber como os fatos foram 

apreendidos por essas pessoas. Nessa perspectiva, adota-se como orientação o 

seguinte conceito: 

 

A História Oral é uma ciência e arte do indivíduo. Embora diga 
respeito – assim como na sociologia e a antropologia – a 
padrões culturais, estruturas sociais e processos históricos, 
visa aprofunda-los, em essência, por meio de conversas com 
pessoas sobre a experiência e a memória individuais e ainda 
por meio do impacto que estas tiveram na vida de cada uma.16 

 

Cabe considerar a especificidade das fontes que são analisadas nesta 

pesquisa, pois se trata da utilização de entrevistas realizadas por outros, disponíveis 

em acervo para o público, o que difere da prática mais comumente adotada, que é a 

realização das entrevistas pelo pesquisador. 

Os depoimentos analisados são fruto do projeto idealizado e executado pelo 

Núcleo de História Oral do Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. O privilegiado acervo 

do AHJB, que conta com centenas de entrevistas, foi favorecido pelo pioneirismo da 

iniciativa, que, levada a efeito na década de 1990, conseguiu realizar entrevistas 

únicas do ponto de vista da irreprodutibilidade, por contemplar os relatos de 

imigrantes que chegaram ao Brasil nas primeiras décadas do século XX. 

Essas entrevistas ora utilizadas como fonte, embora tenham a especificidade 

de sua produção enquanto documentos elaborados institucionalmente, contribuíram 

com os fatos. Os depoimentos orais, apesar de não poderem ser entendidos como 

realidade, são construções de memórias, ressignificações a partir da ação do tempo, 

do meio e do indivíduo. 

Coletando entrevistas na forma de relatos de história de vida, o Núcleo de 

História Oral procurou: 

 

Elaborar um projeto que possibilitou uma compreensão maior 
do complexo processo da imigração judaica, abrangendo sua 
diversidade de origem e multiplicidade cultural [...] realizando 

                                                 
16 PORTELLI, A. Tentando aprender um pouquinho: Algumas reflexões sobre a ética na História Oral. 
Projeto História. n.15. Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em História da PUC-SP.  
São Paulo, 1997. p.15. 
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um trabalho pioneiro para a preservação da memória da 
presença judaica no Brasil.17 

 

Entre as cerca de 350 entrevistas disponibilizadas para pesquisa pelo AHJB, 

foi possível pré-selecionar 17 entrevistas nas quais na ficha de identificação o 

depoente-colaborador identificava-se como de nacionalidade/origem russa. A partir 

daí, após a leitura desses documentos, nove foram selecionadas, sob o critério 

primeiro de referir-se a histórias de vida, ou seja, entrevistas não temáticas; e, 

segundo, que em algum momento fizessem alguma referência ao relacionamento 

entre os judeus em São Paulo e/ou com a sociedade paulista. 

Assim, as análises são executadas a partir das transcrições disponibilizadas, 

quer dizer, sob textos impregnados da relação entrevistador-entrevistado, da qual fui 

mera observadora. Ciente disso, levo em conta as desvantagens apontadas por 

Portelli para tal uso, 

 

[...] sempre considerei de tamanha importância a experiência 
pessoal da entrevista que usar as fitas gravadas por outros era 
menos gratificante. Em vista disso, sempre tenho a sensação 
de que aqueles que usam minhas entrevistas também perdem 
muito, pois ficam muito fragmentadas [...].18 

 

Assim, torna-se indispensável uma reflexão sobre a metodologia da História 

Oral como recurso que constitui documentos e requer um cuidado ainda mais amplo 

no trato das fontes, uma vez que a experiência da execução da entrevista se perdeu 

e com ela todas as sensações e interpretações que só são possíveis ao contato 

humano, como um olhar, uma inquietude, a ira, enfim, expressões muitas vezes 

mudas e, portanto, ausentes nas transcrições, mas dão sentido mais fiel às palavras 

pronunciadas. 

Ainda do Arquivo Histórico Judaico Brasileiro, a pesquisa conta com outras 

fontes, como os Boletins Informativos, publicação do Arquivo formada por artigos e 

notícias sobre temas relacionados às atividades da comunidade judaica e da própria 

instituição. Há outros documentos cuja guarda é do AHJB, como aqueles da Casa 

do Povo; Associação dos Israelitas Poloneses; Centro Cultura e Progresso/ Instituto 

                                                 
17 FALBEL, Prof. Nachman. Apresentação. In: FREIDENSON, M.; BECKER, G. (Orgs.). Passagem 
para a América: Relatos da imigração judaica em São Paulo. São Paulo: Arquivo do Estado, 
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2003. p.15. 
18 PORTELLI, A. Debate: Alessandro Portelli. Projeto História. n.15. Revista do Programa de 
Estudos Pós-Graduados em História da PUC-SP. São Paulo, 1997. p.36. 
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Cultural Israelita Brasileiro; Cooperativa de Crédito Popular do Bom Retiro; além de 

uma grande coleção de documentos pessoais como passaportes de diversos países, 

documentação para naturalização, carteiras de identidade, salvo-condutos etc. que 

favorecem a percepção da integração comunitária no período estudado. 

Vale notar ainda que tais documentos são analisados priorizando-se a 

participação dos judeus do leste europeu nessas instituições comunitárias 

constituídas nas primeiras décadas do século XX em São Paulo, e buscando-se 

perceber o que significou a organização de tais associações, enquanto estratégia de 

amparar os iguais, de autoproteção e/ou de mediar o relacionamento com a 

sociedade brasileira, principalmente nos aspectos legais.  

Além dos cuidados metodológicos quanto às fontes, existe ainda a questão 

da produção social desses documentos (entrevistas, boletins informativos), afinal, já 

que a iniciativa de recuperar essas memórias foi institucional19, com base em uma 

proposta, um objetivo, pergunto-me o que está além do óbvio, qual a motivação em 

resgatar essa história? A leitura do “Projeto de História Oral: A imigração judaica em 

São Paulo”20 delimita os objetivos: 

 

Conhecer a origem do imigrante judeu, seu modo de vida na 
terra natal, os motivos que o levaram a sair do seu país e a se 
estabelecer em São Paulo, os problemas sócio-econômicos 
enfrentados inicialmente e as formas de contato com a nova 
cultura, sua integração e adaptação na sociedade brasileira, 
são alguns dos temas que serão abordados.  

 

E a justificativa de sua necessidade: 

 

É importante que a comunidade judaica de São Paulo resgate 
o seu passado recente e que as gerações nascidas no Brasil 
conheçam e preservem a história de seus antepassados, 
possibilitando a criação de vínculos mais claros com os valores 
que permeiam sua própria identidade. 

 

                                                 
19 Refiro-me ao Arquivo Histórico Judaico Brasileiro, que, embora seja mantido por doações e 
patrocínio da comunidade judaica, constitui uma instituição no sentido de “organização ou entidade 
social”. 
20 ARQUIVO HISTÓRICO JUDAICO BRASILEIRO. Projeto de História Oral: A imigração judaica em 
São Paulo. São Paulo, Núcleo de História Oral, 1998. Documento formulado pelo Núcleo de História 
Oral do Arquivo Histórico Judaico Brasileiro, no ano de 1998, no qual constam objetivos, métodos e 
organização do Projeto de História Oral, com a finalidade de conseguir financiamento das agências 
de fomento à pesquisa CNPq, FAPESP e da iniciativa privada. 
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Pode-se dizer então que os depoimentos ora analisados foram constituídos 

com o objetivo de preservar histórias, modos de vida para que sirvam de 

fundamento para a reafirmação da identidade judaica dos membros mais novos da 

comunidade.  

 

A comunidade judaica será entendida como o conjunto das 
entidades e associações judaicas fundadas neste século. Será 
feito um levantamento dos imigrantes das entidades filiadas à 
FISESP. Este levantamento procurará classificar os imigrantes 
por idade, país de origem, sexo e ano de chegada ao Brasil. 

 

É fácil depreender que, se a intenção do Arquivo é ser um elemento 

agregador, fornecer referências para a continuidade da identidade judaica, é certo 

que as tensões e diferenças entre os membros da comunidade seriam atenuadas ou 

dissolvidas, de modo a apresentar uma reflexão homogenia e positiva dos aspectos 

que cercam as experiências desses imigrantes. 

Dessa forma, considera-se que “faz parte do exercício do poder ocultar a 

diferença, a contradição, decidindo o que deve ser lembrado, como deve ser 

lembrado e, em contrapartida, o que deve ser esquecido”.21 Sendo assim, é parte do 

desafio do historiador recuperar as omissões e desvendar suas motivações. 

Com essas ressalvas, busca-se superar o desafio da interpretação dessas 

fontes para dialogar e identificar os conflitos e especificidades dos grupos imigrados 

dentro do contexto de consolidação da comunidade judaica paulista, aqui também 

entendida como o conjunto de associações e instituições criadas pelos imigrantes 

judeus. 

No tocante às fontes, a pesquisa recorre ainda ao Arquivo Público do Estado 

de São Paulo, especificamente aos prontuários do DEOPS/SP - Departamento de 

Ordem Política e Social. Esses documentos são úteis na reconstrução da imagem 

criada pelo governo de Getúlio Vargas sobre o imigrante judeu. Numa análise que 

considera três elementos – judeu, soviético (originário da URSS), imigrante –, 

procura-se constatar a atuação de repressão do DEOPS como a representação da 

política adotada pelo governo varguista, bem como as demais ações específicas 

relacionadas aos imigrantes (como as restritivas à imigração). A intenção é verificar 

como essa postura governamental refletiu no cotidiano dos imigrantes judeus 

                                                 
21 VIEIRA, M. P. A.; PEIXOTO, M. R. C.; KHOURY, Y. M. A. A pesquisa em História. 4ªed. São 
Paulo: Ática, 1998. p.27. 
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soviéticos, focando na associação entre antissemitismo e anticomunismo, que teria 

norteado as ações institucionais desse período. 

Cabe considerar que a historiografia judaica é escrita predominantemente 

por judeus. Independentemente do mérito da questão, é fato que é sempre produtivo 

verificar como um indivíduo analisa, ou registra, a história de seu próprio grupo, 

embora seja muito positiva também a produção desse conhecimento por outros 

pesquisadores, pois enriquece a discussão com o olhar do outro, com a visão do 

estrangeiro. 

Não sou judia. E ainda que não sabia a relevância exata desse fator,   

acredito que seja uma observação necessária para a compreensão dos leitores 

acerca das opções feitas no decorrer desta pesquisa e das interpretações aqui 

expressas. Essa posição é passível de vantagens e desvantagens, pois se, por um 

lado, a apreensão de alguns significados pode ser mais difícil, por outro, esse 

distanciamento natural pode facilitar a diversificação de problematizações. 

Considero então as seguintes palavras: “[...] Ninguém aprende o ofício de 

conhecedor ou diagnosticador limitando-se a pôr em prática regras preexistentes. 

Nesse tipo de conhecimento entram em jogo (diz-se normalmente) elementos 

imponderáveis: faro, golpe de vista, intuição.”22 O que significa isso se não o 

caminho solitário e único de cada pesquisa, e a relevância indiscutível do 

pesquisador. 

Os apontamentos dividem-se em três capítulos. O primeiro capítulo aborda o 

“início” da história que transforma esses judeus em imigrantes, quer dizer, a 

imigração. O objetivo não é remontar a vida no Império Russo e as condições 

específicas de cada território (Ucrânia, Bessarábia, Rússia), mas analisar a escolha 

do Brasil como destino, relacionando as informações relatadas nos depoimentos 

orais e na historiografia. Analisada essa dinâmica, segue a reflexão sobre a 

convivência entre os judeus recém-imigrados nessa nova realidade, a cidade de São 

Paulo, onde as diferenças e igualdades foram postas em evidência, uma vez que 

não mais havia fronteiras nacionais nem distâncias geográficas que separassem os 

diferentes modos de ser judeu. Ainda com base nas entrevistas, pretende-se 

perceber como as instituições constituídas pela coletividade judaica paulista 

intermediaram, ou não, as relações entre os judeus imigrados e como favoreceram a 

                                                 
22 GINZBURG, C. Mitos, emblemas, sinais: morfologia e história. São Paulo: Companhia das Letras, 
1989. p.179. 
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organização desses sujeitos, sem se perder de vista que a análise está restrita a um 

grupo específico de judeus, não abrangendo um panorama de toda a imigração 

judaica. 

Por sua vez, o segundo capítulo analisa a relação entre os judeus do leste 

europeu e a sociedade paulista. Para isso, pretende-se identificar os diálogos entre 

os imigrantes judeus do leste europeu e os territórios por eles ocupados, com ênfase 

no Bom Retiro, bairro que concentrou os imigrantes judeus em São Paulo. Ainda no 

sentido de reconhecer a presença desses indivíduos na cidade, analisa-se o 

trabalho de mascate e seu significado enquanto meio de sobrevivência e ferramenta 

de inserção na sociedade paulista. Analisa-se ainda a forma como os judeus eram 

apreendidos pelos elementos nacionais da sociedade paulistana da época, ou seja, 

verifica-se se eram reconhecidos como judeus, como estrangeiros, por sua religião, 

bem como as relações entre judeus, brasileiros e outros estrangeiros. 

O terceiro capítulo versa sobre a relação institucional. Por intermédio da 

documentação do DEOPS/SP procura-se analisar como se deu o contato entre a 

política do governo Vargas, representada por esse órgão, e os imigrantes judeus 

originários da União Soviética. Busca-se perceber, afinal, em que se baseava o 

fichamento23 desses sujeitos, ou a indicação de seus nomes para investigação, 

examinando-se se seria o fato de serem imigrantes, de serem judeus ou de terem 

origem nas nações que formavam a URSS. Também se analisa o que era mais 

relevante na orientação das práticas de vigilância e repressão estabelecidas pelo 

governo federal brasileiro: o antissemitismo, o anticomunismo ou ainda ambos os 

fatores identificados isoladamente ou em conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Entende-se aqui fichamento no sentido policial, o ato de abrir uma ficha de cadastro para 
investigação policial, com dados pessoais e observações, dando origem aos Prontuários disponíveis 
no Arquivo Público do Estado de São Paulo. 
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CAPÍTULO I - ENTRE “IGUAIS”? 

 

 

A ideia de pertencimento a um grupo, de conviver entre iguais, é um alento, 

uma sensação de segurança concedida pelo pressuposto de que certas pessoas 

compartilham, ao menos em parte, de pontos em comum. No entanto, referir-se a 

um determinado número de indivíduos agrupando-os sob o título de “comunidade” 

por dividirem característica em comum, como a nacionalidade, a etnia, a religião, 

não significa visualizar uma homogeneidade. Os sujeitos históricos podem ser, e 

são, múltiplos em suas identidades e, portanto, incapazes de serem subjugadas sob 

um único rótulo. 

Tendo em vista que a identidade é compreendida como aquilo que se é, e 

que só existe em relação à existência de outros diferentes daquilo que sou24, é certo 

afirmar que chegar a grupos homogêneos em qualquer sentido é tarefa complicada. 

Aqui essa questão é abordada na intenção de se iniciar uma reflexão sobre a 

diferenciação, pois esta é de fato a justificativa central para que o presente estudo 

não seja só um trabalho sobre a imigração judaica em São Paulo, e sim uma análise 

sobre a imigração judaica originária do Antigo Império Russo, e posteriormente 

sobre as repúblicas que formavam a então União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas nessa cidade. 

Compreender que o fato de ser judeu e imigrante na cidade de São Paulo 

não concede a essas pessoas uma história única e universal é fundamental para se 

perceber a relevância de abordar, ao invés das identidades em comum, as 

diferenças, que, quando referidas aos judeus, são múltiplas e estão presentes desde 

o país de origem até o idioma, a visão e a prática religiosa. Compreende-se, então, 

que fazer história como conhecimento implica recuperar as ações dos diferentes 

grupos que nela atuam, procurando entender e resgatar as injunções que permitiram 

a concretização de uma possibilidade, e não de outras.25 

O fato de este resgate debruçar-se sobre os judeus do leste europeu não 

significa que se atribui maior ou menor importância à trajetória desses indivíduos, 

até porque é impossível qualificar a experiência humana em valores, mas os torna 

                                                 
24 SILVA, T. T. (Org.). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2009. p.74-75. 
25 VIEIRA, M. P. A.; PEIXOTO, M. R. C.; KHOURY, Y. M. A. A pesquisa em História. 4ªed. São 
Paulo: Ática, 1998. p.11. 
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diferentes dos demais, tanto quanto o seria se fossem italianos, franceses ou alemães. 

Ou seja, cada um desses grupos possui suas próprias especificidades, que geram 

aspectos diferenciados quando analisados seus processos imigratórios e também seu 

estabelecimento na cidade. 

Embora em terras brasileiras muitos indivíduos percorram trajetórias por vezes 

semelhantes, como, por exemplo, a ligação com o comércio, suas experiências e 

relações estão repletas dos resquícios de suas vivências anteriores, que são percebidas 

na forma como “fazem” o presente, pois é com base em tais vivências que adotam 

estratégias de convivência e mediação, criando formas de se reestruturar no novo 

espaço. 

Uma ressalva torna-se necessária em se tratando da seleção de quais 

entrevistas disponíveis no Arquivo Histórico Judaico Brasileiro seriam analisadas. O 

primeiro critério estabelecido foi a origem, ou seja, foram pré-selecionadas as 

entrevistas de indivíduos que se autoidentificaram como de origem russa. No entanto, 

nas leituras desses materiais foi possível perceber que alguns deles, embora 

afirmassem ser russos, haviam nascido e vivido em diferentes territórios que, até o 

término da Grande Guerra (1914-1918), estavam sob o domínio político russo, 

conquistando autonomia somente com o fim do Império czarista. No caso do Leste 

Europeu, a situação geopolítica sofreu várias modificações na primeira metade do 

século XX, com a mudança de domínio dos territórios, bem como o surgimento e a 

extinção de países no processo de constituição da URSS. 

Mesmo referindo-se ao período de existência do Império Russo, não é possível 

falar de uma só nacionalidade, pois o Império foi construído sob a submissão de outras 

nacionalidades incapazes de se oporem à unificação norteada pelos interesses 

imperialistas do czar, que se impulsionaram no século XIX. No entanto, esses territórios 

não existiam enquanto nações autônomas, pois, política e territorialmente, eram parte 

da Rússia, e seus habitantes, “súditos do Império”.  

Esses territórios submetidos ao Império russo, como a Lituânia, Letônia, 

Estônia, Finlândia, Cáucaso, Ucrânia, Bielorússia, boa parte da Polônia e Moldávia 

(Bessarábia), só obtiveram liberdade com um decreto promulgado em 1918 relacionado 

à autodeterminação das nacionalidades, que, a partir de então, tinham liberdade, mas 

continuavam pertencendo à federação, a qual, em 1922, receberia a denominação 

“União das Repúblicas Socialistas Soviéticas”. Ou seja, ao final da Primeira Guerra 

(1918), o mapa europeu se redefiniu, e seria novamente modificado quando da 

consolidação da URSS. 
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Mapa 1 - Mapa político da Europa - ano de 1921.26 

 

 

Mapa 2 - Mapa da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.27 

                                                 
26 Fonte: CULTURA BRASILEIRA. Primeira Guerra Mundial - Mapa da Europa após o término da 
Primeira Grande Guerra. Disponível em: <http://www.culturabrasil.pro.br/primeiraguerramundial.htm>. 
Acesso em: 20/05/2010. 
27 Fonte: CAFÉ HISTÓRIA. Mapa da ex-URSS e do Leste Europeu. Disponível em: 
<http://cafehistoria.ning.com/photo/1980410:Photo:177?context=latest>. Acesso em: 20/05/2010. 
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Assim, a afirmação dos entrevistados sobre sua origem extrapola a esfera 

do autorreconhecimento, estando atrelada às questões políticas inerentes à época 

do seu nascimento. É isso que se verifica em quatro das entrevistas pesquisadas, 

cujos depoentes, nascidos antes de 1917, referem-se à sua cidade natal, a Ucrânia 

e a Rússia. 

 

Ma: Dona Rebeca a senhora nasceu onde? 
R: Na Rússia, na Ucrânia. 
Ma: Que cidade? 
R: Birzulate... Birzulate hoje é Catorski 
Ma: Catorski? 
R: Mudaram, aliás mudaram o nome os sovietes, agora não 
sei. É... é; não sei se é ainda o velho nome o novo nome eu 
não tenho, eu nasci em Birzulate. 
Ma: Era uma cidade... 
R: Era uma cidade ucraniana, uma cidade que tinha... você 
quer saber sobre judeus, judeus tinha muito pouco era uma 
cidade nova [...] 28 

 

Desse modo, percebe-se que a autoidentificação dos entrevistados quanto à 

sua origem está inserida em um contexto histórico de mudanças que precisa ser 

considerado na análise, pois, para além da nacionalidade impressa nos documentos 

oficiais, relaciona-se com tensões fomentadas pela dominação e negociação. 

Todavia, isso de modo algum implica uma elasticidade prejudicial às considerações 

feitas a partir desses documentos, mesmo porque esta investigação não pretende 

analisar a história dos judeus no Império Russo ou na URSS; em vez disso, a 

intenção é abordar as relações estabelecidas por esses sujeitos na cidade de São 

Paulo. 

Ainda que o pesquisador deva estar atento para reconhecer informações 

contraditórias, parciais ou inverdades, e não é esse o caso, também deve ter 

sensibilidade na análise, afinal, esquecimentos, omissões e trechos desfiados na 

narrativa podem denotar como se configurou o cotidiano das pessoas e os traços 

que marcaram determinada época.29 Mais, no tocante à memória: “Lidando 

                                                 
28 Entrevista realizada com a Sra. Rebeca Casoy, em 29/01/1994. Entrevistadoras: Marília Freidenson 
e Feigue K. Feinguezicht. Disponível no Arquivo Histórico Judaico Brasileiro.  
29 BOSI, E. O tempo vivo da memória: ensaios de Psicologia Social. São Paulo: Ateliê Editorial, 
2003. p.18. 
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continuamente com o esquecimento e a perda, precisamos ter consciência de 

nossos limites.”30 

Ou seja, até 1918 várias nacionalidades eram sufocadas pelo Império russo. 

Dessa forma, apesar de ter nascido na Ucrânia, por exemplo, o indivíduo pode 

reconhecer-se como russo – como acontece no depoimento da Sra. Rebeca –, sem 

constituir um ato contraditório ou errôneo. 

Pensando nesses judeus do leste europeu, o que se busca é perceber como 

essa origem influenciou a vida desses imigrantes na cidade de São Paulo. Assim, a 

princípio, pretende-se transitar entre a decisão de vir para o Brasil, a chegada em 

São Paulo e a construção de estratégias de viver. 

Destarte, este presente capítulo analisará, a partir das entrevistas 

selecionadas, como se deu a escolha do Brasil como destino, relacionando as 

informações relatadas nos depoimentos orais e na historiografia; bem como os 

vários estranhamentos que emergiram em terras paulistas entre os diversos grupos 

de judeus imigrados. Serão abordadas ainda as estratégias de convivência que se 

forjaram a partir daí e, também com base nas entrevistas, buscar-se-á perceber 

como as instituições constituídas pela coletividade judaica paulista intermediaram, 

ou não, as relações entre os judeus imigrados. 

 

 

1.1 - BRASIL COMO DESTINO 

 

Perceber as questões que fomentaram a saída desses sujeitos históricos de 

sua região de origem pressupõe compreender as situações vivenciadas por eles em 

sua terra natal e as escolhas que fizeram diante de várias circunstâncias. Por certo, 

cada um tem uma história familiar diferente, mas foram todos atingidos pelos 

aspectos gerais, que, no caso dos territórios dominados pelo Império Russo, estão 

muito ligados a perseguições religiosas e políticas. 

A imigração não constitui uma prática contemporânea na história humana, 

que é marcada por deslocamentos populacionais voluntários ou involuntários, sejam 

eles no período pré-histórico, na Idade Moderna – com a “descoberta” do Novo 

Mundo – ou ocorridos por influencia do tráfico de escravos, de diásporas, 

                                                 
30 BOSI, E. O tempo vivo da memória: ensaios de Psicologia Social. São Paulo: Ateliê Editorial, 
2003. p.65. 
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conquistas, enfim, historicamente os povos sempre estiveram em movimento pelos 

territórios, por diversos motivos.  

No continente europeu pode-se destacar um período de imigração em 

massa com destino à América, que se estendeu de 1870 a 1930. Estima-se que 

durante esse período cerca de 31 a 40 milhões de pessoas saíram da Europa rumo 

à América.31 O destino da maior parte desses imigrantes eram os Estados Unidos, 

seguidos pela Argentina, Brasil e Canadá.32 Sabe-se que no Brasil a cidade de São 

Paulo foi a que mais atraiu esses imigrantes, entre os quais se destacam 

quantitativamente os italianos, espanhóis, portugueses, japoneses, havendo ainda 

outros grupos menos numerosos, como os russos, poloneses e sírio-libaneses.  

A imigração judaica para o Brasil representou cerca 70.000 imigrantes, 

menos de 2% do total da imigração judaica mundial, no período de 1840 a 1942. O 

país esteve assim entre os destinos mais importantes dos judeus, posicionando-se 

atrás da Argentina, Canadá e África do Sul.33 O Brasil só passou a ser um destino 

significativo para os imigrantes judeus a partir da segunda metade dos anos 1920, 

quando começaram a vigorar as restrições para a entrada de imigrantes nos 

Estados Unidos, na Argentina e na Palestina e se verificou, paralelamente, o 

aumento da instabilidade em países da Europa Central.34 

Os judeus que viviam no Império Russo czarista eram atingidos pela 

violência antijudaica. O governo procurava atribuir aos judeus a culpa pelas 

insatisfações populares, fazendo com que ficassem estigmatizados como 

“usurpadores e exploradores”. A vida dos judeus tornava-se cada vez mais difícil 

devido às medidas governamentais, que, no fim do século XVIII, haviam limitado a 

área em que esses sujeitos podiam viver e se locomover, estabelecendo as 

chamadas “Áreas de Estabelecimento”. Confinados pelo governo e pela 

autossegregação nas aldeias ou shtels, os judeus eram alvos fáceis.35 

 

  

                                                 
31 OLIVEIRA, L. L. O Brasil dos imigrantes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001. p.11. 
32 Ibidem. p.22-24. 
33 DECOL, R. D. Imigrações urbanas para o Brasil: o caso dos judeus. Tese (Doutorado em 
Sociologia), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UNICAMP, Campinas, 1999. p.24. 
34 SASSON, D. Dinâmica e estrutura da população judaica no século XX. In: SAMARA, E. M. (Org.). 
Populações - (con) vivência e (in) tolerância. Cursos e Eventos. Nova série, n.4. São Paulo: 
Humanitas/ FFLCH-USP, 2004. p.228. 
35 STIVELMAN, Michel; STIVELMAN, Raquel. A Marca dos Genocídios. Rio de Janeiro: Imago, 
2001. p.47-49. 
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Vale lembrar que, entre fins do século XVIII e 1815, o Império Russo 

incorporou ao seu território extensas áreas da Europa Oriental, com expressivas 

populações judias – como partes da Polônia e a Bessarábia. Estima-se que havia 

5,3 milhões de judeus sob o domínio do Império Russo em 1897.36 Ainda assim, em 

1882, o governo czarista tornou oficial o antissemitismo, promulgando as “Leis de 

Maio”, que restringiam o acesso à educação, à atividade econômica e proibiam os 

judeus de exercerem cargos públicos, bem como de comprarem terras e serem 

professores universitários.  

Tais medidas resultaram na maciça imigração dos judeus em fins do século 

XIX, período em que cerca de 2 milhões deixaram o Império Russo, a maioria para a 

América.37 Contudo, quando a Primeira Guerra Mundial assolou a Europa (1914-

1918), os judeus lutaram pelos exércitos das pátrias que habitavam, muitas vezes 

em lados opostos. Terminada a Primeira Grande Guerra, o mapa europeu mudou, 

com o fim de três impérios, o austro-húngaro, o alemão e o russo. A população 

judaica se dividiu e na Rússia ficaram mais de 3 milhões de judeus, quase todos nas 

“Áreas de Estabelecimento”38. 

Vale destacar que a situação geopolítica europeia se alterou ao final da 

Grande Guerra. Com o fim do Império russo, formaram-se, além da Rússia 

Soviética, Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia, e as populações judias, 

antes concentradas sob o domínio russo, dividiram-se entre os novos territórios 

autônomos, embora a maioria ainda tenha ficado em território russo. 

Durante a Revolução da Rússia (1917), as “Áreas de Estabelecimento” ou 

“Zonas de Residência” foram abolidas e o antissemitismo estatal foi extinto. Houve 

uma participação ativa dos judeus na Revolução e na prestação de serviços ao 

regime soviético durante os anos mais difíceis da Guerra Civil. Os bolcheviques 

relacionavam o antissemitismo ao velho regime, identificando-o como reacionário, e 

os judeus, além da motivação revolucionária, tinham um motivo muito importante 

                                                 
36 LIMONCIC, F. Um mundo em movimento: a imigração asquenaze nas primeiras décadas do século 
XX. In: GRINBERG, K. (Org.). Os judeus no Brasil: inquisição, imigração e identidade. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. p.256. 
37 STIVELMAN, Michel; STIVELMAN, Raquel. A Marca dos Genocídios. Rio de Janeiro: Imago, 
2001. p.47-49. 
38 Ibidem. p.51. 
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para apoiar os bolcheviques: naquela época, na Rússia, o único regime que 

reconhecia algum direito ao judeu era o soviético.39 

Contudo, agora que as condições poderiam ser melhores com uma política 

oposta ao regime czarista, iniciaram-se confrontos entre os adeptos da mudança e 

aqueles que se sentiam pressionados pelo posicionamento do novo governo. 

 

[...] mas eu sei que meus pais não eram ricos, mas eram da 
burguesia, burguesia mais alta, tanto é que a gente... 
escondido a gente comia doce, porque na ocasião não podia 
comer [...]. Eu sei que era perseguido que quando vinham 
Brancos então a gente tinha medo que havia progrom, quer 
dizer não chegava a ter no nosso bairro, mas tinha bairros 
onde tinha; lá em casa nunca me lembro disso. [...] e no meio 
quando vinha Vermelhos já era mais abrandado isso, mas 
havia perseguição da parte econômica, cada salão lá vinha 
uma relação que tal lugar sabia o nome, [...] tinha obrigação de 
pagar tanto... tinha que dar uma contribuição para o governo de 
tanto.40 

 

Assim, podem-se perceber diferentes opiniões. Para alguns a Revolução 

significou uma transformação; para outros trouxe instabilidade sobre seu patrimônio, 

como no caso da família do Sr. Emmanuel, que vivia em Odessa, cuja mãe possuía 

uma loja de bengalas e o pai era farmacêutico, até que as inseguranças levaram-nos 

a uma partida discreta pela fronteira da Polônia em meados de 1920.  

Dona Rebeca Casoy, que deixou a Rússia aos 22 anos, em 1922, com 

destino à Argentina para juntar-se ao pai, que havia imigrado anos antes, narra a 

pluralidade de opiniões sobre a Revolução entre os judeus: 

 

Re: [...] tinha muitos partidos [...] alguns era contra judeus, 
outros eram com judeus, essas coisas todas e depois então 
acalmou, depois ficou já em mil novecentos e dois... em mil 
novecentos e vinte dois já tava a revolução. 
Ma: Entre os judeus... no caso vamos dizer os que estavam 
mais próximos à senhora, eles que... eles tomavam partidos, 
vamos dizer, eles eram vermelhos ou não... 
Re: Aí depende né! Tinha alguns que eram socialistas, eram 
comunistas, porque a Revolução na Rússia não estourou de 
um minuto para outro, ela durou muitos anos para estourar, 
então entre esses tinha muitos, tinha judeus que eram 
comunistas que davam a vida pelo trabalho e tudo isso e tinha 

                                                 
39 SNEH, S. Apresentação. In: VOROREL, A. et. al. Samizdát: a identidade judaica na União 
Soviética. São Paulo: Federação Israelita do Estado de São Paulo, 1980. p.11. 
40 Entrevista realizada com o Sr. Emmanuel Levisky, em 05/06/1995. Entrevistadoras: Marina Grytz e 
Paulina Faiguemboim. Disponível no Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. 
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contra também, e tinha muitos judeus que pagavam para matar 
judeus comunistas, tinha de tudo.41 

 

Se não é possível verificar todas as questões levantadas pela D. Rebeca, é 

certo que a participação dos judeus no processo da Revolução comunista foi 

heterogênea e dependeu de posições individuais. 

Pode-se dizer que os judeus soviéticos, em meio a todas as outras 

nacionalidades que formavam a União Soviética, viveram o período com relativa 

tranquilidade. Mas essa concórdia foi interrompida com a ascensão de Stalin (eleito 

secretário-geral do Partido Comunista da URSS em 1922)42. Com a morte de Lênin 

(1924), Stalin tornou-se a figura dominante da política soviética até sua morte, em 

1953. Seu governo foi marcado pela ambiguidade: se por um lado a União Soviética 

obteve desenvolvimento social e econômico, por outro também foi palco de 

perseguições aos seus opositores e fuzilamentos em massa. 

Para os judeus, no início do stalinismo não houve muitas mudanças, mas 

aos poucos a “judeofobia” tornou-se política governamental. Stalin afastou os judeus 

da vida cultural do país, dos postos de direção e das organizações. Mesmo assim, 

houve por parte do governo a preocupação de lançar campanhas caluniosas sobre o 

envolvimento dos judeus russos com os Estados Unidos, a fim de transformá-los em 

traidores da pátria.43 A propaganda antijudaica deu lugar à violência e muitos judeus 

sofreram atentados. Somente com o fim do governo de Stalin, em 1953, a 

perseguição aos judeus foi atenuada. 

Assim, a imigração dos judeus do Império Russo e depois da URSS foi 

resultado de uma combinação complexa de pressão política, legislação restritiva, 

dificuldades econômicas, educacionais e políticas, o que tornava imprevisíveis as 

possibilidades de sobrevivência44 e muitas outras questões individuais. 

Os judeus espalhados pelo mundo, informados sobre as condições de vida 

no Império, por vezes organizaram-se em associações que objetivavam promover a 

imigração de seus pares, reconhecendo nessa medida uma forma de atenuar seus 

                                                 
41 Entrevista realizada com a Sra. Rebeca Casoy, em 29/01/1994. Entrevistadoras: Marília Freidenson 
e Feigue K. Feinguezicht. Disponível no Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. 
42 SNEH, S. Apresentação. In: VOROREL, A. et. al. Samizdát: a identidade judaica na União 
Soviética. São Paulo: Federação Israelita do Estado de São Paulo, 1980. p.13. 
43 Ibidem. p.15. 
44 GRIN, Mônica. Etnicidade e cultura política no Brasil: o caso dos imigrantes judeus do Leste 
Europeu. Revista Brasileira de Ciências Sociais. Vol.10, n.28. São Paulo: Associação Nacional de 
Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais - ANPOCS, jun. 1995. p.142. 
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sofrimentos. Foi com essa intenção que criaram, por exemplo, a Alliance Israelite 

Universalle, fundada em 1860 com a finalidade de auxiliar a emancipação e o 

progresso dos israelitas e prestar auxílio aos necessitados de todos os lugares. A 

Alliance foi a responsável por orientar a imigração judaica para os Estados Unidos e 

dar início à formação de núcleos na Argentina (1884).  

Por sua vez, a Jewish Colonization Association - JCA, criada em Londres em 

1891, com a maior parte dos recursos doados pelo Barão Mauricio de Hirsch, foi 

uma das mais divulgadas entidades e pretendia: 

 

Facilitar a imigração dos israelitas dos países da Europa e da 
Ásia, onde são oprimidos por leis restritivas e privados de 
direitos políticos, a outras regiões do mundo, onde possam 
gozar desses e dos demais direitos inerentes ao homem.45 

  

A JCA no Brasil foi responsável pela aquisição de terras e instalação de 

famílias em colônias agrícolas no Rio Grande do Sul.46 Assim como outras 

organizações, atuava como mediadora na relação entre os judeus e os governos, 

angariando as autorizações necessárias para desenvolver suas atividades, como a 

compra de terras nos países receptores e a propaganda e recrutamento de 

imigrantes nos países de origem.47 

Ao passo que os acontecimentos antissemitas se agravavam no Império 

russo, a atuação dessas organizações tornava-se mais incisiva, reconhecendo a 

urgência da retirada dos judeus dessa nação. No entanto, não foi somente durante o 

czarismo que judeus de outros países se preocuparam com a situação dos judeus 

daquela parte do mundo. Em outras palavras, mesmo após a formação da URSS, 

permaneceram os debates sobre as suas condições de vida. 

A escolha do Brasil como destino para a imigração estava intrinsecamente 

ligada às questões internacionais e ocorria, em geral, com um primeiro indivíduo 

homem, solteiro ou não, que, sozinho, chegava a São Paulo e, com a ajuda de 

outros imigrantes já estabelecidos (ou seja, com moradia, emprego e certo 

conhecimento da dinâmica da cidade), iniciava seu processo de adaptação. Uma 

vez inserido nesse novo espaço, esse homem mandava notícias para seus parentes 

                                                 
45 VELTMAN, H. A História dos judeus em São Paulo. Rio de Janeiro: Exped, 1996. p.41. 
46 Ibidem. p.35-44. 
47 Segundo Veltman, o governo czarista autorizou a implantação de um comitê da JCA na cidade de 
São Petersburgo e algumas filiais. Ibidem. p.41. 
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e acabava buscando opções de imigração para sua família ou conhecidos. Quando 

imigrava casado e deixava a família na Europa, poupava dinheiro para buscar seus 

familiares, sendo que era comum também “chamar” irmãos, sobrinhos, tios e outros 

parentes. 

  

Pensaram primeiro em ir pra Suécia [...]. Eles queriam ir pros 
EUA, claro, meus pais, mas tinha fila, anos de espera, 3, 4 
anos, né, pra ter visto de entrada, aí pensaram na Argentina, 
que é pra onde iam muitos imigrantes judeus. Aí tinha fila só de 
2 anos. Aí veio a carta desse primo e disse: vem pro Brasil que 
aqui não só não tem fila como eles estão chamando.48 

 

Assim, verifica-se que a imigração não era um processo isolado; ela 

alimentava-se de redes de solidariedade, de forma que o sujeito estabelecido 

prestava informações e meios para a chegada de outros. Na busca por uma solução 

para a necessidade de sair de sua nação, ter um conhecido no novo país era um 

elemento facilitador para essa escolha, que, nesse contexto, contava com poucas 

opções de destino. 

Embora o Brasil não fosse um destino frequente da imigração judaica, 

também não era de todo desconhecido, haja vista as campanhas que as 

organizações internacionais faziam do país, bem como as informações que 

circulavam no Leste Europeu de que o Brasil era um país com grande potencial 

econômico e escassos conflitos religiosos.49 

Assim, nas entrevistas analisadas identifica-se que a ideia original da 

maioria não era imigrar para o Brasil, mas muitos o fizeram porque tinham algum 

conhecido estabelecido no país. Há também aqueles que foram os pioneiros de sua 

localidade ao imigrarem para o Brasil, guiados pelas referências divulgadas sobre o 

país. 

 

E foi na época da grande recessão mundial, a grande… em 
1927 e meu pai perdeu tudo com a exportação que ele fazia, 
perdeu tudo e a recessão era grande então ele teve que 
emigrar e emigrou para o Brasil porque já tinha aqui um 
parente afastado que morava em São Paulo, então ele veio 
para cá, emprestou o dinheiro para a viagem que já não tinha, 

                                                 
48 Entrevista realizada com a Sra. Tatiana Belinky, em 18/4/1994. Entrevistadoras: Sara Altman e 
Paulina Firer. Disponível no Arquivo Histórico Judaico Brasileiro.  
49 GRIN, Mônica. Etnicidade e cultura política no Brasil: o caso dos imigrantes judeus do Leste 
Europeu. Revista Brasileira de Ciências Sociais. Vol.10, n.28. São Paulo: Associação Nacional de 
Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais - ANPOCS, jun. 1995. p.141. 
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e a minha mãe ficou tomando conta da mercearia e a minha 
avó cuidava das crianças.50 

 

Em geral, o imigrante judeu que chegava ao Brasil acabava por se fixar no 

mesmo local onde estava seu “conhecido”, como a cidade de São Paulo, que 

recebeu o maior contingente de imigrantes judeus. Então, forjou-se um elo que 

reforçava a cidade como local de destino dos outros imigrantes. 

 

F: Agora, quando o senhor saiu de lá, da Ucrânia, tinha alguma 
idéia do que era o Brasil? Porque parece que o senhor já tinha 
alguém aqui no Brasil, né? 
Sr. Joseph: Nin…ninguém…Não! 
F: Não tinha ninguém conhecido aqui no Brasil? 
Sr. Joseph: Não! Nós não tínhamos ninguém! 
F: E onde que vocês tinham escutado falar do Brasil? 
Sr. Joseph: Não sei. Eles ouviram lá nos Estados U… Semp… 
já tinha judeus aqui, não é? Não sei quem eram. Mas não tinha 
nin… daquela cidade não tinha ninguém. 
F: Não tinha ninguém. Vocês foram os primeiros, então… 
Sr. Joseph: Primeiros, da nossa cidade, meu tio […] que era 
irmão da minha mãe…Não sei. Ele, ele era muito inteligente. 
Então ele veio porque alguém deve ter falado: “Olha, tem um 
país assim, assim que…’ken machem e Lebn’.” 
Se é possível…’ken machen a Lebn’. Então, eles vieram. Não 
tinha nada que perder. Não tinha nada que perder.51 

 

Cabe ressaltar que se inicialmente o Brasil não era um destino desejável, 

era ao menos uma possibilidade, incentivada após a vigência de restrições à 

imigração nos países tradicionalmente receptores (Estados Unidos, Palestina, 

Argentina) na década de 1920. E, entre aqueles que elegiam o Brasil, São Paulo 

tornou-se a cidade de fixação. Tendo em vista que a imigração estava ancorada nas 

redes de solidariedade, de modo que a presença de um no país incitava a vinda de 

outros, é certo dizer que o estabelecimento de um grupo bem-sucedido em 

determinado lugar resultava na intensificação da imigração de novos sujeitos, 

processo que se verificou na cidade. 

Um dos fatores que pode explicar a expansão da coletividade judaica 

paulista é a importância que a cidade adquiriu no cenário nacional como centro 

econômico, em consequência da acumulação de capital fruto da exportação do café. 

                                                 
50 Entrevista realizada com a Sra. Fany Rozentraub, em 06/05/1994. Entrevistadoras: Gaby Becker e 
Feigue K. Feinguezicht. Disponível no Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. 
51 Entrevista realizada com o Sr. Joseph Kantor, em 25/05/1994. Entrevistadoras: Myrian Chansky, 
Marina Grytz e Feigue K. Feinguezicht. Disponível no Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. 
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Ademais, em meados do século XX, São Paulo oferecia grandes oportunidades no 

âmbito urbano em desenvolvimento, com características cosmopolitas, devido à 

grande presença de imigrantes. 

Os judeus vindos do shtell, de pequenas cidades do Império Russo ou da 

Polônia e mesmo os vindos das grandes cidades da Europa Central estavam 

acostumados aos ambientes urbanos. Seus atributos comerciais ajudaram a 

adaptação e integração numa cidade em expansão, particularmente a partir da 

década de 1920, e depois na década de 1940 – quando se ampliou a 

industrialização e urbanização.52 

A maioria dos judeus que se estabeleceram no Brasil no primeiro terço do 

século XX era de origem polonesa e russa/soviética53. Essa afirmação é 

complementada pelo censo idealizado pelo professor da Universidade de São Paulo 

Henrique Rattner, o qual destaca que em 1968 os judeus residentes no município de 

São Paulo de origem russa ocupavam o 5º lugar na contagem, ficando apenas atrás 

dos judeus vindos da Polônia, Romênia, Egito e Alemanha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 - Judeus residentes no município de São Paulo, por país de 

nascimento, de acordo com o censo da comunidade de 1968.54 

                                                 
52 RATTNER, H. Tradição e Mudança. São Paulo: Ática, 1977. p.39. 
53 GRÜN, R. Construindo um lugar ao Sol: os judeus no Brasil. In: FAUSTO, Boris (Org.). Fazer a 
América. 2ªed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2000. p.371. 
54 Fonte: DECOL, R. D. Imigrações urbanas para o Brasil: o caso dos judeus. Tese (Doutorado em 
Sociologia), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UNICAMP, Campinas, 1999. p.32. 
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Cabe observar que na tabela apresentada não consta União Soviética, e sim 

países membros dessa federação, como a Rússia, a Lituânia, a Letônia, a Ucrânia e 

até a Bessarábia, que, no entanto, naquele ano (1968), não existia mais como 

território autônomo. Portanto, esse destrinchar das nacionalidades permite verificar a 

representatividade de cada uma delas na apuração. 

Todavia, não se pretende aqui empreender uma análise quantitativa dos 

imigrantes judeus no município de São Paulo, e a própria fragilidade de sua 

quantificação por nacionalidade auxilia a compreender os aspectos complexos que 

cercam essa imigração, ora vista como russa, numa alusão aos países do Leste 

europeu submissos ao Império Russo, ora como soviética, restando perceber em 

que medida isso foi relevante. 

 

***** 

 

De outro ponto, cabe salientar como o Brasil se enquadra nesse perfil de 

país que proporciona oportunidades para os imigrantes. Já que algumas medidas 

nacionais incentivaram a imigração, entre elas a primeira Constituição Republicana, 

promulgada em 1891, que declarava: 

 

Todos os estrangeiros residentes no Brasil em 15 de Novembro 
de 1889, e que não se manifestarem contra, serão 
considerados cidadãos brasileiros, assim como os que 
possuíam bens imóveis, os casados com brasileiras ou com 
filhos brasileiros [...]. Todos os indivíduos e confissões 
religiosas podem exercer pública e livremente o seu culto, 
associando-se para esse fim e adquirindo bens, observadas as 
disposições do direito comum.55 

 

Essa Constituição também delegava aos estados a responsabilidade sobre a 

imigração. São Paulo, estado com maior recurso financeiro no país, beneficiava-se 

dessa política, atraindo imigrantes para atuar na lavoura cafeeira e outros com 

destino à capital, atraídos pelo processo de urbanização. A situação legal definida e 

as possibilidades abertas pela urbanização atraíram muitos, entre esses os judeus, 

cuja imigração foi caracterizada pela diversidade de origem. 

                                                 
55 FREIDENSON, M.; BECKER, G. (Orgs.). Passagem para a América: relatos da imigração judaica 
em São Paulo. São Paulo: Arquivo do Estado/ Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2003. p.19. 
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As primeiras restrições à imigração apareceram na Constituição de 1934, 

que estabelecia um sistema de cotas, pelo qual impedia-se que cada corrente 

imigratória excedesse 2% do número total de nacionais daquele país que haviam 

entrado no Brasil durante os últimos 50 anos. Por sua vez, a Constituição de 1937, 

que não mudava a anterior no que se refere ao controle da imigração, reservava ao 

Governo Federal o direito de suspender e limitar a entrada de novos imigrantes, 

proibia a formação de núcleos, bem como o ensino em língua estrangeira a menores 

e a existência de jornais e revistas em língua estrangeira sem a autorização prévia 

do Ministério da Justiça.56 

O sentimento antijudaico foi expresso nas políticas imigratórias desse 

período, já que, em janeiro de 1937, os “israelitas” começaram a ser incluídos nas 

estatísticas de entrada e saída do Estado de São Paulo, sendo substituídas as 

antigas categorias “católico” e “não católico”. Em 7 de junho de 1937, o Ministério 

das Relações Exteriores emitiu a Circular Secreta 1.127, autorizada pessoalmente 

por Getúlio Vargas, na qual constava a proibição de concessão de vistos para 

pessoas de “origem semítica” (termo que abrangia judeus e árabes), causando 

assim uma queda de 75% na imigração judaica durante o ano seguinte.57 

Contudo, durante a Primeira República havia uma maior autonomia dos 

estados. Estima-se que entre 1900 e 1929 entraram no Estado de São Paulo cerca 

de 1.301.669 imigrantes, enquanto que no período de 1930 a 1951 esse número foi 

de apenas 307.651 imigrantes.58 

Os últimos anos da década de 1920 caracterizaram-se por serem muito 

tumultuados, culminando na Revolução de 1930 e no novo governo liderado por 

Getúlio Vargas. Nesse contexto, intensificou-se o debate a respeito da imigração, 

seus benefícios e possíveis malefícios. Entre os grupos de maior destaque nessa 

discussão estavam os nativistas, que pregavam que a imigração deveria ser 

limitada, controlada e seletiva. Outros queriam garantir a continuação da entrada de 

trabalhadores, ao mesmo tempo em que também se argumentava que a maioria dos 

imigrantes deveria ser banida, especialmente os que não se enquadrassem na 

categoria “europeu” – fazendo referência aos judeus, árabes e japoneses. 

                                                 
56 OLIVEIRA, L. L. O Brasil dos imigrantes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001. p.20. 
57 LESSER, J. O Brasil e a questão judaica. Rio de Janeiro: Imago, 1995. p.170. 
58 Conforme “Tabela de Imigrantes Entrados no Estado de São Paulo: 1870-1951”, disponível no 
Memorial do Imigrante/ SP. 
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Faz-se oportuno ressaltar que a imigração no Brasil não era apenas uma 

questão de mão de obra; tratava-se também da manifestação das ideias eugenistas 

em voga na Europa e acolhidas no país. Ou seja, além de braços para o trabalho, os 

imigrantes eram partícipes do processo de “branqueamento”59. 

Vale destacar que as questões político-sociais amplamente debatidas em 

1930 estavam estreitamente ligadas aos estrangeiros, pois os imigrantes europeus 

instalados nos centros urbanos do país foram responsáveis pela difusão de práticas 

anarquistas, sindicalistas e comunistas. 

Além de ganhar o estigma de “não europeu”, o judeu que imigrava para o 

Brasil também era rejeitado por não se enquadrar nas categorias agrícolas, pois 

raramente provinham de regiões rurais. Assim, tornou-se consenso a rejeição ao 

imigrante judeu, que se converteu em alvo fácil para os nativistas.60 

A imigração judaica passou a ser debatida por intelectuais brasileiros e pelo 

governo nas décadas de 1920 e 1930, já que nesse período a presença no Brasil de 

imigrantes judeus vindos do Leste Europeu se expandiu, passando de 

aproximadamente 15 mil em 1920 para cerca de cinco vezes mais em apenas duas 

décadas.61 

A imigração estrangeira declinou a partir da década de 1930, tanto no Brasil 

como em outros países (Argentina, Estados Unidos, Canadá). Esse declínio foi 

resultado da ascensão de governos nacionalistas nos países de tradição emigratória 

– Japão, Portugal, Itália, Espanha, Alemanha –, bem como das ações restritivas 

brasileiras. 

O golpe de 1937, que deu início ao Estado Novo, dificultou ainda mais a 

imigração de judeus, pois se tornava óbvio o quanto esses indivíduos eram 

“indesejáveis”. Entretanto, não é correto afirmar que no Brasil se praticava o mesmo 

antissemitismo europeu; no país:  

 

Indivíduos influentes atacavam imagens de judeus imaginários 
que se supunha ser simultaneamente comunistas e capitalistas 
[...] os políticos brasileiros, frequentemente expressando idéias 
formuladas pelos principais intelectuais, pregavam uma 
espécie de igualdade interna que permitia que praticamente 
qualquer um que não fosse negro e que residisse dentro das 

                                                 
59 CARNEIRO, M. L. T. O anti-semitismo na Era Vargas (1930-1945). São Paulo: Brasiliense, 1988. 
p.85. 
60 LESSER, J. O Brasil e a questão judaica. Rio de Janeiro: Imago, 1995. p.99. 
61 Ibidem. p.29. 
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fronteiras brasileiras fosse considerado “brasileiro”, ao mesmo 
tempo em que julgavam muitos dos que se encontravam fora 
dos limites territoriais como não-brancos indesejáveis.62 

 

Porém, mesmo com as restrições vigentes desde a década de 1930, a 

imigração de judeus para o Brasil não cessou, e conseguiu se manter acima da 

média geral graças à ação das associações judaicas de assistência, que, na maioria 

dos casos, conseguiam aviar a documentação necessária à imigração legal.63 

Quanto aos judeus de origem russa/soviética, cumpre ressaltar dois 

aspectos. Em primeiro lugar, faz-se necessário notar que esses imigrantes optavam 

pela imigração procurando estabilidade, mas esta não consistia na realização do 

“sonho de fazer a América”, de enriquecer; todos os outros buscavam melhores 

condições de vida e de mobilidade social, porém os judeus buscavam também o 

direito à vida. Destarte, a perseguição antissemita diferenciava esse grupo dos 

demais, até porque o fim do governo czarista e a ascensão dos comunistas não 

garantiram o fim do preconceito. Pode-se ratificar tal observação considerando-se o 

contínuo fluxo imigratório de judeus dessa região mesmo após a Revolução de 

1917, e até mesmo tendo em vista as discussões posteriores salientando que, 

embora a constituição soviética reconhecesse o direito dos judeus, estes 

efetivamente não eram respeitados. 

O artigo escrito pelo “jornalista judeu soviético que mora na URSS” I. 

Domalsky (pseudônimo) ainda durante a existência da União Soviética considera 

que o governo soviético, desde o seu início, reconheceu a existência de um 

problema envolvendo os judeus e, junto com o Comissariado do Povo para Assuntos 

de Nacionalidades - Narkomnátz, organizou um comissariado para assuntos 

judaicos. Nessa ocasião, concluiu-se que a solução para os judeus soviéticos seria 

aprender a trabalhar com a terra e outros ofícios. Para isso, contava com o apoio de 

instituições internacionais como o Joint64 e a JCA; com o auxílio desta última foram 

transladadas 4.264 famílias para terras livres da Crimeia, concedendo-lhes crédito, 

ferramentas e habitação, segundo estatísticas de 1931.65 

                                                 
62 LESSER, J. O Brasil e a questão judaica. Rio de Janeiro: Imago, 1995. p.23. 
63 Ibidem. p.103-105. 
64 Joint Distribution Committee - Comitê Distribuidor Unido, organização coordenadora de várias 
entidades de beneficência judaica nos Estados Unidos. 
65 DOMALSKY, I. Reconhece-se a existência de um problema judaico. In: VOROREL, A. et. al. 
Samizdát: a identidade judaica na União Soviética. São Paulo: Federação Israelita do Estado de São 
Paulo, 1980. p.21. Esse livro, segundo Eliezer Lewin (texto da contra capa), trata-se de uma obra 
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A ascensão dos judeus a cargos públicos durante os anos da Guerra Civil 

(1918-1922), a mudança nas relações entre operários russos e judeus, o fracasso da 

colonização agrícola, o ininterrupto fluxo de instalação dos judeus nas grandes 

cidades e o aumento da presença judaica nas universidades causariam 

descontentamento e alimentariam o sentimento antissemita. Para completar, na 

segunda metade da década de 1930, o planejamento da questão judaica na URSS 

caiu no esquecimento.  

O segundo aspecto a se considerar é que nem sempre essa imigração 

esteve relacionada a concepções ideológicas a favor ou contra o comunismo. Na 

análise dos depoimentos pode-se perceber que nenhum dos narradores atribui a 

imigração da família a questões ideológicas. Em geral, fazem alusão a uma piora na 

condição de vida após a Revolução, quase sempre por fatores econômicos, mas 

nenhum dos entrevistados menciona a política como fator determinante para a 

imigração.  

No entanto, não cabe fazer generalizações; é impossível afirmar que não 

houve casos de imigração relacionados a concepções políticas. Cabe ressaltar que 

tais concepções não eram uma preocupação das entrevistadoras, que questionavam 

por que as pessoas deixaram seu país. E se estas não falam sobre as condições 

políticas, também não são perguntadas, até porque algumas imigraram na infância e 

respondem sobre sua origem recordando a opinião de seus pais ou as histórias que 

ouviam. Se as entrevistas deixam lacunas sobre a questão política, esta será 

analisada adiante não do ponto de vista da motivação para a imigração, mas sob a 

perspectiva das experiências no Brasil. 

É com foco na expectativa de uma vida melhor do imigrante e nas 

orientações governamentais sobre o que era desejável para a nação brasileira que 

se dá a análise dos aspectos das relações dos imigrantes judeus do Leste europeu 

em São Paulo, espaço no qual as expectativas se cruzam e, como resultado, se 

obtêm as estratégias mediadoras da vida cotidiana. 

 

 

 

                                                                                                                                                         
clandestina, publicada em vários idiomas, e, por ferir a censura soviética, foi divulgada fora da URSS; 
para a segurança de seus autores, seus nomes foram alterados. 
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1.2 - CHEGADA: ESTRANHAMENTO 

 

Desde o início deste estudo, um ponto que suscita as maiores interrogações 

e, talvez por isso, concentra por vezes a atenção da presente análise é a relação 

estabelecida entre os imigrantes judeus das mais variadas nacionalidades e seu 

novo território, a cidade São Paulo. Embora essa problemática seja instigante, torna-

se difícil perceber o estranhamento que emergiu entre os próprios judeus sem antes 

apontar as reações destes frente às diferenças culturais e sociais encontradas no 

Brasil. Qual teria sido a primeira compreensão do imigrante, fosse ele criança ou 

adulto, quando, vindo de terras tão distantes, enfim chegou à cidade de São Paulo? 

As entrevistas que fazem parte do acervo do Arquivo Histórico Judaico 

Brasileiro possibilitam apreender as sensações frente ao desconhecido pela 

narração dos próprios atores. Assim, a pergunta central que norteia a investigação 

sobre as primeiras impressões acerca da cidade de São Paulo é: “O que o (a) 

imigrante recém-chegado (a) ao nosso país achou de São Paulo/ Brasil?” Embora as 

entrevistas analisadas tenham sido efetuadas por outros pesquisadores, ligados ao 

Arquivo Histórico Judaico Brasileiro, possibilitaram a percepção de múltiplos 

aspectos sobre a experiência desses sujeitos.66 

A expectativa do que estava por vir, a incerteza que o desconhecido 

causava, mais que impressões momentâneas, puderam ser ressignificadas com o 

tempo, dependendo muito das experiências posteriores. 

 

Agora isso... isso é a coisa mais fantástica, você... você deve 
ter ouvido mil vezes, é esses judeus que saíam da Rússia, da 
Polônia, seja de onde for, não falavam uma palavra de outra 
língua, não tinha dinheiro e ia p’rum outro país. Chegava aqui 
eles não sabiam se tinha alguém p’ra recebe-los, se alguém... 
se eles iam ser... eh... se iam ser mortos na hora [riso], se... o 
que que ia ser. Não sabiam se um selvagem ia comê-los ou 
qualquer coisa, né? E era... p’ra mim, até hoje, o que mais me 
impressionou... não é só judeu! Árabe... seja quem for, né? 
Que saiu do país dele, sem um tostão, sem... sem saber a 
língua e sem possibili... tudo era melhor do que onde se 

                                                 
66 Com efeito, o fato de não termos realizado entrevistas abordando assuntos específicos analisados 
neste estudo gera lacunas. No entanto, utilizar esse acervo significou ter contato com relatos dos 
sujeitos que vivenciaram os fatos, o que na presente data seria muito difícil, devido à distância 
temporal. O trabalho aqui é garimpar vestígios naquilo que não teve a intencionalidade de ser 
interpretado sob esse prisma; as entrevistas tiveram sim uma intencionalidade ao serem produzidas, 
mas não a mesma que a análise aqui efetuada ou que as outras mais que certamente virão. 
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estava, né? Que a vida dele era tão ruim lá que qualquer 
mudança era... era um melhoramento da vida dele.67 

 

Embora o Sr. Joseph Kantor não esboce suas impressões, haja vista que 

quando ingressou pela primeira vez no Brasil tinha apenas um ano e meio de vida (o 

Sr. Kantor deixou São Paulo em 1917 rumo aos EUA, mas voltou em 1935 ao Brasil, 

e dois anos mais tarde retornou aos EUA, pais pelo qual lutou na Segunda Guerra 

Mundial), revela o valor atribuído pela sua família à experiência de imigração. Nesse 

ponto, vê-se que “a motivação para narrar consiste precisamente em expressar o 

significado da experiência através dos fatos: recordar e contar já é interpretar”68. 

Assim, o que se obtém em uma entrevista não é uma sucessão de fatos, dispostos 

cronologicamente ou não, sobre a vida do narrador, e sim uma interpretação do 

vivido por este conforme a atribuição de significado da própria pessoa à sua 

experiência de vida. Destarte, vale ressaltar que a memória, combustível gerador 

das narrativas, não é única, passiva, um arquivo disponível a qualquer consulta, mas 

sim múltipla, culturalmente mediada e sempre marcada pela experiência. 

 

R: Achei muito bonita, achei muito bom, acho até hoje muito 
bom, eu adoro São Paulo. 
F: Que mais a senhora gostou de São Paulo quando a senhora 
chegou? 
R: Naquela época não sei, de lá para cá para me lembrar o que 
eu gostei o que eu não gostei, acho que gostei de tudo. Era um 
país novo, a gente quando chega num país novo sempre gosta. 
69 

    

Dona Rebeca, que chegou a São Paulo em 1923, aos 23 anos, casada, tem 

uma lembrança positiva do primeiro contato com a cidade, e a boa impressão parece 

ter permanecido até o momento da entrevista, o que se pode notar quando declara 

sua afeição pela cidade.  

Já pelos olhos de uma menina que cruzou o oceano ao encontro do pai, a 

quem não via há 6 anos, é uma imagem pitoresca que prevalece. 

 

                                                 
67 Entrevista realizada com a Sr. Joseph Kantor, em 25/05/1994. Entrevistadoras: Myrian Chansky, 
Marina Grytz e Feigue K. Feinguezicht. Disponível no Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. 
68 PORTELLI, A. A Filosofia e os Fatos: narração, interpretação e significado nas memórias e nas 
fontes orais. Tempo. Revista do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense. 
Vol.1, n.2. Rio de Janeiro, 1996. p.60 (grifo do autor). 
69 Entrevista realizada com a Sra. Rebeca Casoy, em 29/01/1994. Entrevistadoras: Marília Freidenson 
e Feigue K. Feinguezicht. Disponível no Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. 
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Nós chegamos no dia 24 de junho, era dia de São João. Então 
quando nós... de repente, meu pai e todo o grupo dele vieram 
nos esperar em Santos, não foi só meu pai sozinho que veio 
receber a família dele não. Vieram todos os Chotiner juntos e a 
dona da casa que meu pai morava até nos chegarmos [...] ela 
veio na nossa casa e preparou o almoço para nós. E logo em 
seguida vieram os outros Chotiner que não foram para Santos, 
meu pai fez uma recepção para a família no domingo seguinte. 
Nós chegamos num sábado à tarde. E tinha barril de cerveja, 
tinha sanduíches, então toda a comunidade que já... aqui veio 
receber e conhecer os novos chegados. [...] Então essa 
primeira impressão é que tinha muitos fogos de artifício e nós 
assustamos pensando sabe Deus o que está acontecendo com 
tantos pipoquear e estouros, e foi essa a primeira impressão. 
Do São João, 24 de junho de 1933.70 

  

A acolhida por parte dos imigrantes já estabelecidos na cidade aos recém-

chegados era uma prática que extrapolava a relação cordial e amistosa, e se fazia 

presente também nas relações comerciais, proporcionando ao imigrante a 

possibilidade de iniciar logo em uma atividade que lhe garantisse o sustento. Esses 

laços de ajuda podiam ser observados não só nas instituições que promoviam 

auxílios organizados, mas também em atitudes espontâneas, individuais, como 

alugar quartos para os recém-chegados, conceder créditos em mercadoria sem 

garantias financeiras, apresentar contatos pessoais que pudessem ajudar no 

aspecto comercial ou pessoal. 

Por outro lado, no depoimento transcrito anteriormente, além da acolhida, 

pode-se observar o encontro de culturas distintas: uma criança judia que acabara de 

chegar do Leste Europeu deparava-se com uma festa católica cheia de simbolismos 

que remetiam à vida rural e caipira. Desse modo, tal declaração incita uma reflexão 

acerca da própria cidade de São Paulo, permitindo notar que, embora estivesse em 

pleno crescimento urbano, convivia com formas tradicionais de religiosidade.  

O desembarque na Estação da Luz após a longa viagem entre a Europa e o 

Brasil foi relembrado nas palavras do Sr. Simão Casoy não só pela receptividade de 

outros judeus, como também pela diferença que, segundo ele, marcava os recém-

chegados. 

 

Chegavam... vinham de Santos, desembarcavam na estação 
da Luz, na estação da Luz. A maioria dos que vinham da 
Polônia a gente reconhecia, porque trazia uma cabeça de 

                                                 
70 Entrevista realizada com a Sra. Fany Rozentraub, em 06/05/1994. Entrevistadoras: Gaby Becker e 
Feigue K. Feinguezicht. Disponível no Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. 
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máquina de costura no ombro, então era o... eram aqueles que 
tiveram mais possibilidades porque eles tinham uma profissão 
definida, os que vinham sem a máquina eram os que vinham 
da Rússia ou da Lituânia, que não tinham profissão definida, 
porque não tiveram oportunidade de aprendê-la. Então os que 
tinham parentes os parentes esperavam, os que não tinham 
perguntavam em voz alta se tinha alguém de determinada... 
que já era para encaminhar, mas todos eram recebidos pela 
colônia. Arranjava-se sempre um colchão para dormir, um 
primus, que era o fogareiro da época, para cozinhar e o 
pessoal ia se espalhando.71 

 

Portanto, além das diferenças percebidas no novo país em si, esses judeus 

encontravam várias outras, como as diferenças entre judeus e brasileiros, entre 

judeus e outros judeus, entre judeus e outros imigrantes. 

 

Era um irmanastro do meu pai. E ele veio para cá. Não mandou 
a passagem nem carta de chamada. Meu pai veio por conta 
dele e teve o acesso, o primeiro acesso, em que porta bater. 
Ele chegou, meu pai chegou no Brasil com 5 dólares no bolso e 
ele teve que tomar o... ele veio de trem de Santos para São 
Paulo, como todo bem imigrante parou na Estação da Luz e aí 
ele teve que ir no endereço que ele tinha do conhecido, do 
amigo dele, então ele pagou o chofer, trocou os 5 dólares e 
cobrou a viagem e meu pai ficou de certo com 2 ou 3 dólares 
no bolso para começar a vida no Brasil. [...] E foi logo... como 
tínhamos... sabe, os imigrantes da mesma cidade estavam 
juntos, se ajudavam uns aos outros e ele logo procurou os 
“Chotiner” da mesma cidade e logo lhe levaram lá onde... para 
o dono, porque já tinha proprietários que eles davam... davam 
mercadorias para... para mascatear, então quem já trabalhava 
levou o novo imigrante que chegou, garantia pela idoneidade 
dele, pela honestidade dele, e o patrão já aceitou este também 
para trabalhar para ele.72 

  

Ainda ressaltando a receptividade dos membros do grupo, dois fatores 

merecem destaque nas palavras da Sra. Fany. Primeiro, cabe observar que o pai 

dela, assim como a maioria, embora não tivesse recebido nenhuma ajuda financeira 

para imigrar, o fez tendo ao menos um contato no país, um conterrâneo. A escolha 

da cidade de São Paulo era reforçada pelos laços entre os judeus já residentes na 

localidade e aqueles que chegavam; não que houvesse um determinismo, mas as 

pessoas procuravam se instalar em locais onde já houvesse uma referência. A ideia 

                                                 
71 Entrevista realizada com a Sr. Simão Casoy, em 29/01/1994. Entrevistadoras: Marília Freidenson e 
Feigue K. Feinguezicht. Disponível no Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. 
72 Entrevista realizada com a Sra. Fany Rozentraub, em 06/05/1994. Entrevistadoras: Gaby Becker e 
Feigue K. Feinguezicht. Disponível no Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. 
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de fluxos migratórios em cadeia – família trazendo família – pode ser observada nos 

seguintes números: após 1925, cerca de dois terços dos imigrantes judeus que 

chegavam ao Brasil tinham passagens pré-pagas por seus familiares já 

estabelecidos no país.73 

O segundo fator observado no depoimento supracitado indica que a 

receptividade não era aleatória, era pessoal, baseada em relações anteriores. Tal 

asserção pode ser ratificada quando se verifica que ambos os depoimentos fazem 

referência a contatos pessoais – laços de parentesco, de amizade ou, na 

inexistência destes, laços de origem (judeus da mesma procedência, isto é, da 

mesma cidade, procuravam prestar auxílio uns aos outros). Assim, vê-se que, 

mesmo distantes de seus países de origem, o sentimento comunitário prevalecia 

entre esses indivíduos, que, na ausência de laços parentais, procuravam 

estabelecer laços com aqueles vindos do mesmo lugar. 

É corrente a ideia de que o regionalismo sobressaiu-se na imigração 

contemporânea judaica em São Paulo. À medida que os imigrantes passaram a 

chegar em maior número, foram se reunindo de acordo com sua origem – 

agrupavam-se judeus vindos da mesma cidade, do mesmo país –, gerando 

inúmeros aparelhos comunitários – sinagogas, clubes, escolas, jornais –, que 

refletiam a multiplicidade dos grupos.74 Fato que não constitui nenhuma novidade, 

pois era comum frente ao desconhecido procurar por elementos comuns ou que 

suscitassem alguma familiaridade. 

Cabe considerar que o fato de um determinado número de indivíduos ser ou  

considerar-se judeu, seja por uma questão étnica ou religiosa, não os torna uma 

unidade. Há diferenças entre esses sujeitos, e essas passam a ser percebidas ao 

passo que o convívio se acentua. Isso implica lembrar que a diferença não estava só 

estampada no passaporte, indicando o local de nascimento, mas em toda uma gama 

de  fatores  mais  complexos  entre  a  história  e    a    experiência.    Os  judeus    se  

 

 

                                                 
73 LIMONCIC, F. Imigração e identidade judaica no Brasil contemporâneo. In: GRINBERG, K. (Org.). 
Os judeus no Brasil: inquisição, imigração e identidade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. 
p.267. 
74 Cf.: VELTMAN, H. A História dos judeus em São Paulo. Rio de Janeiro: Exped, 1996. MIZRAHI, 
Rachel. Imigrantes Judeus do Oriente Médio e sua inserção em São Paulo e no Rio de Janeiro. In: 
SAMARA, E. M. (Org.). Populações - (con) vivência e (in) tolerância. Cursos e Eventos - Nova série, 
n. 4. São Paulo: Humanitas/ FFLCH-USP, 2004. 
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diferenciavam, grosso modo, entre ashkenazi75 e sefaraditas76, mas, além disso, 

entre os próprios asquenazes, de ritos religiosos e língua (ídish) semelhantes, havia 

diferentes experiências sociais. 

Os judeus da Europa Central, sobretudo a partir do século XIX, vivenciaram 

a emancipação política das nações que habitavam e, por conseguinte, estiveram 

inseridos em um processo de ascensão, experimentando os benefícios modernos da 

cidadania e da mobilidade social. Por outro lado, os judeus do Leste europeu, no 

mesmo período, experimentaram uma situação muito diferente. Segregados, viviam 

em estruturas comunitárias marcadas pela discriminação.77 

Além dessa diferenciação histórica, outros aspectos tiveram de ser 

superados, como divergências religiosas, político-ideológicas e relativas à própria 

interpretação de mundo de alguns subgrupos, como os liberais, sionistas, ortodoxos. 

No período estudado, as diferenciações mais observadas se davam entre os judeus 

asquenazes do Leste europeu, que representaram a maior parte do fluxo imigratório 

até a década de 1930, e os judeus asquenazes da Europa Central, que imigraram 

em maior número com a ascensão do nazismo.  

De certo, para se relacionarem, esses sujeitos tiveram de vencer 

estereótipos construídos ao longo de anos de experiências distintas. Na sua 

autobiografia, o cientista político Boris Fausto, de origem judaica sefaradita, narra a 

experiência de sua própria família. Uma passagem é bastante singular ao exprimir 

que não é a diferença de origem geográfica que fomenta o estranhamento, e sim o 

“modo de ser”. No entanto, há de se reconhecer que o “modo de ser”, em geral, é 

fruto do meio em que se vive. Em outras palavras, os judeus vindos do Leste da 

Europa eram de determinada forma justamente por terem lá nascido e vivenciado 

experiências inerentes ao seu contexto. 

  

 

                                                 
75 Ashkenazi é uma palavra em hebraico que provém do termo em hebraico medieval para 
“Alemanha”, e nomeia os judeus provenientes da Europa Central e Oriental. 
76 A palavra refere-se aos descendentes dos judeus originários da Península Ibérica. Tem origem no 
termo hebraico para designar a Península Ibérica, Sefarad. Esses judeus, fugindo da perseguição ou 
da expulsão no final do século XV, espalharam-se por vários territórios. 
77 GRIN, Mônica. Etnicidade e cultura política no Brasil: o caso dos imigrantes judeus do Leste 
Europeu. Revista Brasileira de Ciências Sociais. Vol.10, n.28. São Paulo: Associação Nacional de 
Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais - ANPOCS, jun. 1995. p.142-146. 
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[...] A identidade religiosa não chegava a amenizar as 
diferenças, tão comuns em ramos de uma mesma etnia. 
Fisicamente, por sua alimentação, por sua língua, sua maneira 
de ser, os “russos” eram também chamados pelo termo 
depreciativo de lehlis, palavra turca que significa “sujo”, 
aplicada pelos otomanos aos judeus poloneses, quando alguns 
deles emigraram para a Turquia, nos séculos XVII e XVIII. [...]78 

 

A questão não se encerra aí, pois, quando se fala em judeus russos e judeus 

alemães, a dinâmica se volta para o aspecto do status social. Ao passo que os 

judeus do Império Russo eram vistos como empobrecidos, vítimas de um governo (o 

czarista) que podara suas possibilidades de ascensão social, econômica e 

educacional, os judeus alemães, assim como os austríacos, eram reconhecidamente 

parte de uma nação culta, gozando de status e mobilidade social. Alguns ditos já 

“assimilados” eram perfeitamente integrados à ordem dominante. 

 

O período até vinte e oito, vinte nove, no período de vinte e três 
a minha família chegou em vinte e cinco [...] a partir daí então 
começaram a se formar os primeiros núcleos, eh... os primeiros 
clubes no Bom Retiro, que eram os clubes regionais. Então os 
judeus da Bressarábia tinham um clube [...], começaram a ter 
as pequenas subdivisões como hoje vamos dizer os sefaradins, 
os judeus egípcios, naquela época até mil novecentos e pouco 
era um tipo de imigração, a partir de trinta e três e quatro 
começaram a vir os judeus da Alemanha e da Áustria, com um 
nível cultural muito maior, onde passaram a ocupar, eh... 
profissões de nível universitário e a partir de trinta e nove, 
quarenta veio a leva daqueles que chamamos capacitarias. 
Não sei se me expliquei bem. [...] mas aí já veio uma imigração 
muito mais capaz, imigração muito mais capaz do que os 
primitivos que vieram nos anos dez, nos anos do Barão Hirsch, 
que eram todos camponeses analfabetos. É um mito dizer que 
todo judeu é alfabetizado, naquela época vinham 
completamente analfabetos e raro era a mulher judia que sabia 
nem ler e escrever, ela não era preparada pra isso.79 

  

A narração do Sr. Simão é fértil em elementos para análise, primeiro por 

referir-se à existência de uma diferença educacional entre os judeus que chegavam 

em São Paulo, associando os judeus alemães e austríacos a um nível cultural mais 

elevado que os demais. Nesse sentido, a profissão exercida no Brasil aparece como 

reflexo das oportunidades oferecidas em terras europeias. 

                                                 
78 FAUSTO, B. Negócios e ócios: histórias da imigração. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. 
p.71. 
79 Entrevista realizada com o Sr. Simão Casoy, em 29/01/1994. Entrevistadoras: Marília Freidenson e 
Feigue K. Feinguezicht. Disponível no Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. 
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Quando o Sr. Simão se refere aos “primitivos que vieram nos anos dez”, faz 

alusão aos imigrantes que se instalaram nas colônias de Philipson e Quatro Irmãos, 

fundadas no Rio Grande do Sul com o subsídio da JCA, que retirava esses judeus 

do Império Russo e os estabelecia em colônias agrícolas. Outro ponto que merece 

destaque na fala desse entrevistado é a questão da não alfabetização do judeu, a 

quebra do “mito” da instrução judaica. Embora o Sr. Simão mencione o predomínio 

do analfabetismo nos primeiros anos de imigração, principalmente entre as 

mulheres, que, conforme indica, teriam uma “preparação” diferenciada, nos demais 

depoimentos todos os entrevistados relatam que, quando em idade adequada, 

iniciaram seus estudos em sua cidade natal, havendo ainda referências a escolas 

mistas em dois sentidos: judeus e não judeus (goy80), e de meninos e meninas. 

Cabe notar que não se busca aqui validar o depoimento supracitado, e sim 

situá-lo entre as outras informações reunidas. O depoimento do Sr. Simão, aliás, 

esteve entre as entrevistas escolhidas para fazer parte da obra publicada pelo 

Núcleo de História Oral do Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. Contudo, na obra, 

quando esse entrevistado faz referência ao analfabetismo, uma nota de rodapé 

explicativa faz o seguinte apontamento: “Alguns conheciam só o alfabeto 

hebraico.”81 E, mesmo que não seja possível perceber se essa trata-se de uma 

informação complementar ou uma forma de atenuar as palavras do narrador, fica 

subentendido que o assunto requer maiores investigações. 

Nesse sentido, ainda comparando a transcrição da entrevista do Sr. Simão 

Casoy com o mesmo depoimento publicado na obra editada pelo Arquivo – obra 

essa em que as entrevistas estão dispostas como textos transcriados82 –, outro 

aspecto pode ser salientado: a mudança do texto de forma a atenuar as informações 

obtidas com a entrevista e disponíveis na transcrição.83 

                                                 
80 É a transliteração da palavra hebraica para nação ou povo, geralmente utilizada pela comunidade 
judaica para referir-se aos gentios. O termo é também usado na forma pejorativa para se fazer 
referência aos não judeus. 
81 FREIDENSON, M.; BECKER, G. (Orgs.). Passagem para a América: relatos da imigração judaica 
em São Paulo. São Paulo: Arquivo do Estado/ Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2003. p.150. 
82 A transcriação consiste em um método desenvolvido pelo NEHO - Núcleo de História Oral da 
Universidade de São Paulo, sob a orientação do Prof. Dr. José Carlos Sebe Bom Meihy, no qual, 
após a transcrição literal das entrevistas gravadas, estas passam por uma reescrita que incorpora as 
perguntas ao texto e faz com que o texto fique mais fluido e inteligível.   
83 Distante da intenção de julgar a obra publicada, ou a adoção desse ou daquele método, ao se fazer 
a comparação entre os dois textos, a transcrição literal e o publicado, é inevitável refletir sobre os 
critérios de seleção da edição e o porquê desse cuidado com as palavras. Esse não é um caso único; 
nesse mesmo depoimento não consta a parte que se refere à imigração alemã e austríaca como de 
um nível cultural mais elevado. Perceber essas nuances traz em seu bojo as questões sobre a 
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Dos primeiros que vieram nos anos dez, nos anos do Barão 
Hirsch (das colônias do Rio Grande do Sul), alguns eram 
camponeses analfabetos porque é um mito dizer que todo 
judeu é alfabetizado [aqui vem a citada nota de rodapé]. 
Naquela época rara era a mulher judia que sabia ler e escrever, 
ela não era nem preparada para isso.84 

 

No entanto, a convivência entre os judeus de diferentes origens 

proporcionou situações que os fizeram superar as distantes realidades que os 

separavam. Em outras palavras, em São Paulo as diferenças entre eles, judeus, não 

eram maiores que os desafios que a cidade conhecida tão recentemente impunha a 

esses indivíduos. 

 

G - O senhor se lembra quando chegaram os judeus alemães, 
o pessoal se misturava ou era separado? 
Dr. M. - Bom. No começo era um pouco separado. Era 
separado, no começo. Mas depois foi se fundindo lentamente. 
T - Eu discordo. É. Os alemães nunca gostavam que os filhos 
casassem com “polnischer” e “russischer” e húngaros e... 
Dr. M. - E como é que você casou? 
M - Eu ia perguntar... a minha última pergunta marota foi como 
foi o casamento aqui? Russich com alemão? 
T - (risinho) 
M - (risada) Os costumes? As brincadeiras? 
Dr. M. - Onde há amor... as pequenas coisas... 85 

 

Esse trecho da entrevista do Dr. Moyses Barmak demonstra bem a 

individualidade do ato de rememorar. A entrevista foi realizada com ele, mas 

provavelmente a esposa estava no mesmo ambiente e discordou da resposta dada 

pelo marido. Ambos têm uma vida em comum, mas, mesmo assim, divergem sobre 

um determinado aspecto do que viveram, o que de forma alguma torna mais ou 

menos verídica a versão de um ou de outro.86 

                                                                                                                                                         
produção social da fonte e o cuidado pertinente ao ofício do pesquisador de considerá-la ao realizar 
suas análises e considerações. Afinal, será que na contemporaneidade, após a aparente superação 
dos obstáculos iniciais de convivência, é interessante falar de superioridade de uns sobre os outros? 
Contudo, no tocante ao AHJB e seu projeto de preservação da memória, fica entendido que, para 
cumprir o objetivo de ser um referencial da identidade judaica, as tensões devem ser atenuadas. 
84 FREIDENSON, M.; BECKER, G. (Orgs.). Passagem para a América: relatos da imigração judaica 
em São Paulo. São Paulo: Arquivo do Estado/ Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2003. p.150. 
85 Entrevista realizada com o Dr. Moyses Barmak, em 17/03/1995. Entrevistadoras: Gaby Becker e 
Marina Grytz. Disponível no Arquivo Histórico Judaico Brasileiro.  
86 Pessoas que compartilharam uma determinada situação podem rememorar os fatos de forma 
diversa, uma vez que se entende a memória como “[...] um processo individual que ocorre em um 
meio social dinâmico, valendo-se de instrumentos socialmente criados e compartilhados. Em vista 
disso, as recordações podem ser semelhantes, contraditórias ou sobrepostas. Porém em hipótese 
alguma, as lembranças de duas pessoas são [...] exatamente iguais”. PORTELLI, A. Tentando 
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Partindo desse pressuposto, é mister considerar alguns elementos 

abordados na narrativa anteriormente exposta. No que se refere à falta de unidade 

entre os judeus, exemplificá-la mencionando a oposição ao casamento é 

sintomático, pois o ideal (até hoje salientado) é o casamento dentro do grupo, ou 

seja, entre judeus, e mesmo assim uns judeus eram mais desejáveis que outros, ao 

menos na perspectiva de alguns grupos. 

Todavia, embora houvesse judeus alemães que se sentiam em situação 

privilegiada e faziam ressalvas aos judeus russos, poloneses, húngaros, enfim, aos 

judeus do Leste europeu, estes (alemães) são frequentemente citados nos textos 

historiográficos como assimilados, em um sentido pejorativo. Um exemplo de tal fato 

se revela em texto sobre o Comitê Central Alemão para os Judeus Russos 

(Deutsches Zentral Komitee fur die Russischem Juden) e seu respectivo projeto de 

imigração de judeus russos para o Brasil, ainda no final do século XIX: 

 

Os afluentes e assimilados judeus alemães – ainda que 
frequentemente angustiados do ponto de vista existencial –, 
receosos que seus empobrecidos irmãos de fé do Leste 
Europeu, com suas longas barbas e peyot e falando seu 
inconfundível iídche, resolvessem se estabelecer entre eles, 
criaram o comitê [...].87 

 

Ou seja, aos judeus alemães é atribuído status social privilegiado, em 

consequência da sua integração bem-sucedida na vida econômica e cultural da 

Alemanha. E aos judeus do Leste, representados pelos judeus russos, conforme 

denota a designação do então recém-criado Comitê, atribuí-se a figura do homem 

observador da religião, pobre, à margem da sociedade, inclusive pela sua língua 

materna. Institui-se, assim, uma representação antagônica: de um lado, o novo 

judeu liberal emancipado em sua nação; e, de outro, o velho judeu, preso às 

tradições religiosas, segredado da sociedade em que vivia. 

Corroborando a ideia de que o receio de perder a condição social 

conquistada motivava as boas intenções das associações criadas para apoiar os 

judeus russos que estavam sob o domínio ameaçador do czar, acrescenta-se: 

  
                                                                                                                                                         
aprender um pouquinho. Algumas reflexões sobre  a ética na História Oral. Projeto História. Revista 
do Programa de Estudos Pós-Graduados em História da PUC-SP.  n.15. São Paulo, 1997. p.16. 
87 LIMONCIC, F. Imigração e identidade judaica no Brasil contemporâneo. In: GRINBERG, K. (Org.). 
Os judeus no Brasil: inquisição, imigração e identidade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. 
p.262-263. 
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Já que a imigração para a Palestina estava proibida – o sultão 
do Império Otomano não admitia o ingresso de judeus na sua 
terra ancestral – e a presença de judeus pobres e arruinados 
nas grandes capitais européias incomodava os recém 
emancipados e elegantes judeus de Londres, Paris e Berlim, a 
ação de entidades filantrópicas, mantidas por fortunas como as 
dos barões Hirsch, Rothschild e Montefiore, dirigiu-se para a 
América do Sul.88 

 

Dessa forma, percebe-se que a opinião expressa pelo Sr. Simão Casoy 

sobre a imigração alemã e austríaca, afirmando que era mais “desenvolvida”, não é 

somente fruto das observações feitas no Brasil; faz parte de uma imagem construída 

ainda na experiência europeia. 

Porém, as diferenciações observadas em São Paulo, e explicitadas 

principalmente na constituição de instituições variadas, não foram somente 

continuação de divisões europeias, mas causadas pela situação na cidade, que 

então passava por um processo de expansão econômica. Nesse comenos, os 

judeus da Europa Oriental, mais antigos, mais numerosos, com sólida implantação 

econômica e em ascensão social, passaram a temer a perda de poder, prestígio e 

liderança na cidade.89 

No entanto, é necessário evitar generalizações, já que, embora a maior parte 

dos judeus do Leste vivesse em pequenas comunidades (shtell), havia aqueles que 

moravam em grandes cidades. O local de residência estava ligado a fatores de 

sucesso ou insucesso econômico. Muitos judeus nascidos nos shtell saíram de suas 

cidades em busca de oportunidades e conseguiram prosperar, ou diversificar seus 

ramos de atuação, ligando-se a atividades intelectuais, ao operariado. 

O Sr. Emmanuel, nascido em Odessa, relata a questão das proibições 

domiciliárias e das zonas de moradia, citando ainda a interferência do capital na 

concessão das permissões de residência. 

 

A história judaica na Rússia era muito séria, lá os judeus tinha 
regiões onde podia morar. [...] sei que o judeu não podia morar 
em qualquer lugar. [...] a mulher judia, judeu em geral não 
podia morar em Petersburgo ou Moscou, mas só gente muito 
rica que tinha grande capitais etc... que podia influir, grandes 
capitalistas, outros mais assim, agora fora isso não podia. [...] 
Judeu era muito perseguido a não ser que chegava, sei lá, 

                                                 
88 VELTMAN, H. A História dos judeus em São Paulo. Rio de Janeiro: Exped, 1996. p.35. 
89 HALL, M. Imigrantes na cidade de São Paulo. In: PORTA, P. História da cidade de São Paulo: a 
cidade na primeira metade do século XX – 1890-1954. São Paulo: Paz e Terra, 2004. p.146. 
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grande capitalista, grande industrial, grande fazendeiro, etc. [...] 
Tinha regiões em Odessa podia morar, tanto é que a gente 
morava lá, mas tinha regiões que não podia morar.90  

  

No depoimento da escritora Tatiana Belinky, imigrante judia de origem russa, 

podem-se depreender aspectos da experiência de judeus nos centros urbanos da 

Rússia, sobretudo sob o ponto de vista econômico e educacional. 

 

[...] Eu sei que ele saiu de casa aos quatorze anos e fez Bar-
Mitzva e foi embora [...] e foi fazer a vida dele, não é, foi um 
homem bem-sucedido. Então ele era um homem que tinha até 
terras. Ele tinha uma indústria, uma olaria, tinha cavalos, ele 
era um homem rico e morava em São Petersburgo, onde eu 
nasci, em plena guerra civil, 1919, depois da revolução né, em 
plena guerra civil, fome, certo, eu nasci na sala de jantar, em 
cima da mesa da sala de jantar [risos] em casa e meus pais 
conseguiram sobreviver lá, porque havia fome mesmo, uma 
coisa terrível. E claro que meus avós perderam tudo né. [...] E 
depois foram embora. Em 1920, 21, eles voltaram para Riga, 
porque meu pai era de Riga, tinha nascido em Riga, e minha 
mãe nasceu numa cidade do interior da Letônia, cidade não, 
não shtell, mas boa cidade, um entroncamento ferroviário 
importante, tanto que se chamava Kroitsburgo, cidade do 
entroncamento ferroviário. E minha mãe estudou na Estônia, 
numa universidade difícil, medieval. Meu pai estava estudando 
na universidade, mas foi convocado, foi preso pelos 
bolcheviques, aconteceram muitas coisas e acabaram indo 
embora pra Riga. 
E: Muitos judeus? Coletividade muito grande? 
Tatiana: Muitos, em Riga sempre teve muitos judeus. 
E: Coletividade grande... 
Tatiana: [...] Agora, naquele tempo era uma comunidade 
muito... muito importante né. Tinha gente de todas as 
categorias, intelectuais, meus tios eram todos formados, né, os 
irmãos, meu pai, que era décimo quinto, não conseguiu 
terminar a faculdade por causa da guerra, por causa da 
revolução, atrapalhou a vida dele, era mais moço que a minha 
mãe, dois anos e meio. Mamãe terminou e ele não.91 

 

Ou seja, mesmo quando o assunto é o território do Leste europeu, tem de 

haver o cuidado para não se reforçar a ideia de que todos os judeus viviam em 

aldeias à margem da sociedade. Por vezes, as narrações demonstram um outro tipo 

de experiência dos judeus: a vida urbana, o sucesso econômico e o acesso ao 

ensino universitário.  
                                                 
90 Entrevista realizada com o Sr. Emmanuel Levisky, em 05/06/1995. Entrevistadoras: Marina Grytz e 
Paulina Faiguemboim. Disponível no Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. 
91 Entrevista realizada com a Sra. Tatiana Belinky, em 18/4/1994. Entrevistadoras: Sara Altman e 
Paulina Firer. Disponível no Arquivo Histórico Judaico Brasileiro.  
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Portanto, pode-se afirmar que as diferenças se faziam presentes na chegada 

a São Paulo e no reconhecimento desse novo território, bem como entre os sujeitos, 

que, por ocasião da imigração, forçosamente tiveram de mediar suas desigualdades, 

primeiramente reconhecendo-as. 

Um fator relevante na dinâmica iniciada a partir da chegada ao Brasil é que 

certamente os judeus do Leste estavam em vantagem. Se no contexto europeu os 

judeus da Europa Central viviam em melhores condições, no Brasil os judeus do 

Leste europeu, por terem chegado anos antes, quando da chegada daqueles que 

fugiam do antissemitismo nazista, já estavam organizados em torno de suas 

instituições e estabelecidos profissionalmente. Assim, nesse momento, quem teve 

de encontrar espaços e meios de sobrevivência foram os judeus da Europa Central. 

Houve, portanto, um confronto de gerações diferentes. Os judeus do Leste 

europeu constituíram uma primeira leva imigratória, enquanto os judeus que fugiram 

do nazismo constituíram uma segunda, que imigrou em um contexto diferente e por 

motivações distintas. 

Verificando-se a formação das organizações nos primeiros anos da 

imigração judaica russa para São Paulo, vê-se a estrutura criada pelo grupo e a 

negociação entre projetos distintos para nortear sua liderança. 

 

 

1.3 - INSTITUIÇÕES 

 

Antes de essa questão tornar-se objeto desta pesquisa, ao observar as 

várias organizações judaicas espalhadas pela cidade – cemitérios, sinagogas, 

escolas, associações beneficentes, hospital –, tinha a impressão de estar diante de 

uma comunidade (e aqui cito comunidade em seu significado mais simples – 

conjunto de pessoas que vivem em comum) organizada, coesa e bem-sucedida. 

Todavia, com os primeiros passos do estudo, essa imagem foi se dissipando à 

medida que as especificidades dos imigrantes judeus se sobressaíam. Foi surgindo, 

então, uma visão de diversificação, visão essa que permitiu perceber que esse 

grande número de aparelhos comunitários não representa uma coesão, e sim a 

multiplicidade de concepções entre os grupos de judeus imigrados e, 

consequentemente, a sua necessidade de forjar aparelhos condizentes com suas 

práticas ou visões de mundo. 
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Um exemplo dessa diversidade pode ser encontrado na história do náufrago 

judeu que, após dez anos desaparecido, foi encontrado numa ilha deserta por um 

navio que por lá passava. O capitão encantou-se com as estratégias de 

sobrevivência do judeu, que incluíram a construção de uma casa bastante sólida, a 

confecção de redes de pesca e arpões e, para sua surpresa, duas sinagogas. “Duas 

sinagogas?”, perguntou o capitão. “Para que construir duas sinagogas se você está 

sozinho na ilha?”, continuou indagando. “Muito simples”, respondeu o náufrago. 

“Naquela eu rezo todos os sábados. Já na outra eu não entro de jeito nenhum.”92 

Essa história que lança mão do conhecido humor judaico faz referência justamente 

às diferenças religiosas entre os judeus, e reflete que, mesmo aqueles que veem os 

judeus como um grupo religioso, ainda assim não encontrariam uma unidade, o que 

pode ser entendido pela ausência de um poder religioso central. 

Em geral, as mutuais de estrangeiros tinham um caráter étnico, baseavam-

se no “sentimento pátrio”, manifestado sob várias roupagens, no nome da 

sociedade, no seu estandarte, na comemoração das datas nacionais, na intenção de 

defender a cultura e o idioma pátrio, na busca de relações solidárias entre os 

compatriotas. Eram ainda uma forma de instrução e lazer, uma maneira de despertar 

nas novas gerações os valores ancestrais.93 

No caso dos judeus, esse “sentimento pátrio” foi substituído por traços 

culturais. Eles não se agrupavam por nacionalidade, por saudosismo à terra natal, 

mas pelas características culturais que uniam os judeus de determinada região. 

Assim, o que objetivavam, além da concessão de auxílios – assistência médica, 

auxílios a doentes, velhos, inválidos, viúvas, instrução e lazer –, era a manutenção 

de suas referências culturais por meio da língua, danças, músicas, literatura. 

As instituições fundadas a partir de 1910 garantiam meios econômicos, 

sociais, culturais e políticos de inserção social. Entre os anos de 1930 e 1940 havia 

pelo menos dez sinagogas em São Paulo, contemplando diferentes origens, ritos e 

regiões da cidade.94 

                                                 
92 PINSKY, J. O que é ser judeu? Aventuras na História. São Paulo: Abril, 01 mai. 2007. Disponível 
em: <http://www.jaimepinsky.com.br/site/main.php?page=artigo&artigo_id=143>. Acesso em: 01/05/ 
2010.  
93 LUCA, T. R. de. O sonho do futuro assegurado: o mutualismo em São Paulo. São Paulo: 
Contexto, 1990. p.138-139. 
94 CYTRYNOXICZ, R. Cotidiano, imigração e preconceito: a comunidade judaica nos anos 1930 e 
1940. In: GRINBERG, K. (Org.). Os judeus no Brasil: inquisição, imigração e identidade. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. p.289-291. 
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Observar a formação das sinagogas, entendendo a prática religiosa como 

componente importante na identidade judaica, considerando notadamente a 

intensidade com que a religião era vivenciada pelos judeus russos, revela a 

diversidade e a organização tendenciosamente regionalista, bem como as ligações 

com as múltiplas vertentes.  

Havendo essa gama de instituições, foi necessário estabelecer alguns 

critérios para tornar a investigação mais direta. Num primeiro momento, a intenção 

era abordar a participação dos judeus russos nas organizações estabelecidas em 

São Paulo. Contudo, outro enfoque emergiu como mais relevante: em vez de listar e 

problematizar todas as instituições que tiveram a participação de judeus do Leste 

europeu fixados na cidade, a escolha recaiu sobre aquelas que fizeram parte da 

experiência dos entrevistados, pois assim poder-se-ia verificar, além do sentido 

funcional das associações, a sua importância na vida desses imigrantes. 

No processo de coleta das entrevistas ora utilizadas, houve a preocupação 

de resgatar alguns aspectos específicos, que se repetem em todas as entrevistas 

analisadas: a religião no país de origem e no Brasil; a motivação da imigração; e a 

atuação em organizações comunitárias. Como já dito, os depoimentos foram obtidos 

sob a forma de histórias de vida, contribuindo para a apreensão de muitos fatos. 

Porém, uma vez que as entrevistas foram realizadas no âmbito de um projeto de 

uma organização judaica – Arquivo Histórico Judaico Brasileiro –, os aspectos 

relativos à vivência da religião e à vida comunitária têm maior destaque. Tanto é 

assim que certas entrevistas foram realizadas com judeus membros de instituições 

judaicas para que narrassem justamente a história da instituição.95  

 

GB - E aqui, qual foi o relacionamento com a comunidade 
judaica? Seu pai fez parte de algum grupo? 
Sra. Fany - Toda a vida. Ele foi um dos fundadores de várias 
escolas judaicas aqui. Ele foi um dos fundadores do lar Golda 
Meir hoje em dia. Meu pai foi Gabai. Sabe o que é Gabai? Do 
templo Beth El, do templo da cidade por 38 anos até o dia do 
falecimento dele que foi em 1982 [...]. Meu pai é muito 
conhecido na cidade. Ele chegou a ser presidente do Keren 
Kayemet muitos anos. Vice-presidente a vida toda. [...] Ele foi 

                                                 
95 É o caso da Sra. Fany Rozentraub, que foi entrevistada em duas ocasiões, primeiro em 1994, 
quando narra sua história pessoal e de sua família, segundo em 1998, quando conta especificamente 
sobre sua atuação na entidade WIZO (Organização Feminina Wizo de São Paulo) e sobre a própria 
organização. 
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presidente também dos mascates Chotiner [...] ele tomou parte 
em toda a vida comunitária.96  

 

A Sra. Fany, que chegou em São Paulo ainda na infância, destaca com 

orgulho a ativa participação do pai na vida comunitária. O lar Golda Meir, citado pela 

entrevistada, atualmente denominado Residencial Israelita Albert Einstein (após 

incorporação em 2004 pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert 

Einstein), anteriormente conhecido por Lar dos Velhos, foi criado em 1937 como 

Asilo dos Velhos, tendo como primeiro presidente o Dr. Efin Midlin. A entidade 

destinava-se a: 

 

[...] abrigar velhos, doentes e pobres [...] só judeus [...] E 
então... e... quem é que procurava o Lar naquele tempo... e em 
parte também hoje, quem procurava era velho, doentio, onde a 
família não queria saber dele... É essa gente que vinha para o 
Lar dos Velhos. Quer dizer, quando eles estavam doentes e 
não resolvia e... os filhos não queriam saber deles, eles vinham 
procurar o Lar dos Velhos.97 

  

As experiências se misturam e, ao passo que a Sra. Fany descreve seu pai 

como um dos fundadores do Lar dos Velhos, o Sr. Barmak lembra que foi 

responsável pelo departamento médico da entidade por 45 anos. O médico destaca 

o papel assistencialista da instituição – o serviço era  prestado gratuitamente –, que 

tinha entre seus assistidos os idosos adoecidos que não podiam mais ser cuidados 

pelos familiares, isso porque os cuidados médicos e medicamentosos tornavam-se 

uma despesa onerosa para as famílias. 

O relato do Sr. Barmak também possibilita outra linha de interpretação. Para 

além da solidariedade entre iguais (judeus), a criação e manutenção desse tipo de 

instituição pode revelar o cuidado do judeu em se cercar de aparatos próprios que 

dispensassem a utilização dos serviços públicos oferecidos na cidade de São Paulo, 

tanto para a preservação da integridade dos sujeitos, que assim poderiam usufruir 

serviços melhores, ou exclusivos para judeus; como para que tivessem uma imagem 

positiva de imigrantes que não oneram o Estado, não utilizando seus serviços, ou 

não se sujeitam à mendicância. Afinal, na década de 1930, se não houvesse 

                                                 
96 Entrevista realizada com a Sra. Fany Rozentraub, em 06/05/1994. Entrevistadoras: Gaby Becker e 
Feigue K. Feinguezicht. Disponível no Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. 
97 Entrevista realizada com o Dr. Moyses Barmak, em 17/03/1995. Entrevistadoras: Gaby Becker e 
Marina Grytz. Disponível no Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. 
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entidades desse tipo, qual seria o destino de um idoso imigrante adoecido que não 

conta com o auxílio familiar?  

Ainda sobre a organização dos judeus em São Paulo, pode-se dizer que 

estes: 

 

Constroem suas instituições locais nos seus respectivos 
habitats, a fim de assegurarem seu futuro como comunidade 
judaica [...] tentam adaptar suas aspirações à sobrevivência 
dos judeus, como grupo étnico-cultural-religioso, distinto às 
circunstâncias e condições específicas de cada ambiente.98 

   

No mesmo sentido de auxílio, mas dessa vez destinado aos recém-

chegados, cabe mencionar a atuação da EZRA - Sociedade Israelita dos Amigos 

dos Pobres, criada em 1916, que pretendia absorver os numerosos imigrantes 

vindos da Polônia, Romênia, Rússia, Hungria e Lituânia99, destacando-se entre seus 

fundadores integrantes das primeiras famílias de judeus russos que chegaram em 

São Paulo. Faz-se oportuno citar ainda a atuação das instituições culturais, que 

promoviam o lazer e a integração entre as famílias judias. As entidades referidas nas 

entrevistas analisadas foram o Circulo Israelita, o Macabi e a Casa do Povo. 

Há indícios de que havia associações em que predominava a presença de 

judeus de determinada região, ou em que este era o critério-base da própria 

organização, como se percebe no depoimento do Sr. Simão Casoy, que se refere à 

criação de associações de acordo com a origem dos imigrantes: 

 

[...] os pequenos clubes no Bom Retiro que eram os clubes 
regionais, então os judeus da Bessarábia tinham um clube 
chamado Sucorone, davam um baile carnavalesco no 
comercial. E formou-se o Poiliche Farband, que eram mais os 
judeus de origem polonesa.100 

 

Documentos encontrados no Arquivo Histórico Judaico Brasileiro corroboram 

a afirmação, como um livro da Associação dos Israelitas Poloneses de São Paulo, 

datado de 1947, em que se encontram registrados os nomes e endereços de duas 

entidades com essas características: a Associação dos Israelitas da Lituânia - Rua 

José Paulino, 70, 2º; e a Associação dos Israelitas Bessarabianos - Rua José 

                                                 
98 RATTNER, H. Tradição e Mudança. São Paulo: Ática, 1977. p.77. 
99 VELTMAN, H. A História dos judeus em São Paulo. Rio de Janeiro: Exped, 1996. p.47. 
100 Entrevista realizada com o Sr. Simão Casoy, em 29/01/1994. Entrevistadoras: Marília Freidenson e 
Feigue K. Feinguezicht. Disponível no Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. 
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Paulino, 202. Embora não haja documentos disponíveis para maiores análises 

acerca dessas entidades, há um Boletim daquela última de fevereiro de 1958, o que 

indica que a associação teve no mínimo 10 anos de existência.  

O citado Poiliche Farband, denominado legalmente União Central dos 

Israelitas Poloneses de São Paulo, segundo documentos, em seus estatutos não 

fazia nenhuma referência à proibição de não judeus ou de judeus não poloneses 

entre seus membros, mas decerto isso não seria necessário, uma vez que o próprio 

nome da instituição inibia qualquer outra possibilidade. O acervo acerca dessa 

associação é vasto, incluindo livros-caixa, livros de associados, agendas, atas e 

alvarás de funcionamento periódicos101, conforme exigia a legislação da época. No 

entanto, a maior parte da documentação está escrita em hebraico, inclusive as 

manuscritas, quer dizer, tratava-se de uma organização judaica cumpridora das 

determinações legais brasileiras, mas para ser entendida apenas por outros judeus.  

Em contrapartida, havia aqueles que se mostravam na contramão da 

tendência regionalista, como indica a narração do Sr. Moyses Barmak: 

 

G: E qual era o... qual eram as atividades sociais dos jovens? 
Com que eles se reuniam? 
Dr. Moyses: As minhas atividades sociais eu acho que... 
porque eu não... bom, nós tínhamos bailes do Kadima, no 
salão Macabi [...] tivemos o Círculo, tivemos o Esplanada, 
tivemos quem mais? E o Kadima! Eu fui da diretoria do 
Kadima. O Kadima era mais popular. É isso. 
[...] 
G: Como o senhor conheceu a sua esposa? 
Dr. Moyses: Em um desses bailes [risinho]. Que bailes não 
faltava. Havia sempre bailes. Então, me perguntando sobre a 
vida social, mas restringia-se a isto. A gente ia, éramos sócios 
e sempre tinha o... A gente vai... ia lá todos os sábados...102 

 

Esse pode ser um indício da convivência social de judeus de várias origens, 

haja vista que o Sr. Barmak é de origem russa, enquanto sua esposa, a Sra. Taudi, 

é de origem alemã. Ou seja, se eles se conheceram em um desses bailes, isso 

                                                 
101 Esses alvarás preservados entre a documentação da Associação incluem a licença para 
funcionamento de jogos recreativos como dominó, xadrez, damas, sem apostas. Para eventos 
específicos como apresentações públicas de saraus e peças teatrais, há licenças específicas que 
determinam inclusive o horário máximo de duração. Isso demonstra que havia uma preocupação com 
a legalidade das ações promovidas, uma vez que as atividades eram executadas de forma lícita, com 
o pagamento das taxas relativas e a organização da documentação legal. 
102 Entrevista realizada com o Dr. Moyses Barmak, em 17/03/1995. Entrevistadoras: Gaby Becker e 
Marina Grytz. Disponível no Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. 
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pressupõe que tais eventos eram frequentados por judeus de diversas 

nacionalidades. 

O Cadima, citado pelo Sr. Barmak, oficialmente denominado Centro 

Juventude Israelita Nacionalista Cadima, criado em 1928, situado na Rua Ribeiro de 

Lima nº 13, Bom Retiro, funcionava como uma agremiação que promovia atividades 

esportivas e culturais. A entidade mantinha uma biblioteca e também uma 

publicação, cujo título e periodicidade, porém, não se sabem, tendo restado no 

Arquivo Histórico Judaico Brasileiro apenas um fragmento de uma edição de 1933, 

edição essa de número 3 – quantas mais houveram e seus conteúdos até o 

presente momento não foi possível delimitar. 

Ainda assim, esses esparsos vestígios103 revelam algumas informações 

acerca da agremiação: sua diretoria era composta por 9 membros eleitos 

periodicamente; e não havia mulheres nos postos de liderança da associação nem 

entre os responsáveis pelo jornal – do qual resta apenas um artigo recortado –, ou 

pelo menos não aparecem nomes femininos nos documentos analisados. 

Contudo, a presença feminina pode ser observada em outras associações. 

As mulheres se organizaram e fundaram suas próprias instituições, dedicadas 

principalmente à beneficência. Aliás, a primeira instituição assistencial judaica 

fundada em São Paulo, em 1915, foi a Sociedade Beneficente das Damas Israelitas, 

destinada ao auxílio de mulheres grávidas e de recém-nascidos. Entre suas 

fundadoras verificam-se os sobrenomes mais citados nas relações de judeus que 

chegaram primeiro à capital, os “pioneiros”, as “famílias mais antigas”: Clara Klabin, 

Golda Tabacow, Nessel Lafer, entre outras.  

Na década de 1930, três organizações ligadas aos cuidados com as 

crianças foram fundadas: o Lar das Crianças da Congregação Israelita Paulista 

(CIP); o Lar da Criança das Damas Israelitas; e a Gota de Leite da B’nai B’rith. 

Enquanto o Lar da CIP estava ligado à imigração dos refugiados da Alemanha 

nazista, o Lar das Damas atendia os imigrantes da Europa Oriental, Líbano e Síria. 

Em 1940, da fusão entre a Sociedade das Damas Israelitas, o Lar da Criança das 

Damas Israelitas e a Gota de Leite da B’nai B’rith surgiu a Organização Feminina 

                                                 
103 Os poucos vestígios encontrados no Arquivo Histórico Judaico Brasileiro sobre o Cadima foram 
uma doação do Museu Judaico do Rio de Janeiro. Trata-se de uma pasta com poucos recortes sobre 
a associação, havendo misturados alguns recortes sobre a Revolução de 1932. 
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Israelita de Assistência Social (OFIDAS), que estabelecia em seu estatuto que 

somente mulheres poderiam constituir a diretoria da entidade.104 

Em 1929 nascia a Sociedade Brasileira Israelita de Beneficência - Policlínica 

“Linath Hatzedek”, que funcionava na Rua Ribeiro de Lima com a Rua Prates, Bom 

Retiro. Seu compromisso era prestar assistência aos imigrantes que chegavam no 

período entre Guerras, vindos da Europa e dos países árabes, com atendimento 

médico, remédios e acompanhamento de saúde. 

Essas associações remetem ao caráter assistencialista clássico de proteção 

aos elementos mais vulneráveis da comunidade, como as crianças, os idosos e os 

doentes. Cabe considerar que, enquanto a OFIDAS organizava seu atendimento 

pela problemática da família, auxiliando as crianças, a saúde, promovendo cursos 

profissionalizantes de costura para mulheres e oferecendo assistência pecuniária; a 

EZRA prestava atendimento ao chefe de família, o imigrante homem recém-

chegado, providenciando meios para seu estabelecimento material (emprego, 

pequenos empréstimos para iniciar uma atividade profissional), auxiliando-o no envio 

de cartas de chamada, promovendo ensino profissionalizante, aulas de português, 

mantendo pensões, recebendo imigrantes no Porto de Santos etc.105 

Fosse para manter o status já alcançado pelos primeiros imigrantes judeus, 

pelo simples sentido de caridade (ajuda ao outro, nesse caso, o “igual”) – importante 

na consolidação de uma “comunidade” – ou para suprir serviços públicos 

ineficientes, conforme as referências sugerem, o fato é que as diversas 

organizações criadas atendiam às necessidades dos patrícios radicados em São 

Paulo e ainda envolviam-se nas questões judaicas internacionais, com a criação de 

comitês de auxílio para judeus de outros países, campanhas de auxílio aos 

sobreviventes da Segunda Guerra e grupos sionistas que angariavam fundos para 

Israel. Registros dessa intensa atuação aparecem com frequência nas entrevistas 

analisadas, uma vez que se trata de um orgulho ter participado das mobilizações da 

comunidade, fossem elas para o benefício local ou internacional. 

 

                                                 
104 CYTRYNOWICZ, R. Instituições de assistência social e imigração judaica. História, ciência, 
saúde - Manguinhos. Vol.12, n. 1. Rio de Janeiro: Casa de Oswaldo Cruz - Fundação Oswaldo Cruz, 
jan.-abr. 2005. p.171-172. 
105 A OFIDAS, a EZRA e a Policlínica, em 1976, se fundiram, criando a UNIBES - União Brasileira-
Israelita do Bem-Estar Social, a mais importante organização do gênero na capital paulista, com 
vários programas de assistência e convênios com a Prefeitura. Ibidem. p.182. 
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[...] a Haganá que era um grupo dentro de Israel, um grupo de 
defesa contra ataques de árabes, já estava se sentindo a 
aproximação do Estado de Israel, o nascimento do Estado [...] 
então aqui formou-se como Clube Chaim Weitzman, formou-se 
em mil novecentos e quarenta e sete... fim de quarenta e seis 
quarenta e sete, com uma finalidade exclusiva de juntar 
dinheiro, para mandar para Israel para eles poderem comprar 
armas para Haganá para defesa.106 

 
Taudi – [...] Mas eu acho que é interessante mencionar que a 
família Barmak sempre trabalhou socialmente. Toda a família 
Barmak! Se não... até hoje ele [Moises Barmak] continua sendo 
conselheiro da “Chevra Kadisha”... 
Sr. Barmak – [...] Naquele tempo, quarenta anos atrás, fazia-se 
muito baile... campanhas... Na... na rua José... a Rua José 
Paulino, que era tudo gente nossa, judeus... eram todos nomes 
judeus, então tudo o que se fazia lá, meu pai era procurado. 
Então conta a... dona Antonieta, que ela veio com mais uma 
senhora, pedir dinheiro para papai. Papai deu e disse: “Muito 
obrigado!” Isto conta ela [risinho]. Que este homem dava 
quanto podia dar; pouco, muito, isso pouco importa. Mas dava 
gosto de entrar pra cobrá-lo! [risada] Porque ele dava e 
agradecia.107 

 

As informações presentes nesse relato permitem vislumbrar a ampla 

mobilização das pessoas em torno das questões da comunidade e do status que 

fazer parte diretamente desses esforços concedia, tanto que essas participações 

são destacadas nos depoimentos com entusiasmo, com orgulho.108  

 

 

                                                 
106 Entrevista realizada com o Sr. Julio Goichberg, em 05/06/1996. Entrevistadoras: Myriam Chansky 
e Paulina Firer. Disponível no Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. 
107 Entrevista realizada com o Dr. Moyses Barmak, em 17/03/1995. Entrevistadoras: Gaby Becker e 
Marina Grytz. Disponível no Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. 
108 Nesse sentido, outro ponto merece atenção: quem está fazendo essas perguntas? As voluntárias 
que participam do Núcleo de História Oral do Arquivo Histórico Judaico Brasileiro são mulheres de 
diversas formações acadêmicas que fazem parte de famílias de destaque na coletividade judaica, 
cujos pais desempenharam papéis importantes em instituições judaicas. Assim, elas seguem os 
passos dos pais, dedicando gratuitamente seu tempo ao Arquivo. E o método adotado para a escolha 
dos entrevistados foi a indicação, ou seja, partindo do seu conhecimento pessoal, elas fizeram os 
primeiros contatos com aqueles que seriam entrevistados, e estes deram indicações dos próximos e 
assim sucessivamente. 
Com isso, depreende-se primeiro que as pessoas entrevistadas pertencem também a famílias 
proeminentes da coletividade e possuem uma boa posição social-econômica. Não se percebe a 
abordagem de pessoas das esferas mais populares, o que, de certa forma, reforça o estereótipo de 
que os judeus são sempre ricos, como indica o senso comum. Ressalta-se também que, em um 
acervo com cerca de 350 entrevistas, não se pode dizer que só haja entrevistas de indivíduos 
proeminentes. As opiniões aqui expressas baseiam-se nas cerca de 17 entrevistas analisadas, nas 
outras mais disponíveis na obra publicada pelo Arquivo, Passagem para a América, e em 
informações colhidas em conversas informais durante as visitas ao Arquivo. Essas considerações não 
pretendem de forma alguma desqualificar o trabalho realizado pelo Núcleo de História Oral, mas sim 
problematizar a constituição dessas fontes, o que se diz e para quem se diz. 
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Todavia, esse discurso solidário encobre a questão social. A comunidade 

não era homogênea, estava dividida em classes, e as primeiras levas de imigrantes, 

nesse caso os oriundos do Leste europeu, tinham melhores condições de vida, pois, 

quanto maior o tempo de permanência na sociedade acolhedora, maiores eram as 

oportunidades de se estabelecer economicamente. Se para os desvalidos a 

utilização dos serviços oferecidos pelas associações era uma forma de fazer frente 

às adversidades ou, no caso das atividades culturais, interagir com seus 

conterrâneos, para os que ascendiam socialmente essas associações 

representavam o exercício do mecenato, capaz de propiciar renome dentro e fora da 

comunidade.109  

Se a articulação de projetos sociais ou a participação nestes, como 

voluntários ativos ou financiadores, era apenas mecenato ou a oportunidade de 

realizar uma mitzvá110 é difícil afirmar. O fato é que essas instituições mantinham-se 

dos esforços coletivos da comunidade local paulista. 

No depoimento da Sra. Rebeca Casoy emerge a história de uma outra 

instituição, a Casa do Povo, que começou a angariar fundos para a sua criação em 

1945, tendo na história de sua fundação um gesto de idealismo. 

 

[...] a Casa foi feita a Casa do Povo foi pela palavra do meu 
marido que ele disse um dia se o Stalin entrar na Alemanha eu 
dou um tanto para levantar um prédio, então ele foi feito e foi 
dito então ele deu aquela importância que ele falou e se faz 
uma Casa do Povo [...].111 

 

 

 

 

 

 
                                                 
109 LUCA, T. R. de. O sonho do futuro assegurado: o mutualismo em São Paulo. São Paulo: 
Contexto, 1990. p.143. 
110 Termo utilizado para designar os mandamentos da Torá. Também pode se referir ao cumprimento 
de uma mitzvá, um mandamento. O termo mitzvá também designa qualquer ato de bondade humana.  
111 Entrevista realizada com a Sra. Rebeca Casoy, em 29/01/1994. Entrevistadoras: Marília 
Freidenson e Feigue K. Feinguezicht. Disponível no Arquivo Histórico Judaico Brasileiro.  
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A decisão da criação da Casa do Povo – ideia de um grupo de ativistas do 

Centro Cultura e Progresso (associação de esquerda) – e a iniciativa do donativo 

inicial de 500 réis foram de Manoel Casoy (marido de Dona Rebeca), que, quando 

da Batalha de Stalingrado, teria feito a dita promessa.112 Quanto à participação de 

Manoel Casoy em alguma instituição de esquerda, não há indícios na entrevista de 

sua esposa, mas o que se sabe é que o Centro Cultura e Progresso foi investigado a 

partir de 1948, sob suspeita de ser uma célula política comunista.113 

O Centro Cultura e Progresso surgiu na década de 1940, como fruto da 

reestruturação do Clube da Juventude, grupo de teatro “Dramkrais” (Grupo 

Dramático) e Coro Schaeffer. E, a partir do Centro, nasceu a Casa do Povo, que só 

ficou pronta em 1953 – embora a coleta de fundos para sua inauguração tenha se 

iniciado em 1945 –, quando recebeu o nome oficial que ostenta até hoje: Instituto 

Cultural Israelita Brasileiro. 

  

Os fundadores do Instituto Cultural Israelita Brasileiro - ICIB 
escolheram o Brasil para nele construírem seu futuro. 
Imigrantes, principalmente judeus, oriundos de vários povoados 
da Europa Oriental, consideravam que no processo de sua 
adaptação ao Brasil era importante preservar suas origens, 
através de sua cultura e da língua idish, que era o meio de 
comunicação oral e escrito desses grupos. Começaram a 
chegar ao Brasil, em 1920, lutando por sua sobrevivência e 
preservando suas raízes. Consideravam que a consciência 
social e de justiça que faziam parte de sua formação 
progressista contribuiria para mudanças da sociedade 
brasileira. Essa geração, da qual participou os fundadores do 
ICIB - Instituto Cultural Israelita Brasileiro, atuou diretamente na 
esfera cultural: criaram bibliotecas, fizeram palestras, 
conferências, montaram e apresentaram peças teatrais, grupos 
de leitura e corais.114 

   

 

 

 

                                                 
112 VELTMAN, H. A História dos judeus em São Paulo. Rio de Janeiro: Exped, 1996. p.83. 
113 WIAZOVSKI, T. Bolchevismo e judaísmo: a comunidade judaica sob o olhar do Deops. São 
Paulo: Arquivo do Estado/ Imprensa Oficial, 2001.p.71.  
114 INSTITUTO CULTURAL ISRAELITA BRASILEIRO. Apresentação. Disponível em: <http://www. 
icibr.org.br/pages/home.asp>. Acesso em: 20/01/2010. 
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Seria a “formação progressista” supracitada o que se chamou de “atuação 

de esquerda” e de “comunismo” na década de 1940? No prontuário do DEOPS/SP 

nº 105673 consta que o Centro Cultura e Progresso teria suas atividades e seus 

membros investigados, sob suspeita de comunismo.115 Inclusive consta mandado de 

diligência de janeiro de 1948, para a apreensão de armas e explosivos, suspeita que 

restou infrutífera, uma vez que nada foi encontrado. 

Nesse sentido, afirma-se: “Na rua judaica era corrente a idéia de que o 

‘Progresso’ era um clube de judeus comunistas. E era.”116 Destaca-se que seu 

objetivo não era arrebatar simpatizantes para o Partido Comunista, com o qual o 

clube não teria nenhuma ligação, e sim ser um espaço de discussão política e de 

promoção cultural/artística, inicialmente idishista, e de luta contra o antissemitismo. 

A consideração sobre o idioma, o ídiche, preservado nas apresentações artísticas, 

na biblioteca do clube, e língua oficial nas reuniões nos primeiros tempos, denota a 

presença maciça dos judeus do Leste europeu. As atividades desportivas, bailes 

dançantes, leituras dramatizadas e apresentações teatrais eram frequentes e 

tornaram-se parte do cotidiano da coletividade. Um exemplo das atividades 

desenvolvidas pode ser observado no encarte apresentado a seguir, datado de 

1949. 

                                                 
115 WIAZOVSKI, T. Bolchevismo e judaísmo: a comunidade judaica sob o olhar do Deops. São 
Paulo: Arquivo do Estado/ Imprensa Oficial, 2001. p.71-76.  
116 FEBROT, L. I. Os clubes dos “judeus comunistas” de São Paulo. Boletim Informativo. n.28, 2º 
quadrimestre. São Paulo: Arquivo Histórico Judaico Brasileiro, 2003. p.21. 
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Figura 1 - Encarte de atividades do Centro Cultura e Progresso –  

Acervo do Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. 
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.  

 

 

Figura 2 - Convite para o Baile de Inauguração do Instituto Cultural Israelita 

Brasileiro (Casa do Povo) – Acervo do Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. 
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Outra associação que merece destaque é a Cooperativa de Crédito Popular 

do Bom Retiro, fundada em 1928, com o nome de Laispar Casse de São Paulo. A 

respeito dessa entidade, o Sr. Julio Goicheberg menciona: “[...] Um ajudava para 

escola, outro ajudava para sinagoga, outro ajudava para instituições... eh... de 

caridade, Laispar Casse que depois virou, mudou de nome.”117 A cooperativa 

destinava-se a fornecer empréstimos às pessoas para que pudessem iniciar, ampliar 

ou emancipar suas atividades comerciais, bem como para uso doméstico (dotes de 

casamento, dívidas particulares), a juros inferiores às taxas oficiais, operando como 

uma instituição sem fins lucrativos. Era por meio da venda de cotas de ações que se 

levantavam fundos para a concessão dos empréstimos. 

Segundo uma carta comemorativa do 44º ano de existência da cooperativa, 

redigida pelo advogado Carol Goldenstein, na ocasião contava com quase 10.000 

associados, todos pessoas físicas e sociedades sem “fins lucrativos”, congregando 

trabalhadores dos mais diversos setores, descrição que permite inferir que 

conquistou uma ampla adesão dentro da coletividade judaica paulista. 

Embora a cooperativa tenha tido uma longa duração (ela se extinguiu em 

1973) e sua documentação disponível no Arquivo Histórico Judaico seja muito vasta, 

contendo dezenas de livros e centenas de fichas individuais de registro de 

movimentação financeira, seu acervo ainda não está catalogado, de modo que não 

foi possível encontrar as fichas de cooperados a fim de se perceber a participação 

dos judeus do Leste europeu.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
117 Entrevista realizada com o Sr. Julio Goichberg, em 05/06/1996. Entrevistadoras: Myriam Chansky 
e Paulina Firer. Disponível no Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. 
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No entanto, com exceção da CIP (Congregação Israelita Paulista), ligada à 

imigração de judeus alemães, italianos e austríacos, as demais instituições estavam 

ligadas aos judeus da Europa Oriental e proviam assistência também a imigrantes 

judeus de origem libanesa e síria, a partir dos anos de 1920118.  

Deve-se considerar que a prática associativa é uma prática de luta, frente 

aos outros (nacionais, imigrantes, outros judeus com diferentes ideias) e frente às 

adversidades do cotidiano. Os propósitos sociais de auxílio, fosse ele financeiro, 

jurídico ou médico, faziam parte de uma estruturação necessária para melhorar as 

condições de vida de seus assistidos e eram uma forma de resistência e 

autoafirmação do grupo, mantendo-o unido em prol dos objetivos comuns.  

 

***** 

 

As análises efetuadas neste primeiro capítulo buscaram abordar os fatores 

relativos à chegada e às relações pessoais e institucionais constituídas pelos 

imigrantes judeus do Leste europeu em São Paulo. A partir delas foi possível 

vislumbrar as relações desses sujeitos históricos na própria comunidade judaica. A 

seguir, busca-se analisar a relação entre os judeus do Leste europeu e a sociedade 

paulista, com base na ocupação territorial do bairro do Bom Retiro, nas relações 

comerciais desses imigrantes na cidade e na aproximação/participação deles no 

cotidiano da sociedade paulistana. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
118 CYTRYNOWICZ, Roney. Cotidiano, imigração e preconceito: a comunidade judaica nos anos 1930 
e 1940. In: GRINBERG, K. (Org.). Os judeus no Brasil: inquisição, imigração e identidade. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. p.291. 
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Figura 3 - Certificado de ação da “Laispar Casse” de São Paulo, posteriormente denominada “Cooperativa  

de Crédito Popular do Bom Retiro Ltda.” – Acervo do Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. 
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Figura 4 - Fotografia do interior da “Cooperativa de Crédito Popular do Bom 

Retiro Ltda.” – Acervo do Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. 
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CAPÍTULO II - EM SÃO PAULO... 

 

 A cidade de São Paulo do início do século XX estava marcada por intensas  

transformações. Foi nesse período que, às margens da economia cafeeira, e 

utilizando-se dos excedentes de capital gerados por sua expansão e da 

infraestrutura constituída para o café, as indústrias foram implantadas na cidade, 

crescendo e diversificando-se, contando com um grande contingente de mão de 

obra formado pelos trabalhadores nacionais e pelos imigrantes, que chegavam em 

maior número do que o setor rural podia absorver.119 

Perseguindo o ideal de progresso, a cidade foi se reconstruindo, a fim de 

representar seu crescimento econômico e contemplar seus ideais de modernidade, 

modificando sua paisagem com as modernas construções e seu cotidiano com as 

inovações implementadas, como o bonde elétrico, a iluminação elétrica, o crescente 

número de automóveis nas ruas. No entanto, essas transformações não anularam 

as formas anteriores de viver. A cidade dos bondes também convivia com as 

carroças, que transportavam produtos vendidos de porta em porta, e uma série de 

serviços oferecidos nas residências “como de costume”, o verdureiro, o mascate, o 

leiteiro, enfim, na cidade que se delineava urbana nem todos eram operários nas 

fábricas. 

 A população da cidade cresceu vertiginosamente. Em 1908 atingiu 270.000 

pessoas, e em 1920 eram cerca de 579.033 habitantes. O aumento da população, 

somado à expansão da cidade, fez surgir novos territórios, dos quais alguns ficaram 

conhecidos pelas nacionalidades de seus moradores.120 

 São Paulo viveu suas transformações em ritmo acelerado, marcada pelo êxito 

da cafeicultura e das indústrias, cujos investimentos de excedentes se tornaram a 

forma de acumulo de capital. Foi nessa cidade em metamorfose que 

desembarcaram os atores desta investigação, inseridos na dinâmica de mudanças e 

galgando espaços na sociedade paulistana, em meio a tantas modificações. 

 

 

                                                 
119 MATOS, M. I. S. A cidade que mais cresce no mundo: cotidiano, trabalho e tensões. In: 
CAMARGO, A. M. A. (Coord.). São Paulo - uma longa história. São Paulo: CIEE, 2004. p.65-66. 
120 Ibidem. p.64. 
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É certo que as experiências aqui narradas não estiveram desprendidas nem 

do tempo, nem do lugar, já que, “na maioria das vezes, lembrar não é reviver, mas 

refazer, reconstruir, repensar, com idéias e imagens de hoje, as experiências do 

passado”.121 A memória está atrelada ao meio (sistemas de representações, hábitos, 

relações sociais) e é social e culturalmente mediada.   

Nesse caso, o tempo da rememoração foi a década de 1990, quando a 

maior parte das entrevistas foi recolhida; o tempo da lembrança, meados dos anos 

1920 e décadas de 1930 e 1940; e o espaço, em ambos os casos, é a cidade de 

São Paulo. Embora as lembranças analisadas se refiram a um tempo anterior, elas 

foram articuladas nesse passado recente e seu dinamismo deve ser considerado.  

 

É que a memória, longe de ser meramente um receptáculo 
passivo ou um sistema de armazenagem, um banco de 
imagens do passado, é, isto sim, uma força ativa que molda; 
que é dinâmica – o que ela sintomaticamente planeja esquecer 
é tão importante quanto o que ela lembra [...] a memória é 
historicamente condicionada, mudando de cor e forma de 
acordo com o que emerge no momento.122  

 

 Todavia, assim como as memórias se rearticulam, o espaço também tem seu 

dinamismo próprio, e o bairro ou a cidade narrada pelos depoentes não passa de 

uma lembrança para os que viveram na primeira metade do século XX e de registros 

distribuídos das mais diversas formas como vestígios do passado. Relembrar o 

espaço de vivência desses imigrantes possibilita compreender como ocorreram suas 

experiências, afinal, não existe uma cidade que se constitua alheia ao significado 

daqueles que a vivenciam. 

 Destarte, cabe perguntar: de qual cidade de São Paulo falaram os 

entrevistados? Pois a cidade é múltipla, e sua compreensão depende do ponto de 

que se observa. A cidade com seus carroceiros ao lado dos recém-chegados 

automóveis, com os imigrantes, os migrantes, as lavadeiras cantarolando, a riqueza 

originária do café, a urbanização, a religiosidade, enfim, é a partir de infindáveis 

aspectos que se pode observar a cidade.  

                                                 
121 BOSI, E. Memória e sociedade: lembranças de velhos. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. 
p.55. 
122 SAMUEL, R. Teatros de memória. Projeto História. Revista do Programa de Estudos Pós-
Graduados em História da PUC-SP. n.14. São Paulo, 1997. p.44. 
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 É possível identificar o espaço rememorado pelos imigrantes, buscando-se, 

dessa forma, agregar mais subsídios à análise de suas experiências. Na perspectiva 

da História Social, abordar o espaço rememorado não é tratá-lo como simples pano 

de fundo, como palco para a vivência das pessoas ou como localidade geográfica. É 

perceber o território como lugar que só existe em função do valor que possui para 

um indivíduo ou grupo. Ou seja, o território não pode ser estudado sem se 

considerar seu diálogo com os sujeitos, pois são as pessoas ou grupos que fazem 

um espaço tornar-se um território impregnado de significados.123  

Assim, tendo como ponto de partida a cidade de São Paulo, pretende-se 

identificar os diálogos entre os imigrantes judeus do leste europeu e os territórios por 

eles ocupados, com ênfase no próprio bairro que por anos teve seus habitantes 

judeus como característica principal: o Bom Retiro. Ainda no sentido de reconhecer 

a presença desses indivíduos na capital paulista, analisa-se o trabalho de mascate 

não apenas como meio de acumulação pecuniária, mas em sua significância entre 

as memórias narradas, entendendo-se o trabalho como uma ferramenta essencial 

de inserção na sociedade paulista e de interlocução com ela. O terceiro aspecto 

analisado neste capítulo refere-se à percepção dos nacionais sobre os judeus, ou 

seja, busca-se verificar se eram reconhecidos como judeus, como estrangeiros, por 

sua religião, e quais relações-tensões se estabeleceram entre judeus e brasileiros e 

outros estrangeiros. 

 

  

2.1 - BOM RETIRO PARA IMIGRANTES 

 

 A ocupação do Bom Retiro por moradias, substituindo o antigo espaço de 

lazer, insere-se na dinâmica de mudanças ocorridas em São Paulo em 

consequência do crescimento populacional e da crescente industrialização. E os 

locais onde os imigrantes passaram a residir na cidade não foram escolhidos 

aleatoriamente. 

 

 

                                                 
123 Raquel Rolnik discorre sobre a diferença entre espaço e território e a constituição da noção de 
território. Cf.: ROLNIK, Raquel. História urbana: história na cidade. In: FERNANDES, Ana; GOMES, 
Marco Aurélio (Orgs.). Cidade e história: modernização das cidades brasileiras nos séculos XIX e 
XX. Salvador: Faculdade de Arquitetura, 1992. 
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A segregação – tanto social quanto espacial – é uma 
característica importante das cidades. As regras que organizam 
o espaço urbano são basicamente padrões de diferenciação 
social e de separação. Essas regras variam cultural e 
historicamente, revelam os princípios que estruturam a vida 
pública e indicam como os grupos sociais se inter-relacionam 
no espaço da cidade.124  

 

 Nesse sentido, a cidade se expandiu para abrigar a população, e nas partes 

desvalorizadas, convivendo com dificuldades de moradia, estavam imigrantes, 

operários e despossuídos. Ao longo dos rios Tietê e Tamanduateí se formaram 

bairros operários e industriais, acompanhando a linha do trem. Surgiam e se 

desenvolviam os bairros da Mooca, Brás, Pari, Belém, Belenzinho, Tatuapé, e, de 

outro lado, junto à Santos-Jundiaí, Bom Retiro, Barra Funda, Água Branca e Lapa.125 

 No início da industrialização, “de 1890 até cerca de 1940, o espaço urbano e 

a vida social em São Paulo foram caracterizados por concentração e 

heterogeneidade”126. Ou seja, a área urbanizada da cidade não havia se expandido 

tanto quanto a população, avolumada com a chegada dos estrangeiros e a migração 

dos nacionais, concentrando as pessoas em um espaço reduzido sem infraestrutura 

adequada. Nas áreas de ocupação popular, as funções não eram espacialmente 

separadas; assim, as fábricas eram construídas perto das casas, e comércios e 

prestadores de serviços intercalavam-se com residências. 

No entanto, socialmente os espaços estavam divididos, e, embora os 

trabalhadores vivessem relativamente perto da elite, eles ocupavam partes distintas 

da cidade. De um lado estava a cidade legal, onde o espaço do trabalho estava 

separado do espaço da casa, que, por sua vez, eram distintos do espaço do lazer; 

do outro lado estavam os bairros populares, onde trabalho, moradia e lazer estavam 

sobrepostos no espaço.127 

  

                                                 
124 CALDEIRA, T. P. R. Cidade de Muros: crime, segregação e cidadania em São Paulo. São Paulo: 
Ed. 34, EDUSP, 2000. p.211. 
125 MATOS, M. I. S. A cidade, a noite e o cronista: São Paulo e Adoniran Barbosa. Barueri, SP: 
EDUSC, 2007. p.46. 
126 CALDEIRA, op. cit., p.213. 
127 PAOLI, Maria Cecilia; DUARTE, Adriano. São Paulo no plural: espaço público e redes de 
sociabilidade. In: PORTA, Paula. História da cidade de São Paulo: a cidade na primeira metade do 
século XX, 1890-1954. São Paulo: Paz e Terra, 2004. p.56. 
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Embora na cidade de São Paulo não houvesse guetos étnicos fechados, como era 

comum em cidades norte-americanas, alguns bairros destacaram-se por concentrar 

imigrantes de determinadas nacionalidades, mas apenas foram identificados três 

grupos que formavam “enquistamentos étnicos”: os judeus, no Bom Retiro; os 

japoneses, na Liberdade; e os sírios, numa parte dos distritos da Sé e de Santa 

Ifigênia.128 

De um conglomerado de chácaras que proporcionavam um “bom retiro” nos 

finais de semana, nos idos do século XIX, Manfred Meyer, judeu alsaciano, iniciou o 

loteamento do que viria a ser o bairro que concentraria os imigrantes judeus. Em 

1860, os grandes terrenos foram divididos em lotes e ruas foram abertas com 

melhoramentos. Elias, filho de Manfred, comandou a venda de lotes no Bom Retiro, 

inicialmente aos imigrantes italianos, que se instalaram no bairro por volta de 1880, 

mas, por volta de 1910, gradativamente os judeus passaram a predominar.129 

 A proximidade com a São Paulo Railway, então denominada Estrada de Ferro 

Santos/Jundiaí, propiciou o desenvolvimento do bairro com feições operárias e atraiu 

os imigrantes europeus. As obras da Estação da Luz e de um viaduto interligando-a 

a algumas das ruas do Bom Retiro incentivaram a expansão do comércio, que, por 

sua vez, resultou na intensificação da presença judaica.130 O bairro, aos poucos, 

ficou caracterizado pela marcante presença de judeus, que ali estabeleceram não só 

suas moradias, como constituíram seus primeiros aparelhos comunitários – escolas, 

sinagogas e instituições assistenciais. 

 Embora atualmente o local não seja mais identificado pela presença judaica, 

predominando em suas ruas as lojas dos coreanos e, mais recentemente, os 

bolivianos para o trabalho na confecção de roupas131, nos depoimentos dos 

entrevistados emergem as memórias do bairro de outrora e os primeiros diálogos 

entre o espaço (Bom Retiro) e os sujeitos, transformando-o em um território judaico.  

   

 

                                                 
128 HALL, Michael. Imigrantes na cidade de São Paulo. In: PORTA, Paula. História da cidade de São 
Paulo: a cidade na primeira metade do século XX, 1890-1954. São Paulo: Paz e Terra, 2004. p.122. 
129 VELTMAN, H. A História dos judeus em São Paulo. Rio de Janeiro: Exped, 1996. p.67. 
130 CORREA, A. C. P. Imigrantes judeus em São Paulo: a reinvenção do cotidiano no Bom Retiro 
(1930-2000). Tese (Doutorado em História), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São 
Paulo, 2007. p.9-10. 
131 Sobre a configuração atual do bairro do Bom Retiro e os vestígios da presença judaica, ver: 
Ibidem. 
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Figura 5 - Rua José Paulino, no Bom Retiro, São Paulo – 

Acervo do Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. 

 

O Bom Retiro, assim como outros bairros da capital, adquiriu marcas do 

grupo que ali se instalou e passou a ser identificado por elas. “Onde viviam os 

judeus paulistas? No Bom Retiro – é claro.“132 E vale pensar “viviam” em amplo 

sentido, pois lá era o lugar de morar, trabalhar, estudar, rezar, do lazer – o bairro 

abrigava várias instituições judaicas destinadas à cultura, à prática religiosa e à 

recreação. 

 Os judeus iniciaram um processo de apropriação do território que extrapolou 

as atividades de indústria e comércio. Eles se instalaram na parte do bairro mais 

próxima ao centro, em torno da Rua José Paulino, onde construíram sinagogas, 

peixarias, publicaram seus jornais, e os filmes exibidos no cinema eram em 

iídiche.133 

 O fator relevante para a escolha da primeira moradia em terras paulistanas 

era a presença de alguém conhecido no local. Se havia um parente ou conterrâneo 

na cidade, era comum que o recém-chegado se estabelecesse perto da residência 

                                                 
132 VELTMAN, H. A História dos judeus em São Paulo. Rio de Janeiro: Exped, 1996. p.67. 
133 FELDMAN, Sarah. As múltiplas faces do Bom Retiro. Boletim Informativo - AHJB. n.32, 2º 
quadrimestre. São Paulo: Arquivo Histórico Judaico Brasileiro, set.-dez. 2004. p.35. 
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de seu contato, que, não raras vezes, intermediava inclusive o arranjo do imóvel. 

Nos casos de homens sozinhos, estes muitas vezes alugavam quartos em casas de 

famílias judias, a fim de reduzir os custos de sobrevivência e facilitar a economia de 

dinheiro para trazer a família, ou melhorar os negócios, ou galgar sua própria 

independência financeira.  

Na ausência de uma referência inicial, embora fosse uma situação menos 

comum, procuravam logo pelo reduto que concentrava o maior número de judeus, e 

esse lugar, nas primeiras décadas do século XX, na cidade de São Paulo, era o 

bairro do Bom Retiro. Ou seja, por sua localização estratégica (às portas da 

ferrovia), sua estreita ligação com o comércio, seu status de tradicional bairro de 

imigrantes ou pela ação de pioneiros que fizeram dele seu lar, o Bom Retiro exercia 

uma forte identificação com os judeus, que se acentuava à medida que mais deles 

chegavam e ali se estabeleciam. 

 A maioria dos judeus que se concentravam no Bom Retiro era da Europa 

Ocidental e Oriental, ou seja, era ashkenazi. Já os sefaraditas, provenientes da 

Espanha, do Norte da África e do antigo Império Otomano, foram para o Cambuci, a 

Mooca e o Ipiranga.134 

 Na lembrança dos entrevistados, a escolha do bairro não está associada 

simplesmente a uma preferência, mas a questões de foro prático, principalmente 

relacionadas ao trabalho. Lá estavam os empregadores dos que chegavam, as 

pequenas fábricas que forneciam mercadorias para o comércio ambulante, as 

malharias. As características comerciais se traduzem em números: em 1937, 39% 

das indústrias localizadas no Bom Retiro eram de roupas e de tecidos e 15% de 

malharias, representando à época, respectivamente, 25% e 16% dos totais dessas 

modalidades na cidade de São Paulo.135 

 

M: Qual foi o primeiro bairro que “cês” moraram aqui? 
Dr. M: Este. Bom Retiro. [...] e ficamos morando nesta casa, na 
rua Três Rios, trinta e sete, que era um palacete [...] todas as 

                                                 
134 Os judeus sefaraditas chegaram a São Paulo a partir de 1954, com a ascensão do nacionalismo 
árabe no Egito e os conflitos políticos entre Israel e seus vizinhos árabes. CORREA, A. C. P. 
Imigrantes judeus em São Paulo: a reinvenção do cotidiano no Bom Retiro (1930-2000). Tese 
(Doutorado em História), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2007. p.29. 
135 FELDMAN, Sarah. As múltiplas faces do Bom Retiro. Boletim Informativo - AHJB. n.32, 2º 
quadrimestre. São Paulo: Arquivo Histórico Judaico Brasileiro, set.-dez. 2004. p.35. 
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pessoas que chagavam da Europa foram morar lá. Só o porão 
daquela casa já era um negócio muito bom!136 

  

 O Sr. Moyses Barmak lembra ainda que, na sua primeira residência, sua mãe 

aceitava pensionistas, prática comum para aproveitar o espaço e amenizar as 

dificuldades dos primeiros anos da imigração. Esses pensionistas eram, em geral, 

homens, casados ou solteiros, que haviam imigrado sozinhos e alugavam somente 

um quarto. O aluguel de quartos em casas residenciais era frequente, assim como 

em pensões. 

O Sr. Emmanuel Levinsky, assim como muitos outros jovens, residiu em 

pensão na Rua da Graça, Bom Retiro. 

 

Então quando mamai casou ela ficou morando segundas 
núpcias no interior e ai eu com Fernando [irmão do Sr. 
Emmanuel] moramos numa pensão do Gleizer na Rua da 
Graça, [...] morava eu com Fernando numa pensão iídiche, só 
tinha gente iídiche lá, na Rua da Graça.137 

  

 Deve-se considerar o significado das colocações do Sr. Emmanuel. Quando 

ele diz “gente iídiche”, está se referindo à presença judaica no local; no entanto, o 

entrevistado pode estar se reportando especificamente aos judeus da Europa 

Oriental, que, no início da década de 1930, constituíam a maioria dos judeus em São 

Paulo e comunicavam-se usando o iídiche. 

 Como já salientado, o bairro não era apenas o endereço de residência ou de 

trabalho desses imigrantes; era apropriado por seus moradores e transeuntes nos 

sons das conversas em iídiche nas ruas, nos sabores dos restaurantes e produtos 

alimentícios à venda e nas práticas culturais. O falar iídiche revelava quem eram as 

pessoas que ocupavam o espaço, pois, embora o idioma não seja utilizado nos 

rituais religiosos judaicos (neles se usa o hebraico), significava identificação entre os 

imigrantes judeus poloneses, russos ou ucranianos. 

Segundo as entrevistas analisadas, o domínio desse idioma estava ligado a 

uma forma tradicional de judaísmo, o que faz sentido, visto que os judeus do leste 

europeu eram identificados como judeus tradicionais, ao passo que os judeus 

                                                 
136 Entrevista realizada com o Dr. Moyses Barmak, em 17/03/1995. Entrevistadoras: Gaby Becker e 
Marina Grytz. Disponível no Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. 
137 Entrevista realizada com a Sr. Emmanuel Levisky, em 05/06/1994. Entrevistadoras: Marina Grytz e 
Paulina Faiguemboim. Disponível no Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. 
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alemães, por exemplo, que praticavam um judaísmo mais liberal, identificavam a 

religião como uma expressão de foro íntimo que, portanto, não precisava ser 

externalizada. Quer dizer, a cultura iídiche é tida como tradicional. No entanto, é 

necessário observar que mesmo os judeus do leste europeu que residiam nas 

grandes cidades já não carregavam consigo esse “tradicionalismo”. 

 

Esposa: Ele era um goy, era um goy. 
Sr. Emmanuel: Um goy, aliás goy o pai dela não queria que ela 
casasse comigo porque como vai falar comigo, eu não sei 
iídiche. 
[risadas] 
Sr. Emmanuel: Como ele ia casar, como ele ia falar comigo, ele 
ia casar comigo ou ela...138  

 

O Sr. Emmanuel, que nasceu em Odessa, em 1908, e chegou ao Brasil em 

1924, relatou que seu sogro não desejava o casamento da filha sob o pretexto da 

dificuldade de comunicação. Usava, então, a palavra goy para descrevê-lo, termo 

por vezes utilizado com conotação pejorativa para fazer referência aos não judeus. 

Era uma forma de seu sogro dizer que ele não era um judeu praticante, religioso, e o 

fato de não falar iídiche o transformava em um estrangeiro em seu próprio meio. 

Mas nem todos os judeus residiam no Bom Retiro. Suas experiências de 

moradia e trabalho se espalharam pela cidade, uma vez que muitos se dedicavam 

ao comércio ambulante, mascateando de porta em porta. A vivência com a cidade e 

com seus diversos moradores era intensa. 

Se a escolha do local de residência não se pautava simplesmente no 

“gosto”, e sim nas questões de ordem prática, como a facilidade para o trabalho, 

algumas famílias judias não moraram em um primeiro momento em São Paulo; 

foram atraídas para outras cidades e até outros estados, vislumbrando neles 

expectativas de trabalho. Posteriormente, já com algum conhecimento da realidade 

brasileira, optavam por mudar para São Paulo, pelas perspectivas de crescimento 

que a cidade despertava. O somatório de oportunidades e a estabilidade concedida 

pela comunidade já estabelecida tornaram a cidade um pólo de atração.  

O Sr. Joshep Kantor morou primeiro em Taubaté, onde seu pai arrumou o 

primeiro emprego no Brasil, e, em 1917, mudou-se para São Paulo e foi residir no 

Brás. 
                                                 
138 Entrevista realizada com o Sr. Emmanuel Levisky, em 05/06/1994. Entrevistadoras: Marina Grytz e 
Paulina Faiguemboim. Disponível no Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. 
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[...] Olha, o negócio funcionava assim: ele descia do navio e sai 
procurar um judeu. Sem conhecer ninguém. Achava ou uma 
loja, algum lugar. Procuravam gente que falava o “idish”. E aí 
encontrava alguém. Esse alguém diz: “olha, você quer 
trabalhar? Eu tenho um primo lá no Taubaté. Ele te dá um 
emprego lá”. Qualquer coisa assim. Funcionava assim. A olho, 
né? Não tinha nenhuma organização, nenhuma ajuda, 
nenhuma nada. Agora tinha algumas sociedades que 
ajudavam. Quer dizer, ajudavam... com conselho, não é? 
Então, isso ajudava. [...] A gente mudou pra cá. Porque 
ninguém queria morar em Taubaté. A gente morava lá para 
ganhar a vida... e depois o meu pai ganhava bem e tava bem, 
aí ele começou a fazer negócios em São Paulo e... aliás, tinha 
mais mercado, mais campo, não é? E a gente já conhecia mais 
gente, né?139 

 

 O Sr. Joseph Kantor registrou em suas narrativas os nomes de duas ou três 

famílias judaicas que residiam em sua vizinhança, no Brás. 

 

F: Então o Brás devia ser um bairro assim, cheio de imigrantes. 
Sr. J: Tava cheio de imigrantes. Tava cheio de italianos. 
F: E como era a convivência, assim, dos imigrantes? [...] 
Judeus e italianos? 
Sr. J: Era formidável! Era muito, muito agradável, viu? Não 
tinha nada de inveja. Pelo menos, a gente não sentia, né?140 

 

 Essas experiências entre os imigrantes das mais variadas origens no mesmo 

território não se deram apenas pelas relações amistosas de vizinhança, ou pelas 

relações de trabalho. Outros modos, práticas e saberes foram se encontrando e 

relações foram se moldando, já que, ao contrário do que se pode pensar, entre 

tantas diferenças havia semelhanças. Longe da Europa e da Ásia, eram todos 

imigrantes nesta terra e todos, à sua forma e com suas habilidades, lutando pela 

sobrevivência. Contudo, não se pode deixar de observar em outros depoimentos as 

tensões interétnicas vivenciadas. 

  

 

 

                                                 
139 Entrevista realizada com a Sr. Joseph Kantor, em 25/05/1994. Entrevistadoras: Myrian Chansky, 
Marina Grytz e Feigue K. Feinguezicht. Disponível no Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. 
140 Entrevista realizada com a Sr. Joseph Kantor, em 25/05/1994. Entrevistadoras: Myrian Chansky, 
Marina Grytz e Feigue K. Feinguezicht. Disponível no Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. 
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 A família do Sr. Emmanuel imigrou primeiro para Recife, pois tinha lá um 

primo, e seu pai abriu na cidade uma farmácia, dando continuidade ao ofício que 

exercia em Odessa. Viveram lá até a morte do pai. Depois disso, a mãe, viúva, 

mudou-se com os dois filhos para São Paulo, pois tinha conhecidos na cidade, com 

relações iniciadas na Europa. Ou seja, em momentos de vulnerabilidade, era comum 

as pessoas procurarem ficar perto dos mais íntimos, para assim se sentirem 

amparadas em momentos difíceis.  

   No conjunto de experiências narradas, uma delas retrata de forma específica 

a necessidade de adaptar-se a novas situações, mostrando que a própria 

sobrevivência promoveu a reconsideração de hábitos, a ressignificação de valores e 

costumes, como relatou a Sra. Fany: 

 

Vou contar também onde morou. Na Rua Augusta número 101. 
Já morava naquele então Felipe Waidergorn, com a mulher e 
os 3 filhos, 4 filhos, desculpe. Já morava lá e tinha... 101 era 
uma casa grande na Rua Augusta, e ele só alugava para os 
imigrantes. Muitos... todos de Chotim. Então tinha as vezes 2, 
3, 4 num quarto e estavam todos juntos e iam comer no 
Chinês. No chinês custava... 1.100 réis custava um jantar. 
Então muitos iam dois juntos, compravam um jantar e se 
dividia. E meu pai trabalhava no Bexiga como todos os daquele 
conglomerado, daquele grupo, trabalhava o Bexiga. Ele conta 
que eles comiam um sanduíche de mortadela, esse era o 
almoço e de vez em quando um guaraná então já era um luxo. 
FF: Desculpe. Mas como era comer mortadela para alguém 
que estava habituado a só comer kasher? 
Sra. F: É, milha filha, quantos se desencaminharam vindo para 
cá. Quantos que vinham com Payes e com Tzitzes tiraram 
também. Me lembro que ele contava isso. Comia no Chinês, 
Chinês também era kasher 100%, não é?141 

 

 As questões de sobrevivência levavam-nos a comer no “chinês”, comer 

mortadela no bairro considerado italiano. Mas quando o pai da Sra. Fany trouxe a 

família da cidade de Chotim, providenciou comida kasher para alimentá-la, indo 

comprá-la diretamente no Bom Retiro, embora estivesse estabelecido na Rua Barata 

Ribeiro, no bairro da Bela Vista. 

                                                 
141 Entrevista realizada com a Sra. Fany Rozentraub, em 06/05/1994. Entrevistadoras: Gaby Becker e 
Feigue K. Feinguezicht. Disponível no Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. 
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Figura 6 - Primeiro açougue kasher no Bom Retiro, 1926 – 

Acervo do Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. 142 

   

 Motivadas pelo espírito de sobrevivência, essas estratégias podem ter 

significado, como sugere a entrevistada, o afastamento da conduta mais tradicional 

do judaísmo. Longe de suas aldeias e da segregação social da Rússia, os judeus 

russos tiveram de romper alguns preceitos religiosos, interagindo de maneira mais 

intensa com a sociedade.  

 Pode-se dizer que os imigrantes judeus do leste europeu experimentaram no 

Brasil a emancipação pela qual judeus de outras nações já haviam passado no 

século XIX. Com a acessibilidade econômica e social, foram incentivados a 

abandonar formas ortodoxas de viver a religião e a assemelhar-se cada vez mais 

com os “outros”, ao menos no tocante à aparência e alguns hábitos sociais. 

 O Bom Retiro, mais que um espaço geográfico, tornou-se uma referência para 

os judeus da cidade, pois, mesmo os que ali não residiam nem trabalhavam, faziam 

desse território seu ponto de lazer, de consumo de produtos judaicos específicos 

(como os produtos para a alimentação kasher), de orar nas sinagogas do bairro. 

  

                                                 
142 Rua Newton Prado (antiga Francisco Matarazzo), em frente à sinagoga, hoje reformada. Benjamin 
Fischiman, pai, e Sender Fischiman, filho. 
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 Sobre a perspectiva cultural, o teatro popular era encenado em ligas 

operárias, nas sociedades de auxílio mútuo, nas ruas, nos clubes esportivos, nos 

centros de cultura.143 O teatro iídiche animava as noites. Em 1923, em São Paulo, 

chegaram os primeiros atores e atrizes conhecidos na Europa como “Os Cipkus”, 

que representavam peças teatrais em iídiche, cuja propaganda era feita por meio de 

cartazes nas lojas dos judeus.144 

 Outra fonte de animação eram os bailes e atividades culturais promovidos 

pelas associações, como o Centro Juventude Israelita Nacionalista Cadima, criado 

em 1928, situado na Rua Ribeiro de Lima, 13, Bom Retiro. O Cadima, aliás, foi 

citado como ponto de encontro entre os jovens, tanto aqueles que residiam no 

bairro, como o Sr. Barmak, como os que moravam em regiões diversas. 

 Esses lugares desempenhavam papéis importantes, no sentido da promoção 

da cultura judaica, estimulando a socialização entre os membros da comunidade e 

possibilitando encontros, namoros, casamentos. Estes eram preferencialmente 

realizados entre os pares, haja vista que no judaísmo os casamentos endogâmicos 

são uma prerrogativa importante para a continuidade, do ponto de vista religioso e 

cultural.145  

 Espaços como o Cadima, Macabi146, Círculo Israelita (que se localizavam em 

outras partes da cidade) facilitavam a interação entre os jovens judeus, que nesses 

espaços tinham oportunidades de ampliar sua rede de amizades e relacionamentos. 

Tratavam-se de lugares exclusivos para judeus, mas não baseados na origem, o que 

certamente proporcionou o convívio entre judeus vindos de diversos países, como 

revelam o Sr. Barmak e o Sr. Emmanuel, que conheceram suas esposas numa 

dessas ocasiões. 
                                                 
143 PAOLI, Maria Cecilia; DUARTE, Adriano. São Paulo no plural: espaço público e redes de 
sociabilidade. In: PORTA, Paula. História da cidade de São Paulo: a cidade na primeira metade do 
século XX, 1890-1954. São Paulo: Paz e Terra, 2004. p.57. 
144 CIPIS, Boris Cipkus. O sonho acabou. Boletim Informativo - AHJB. n.32, 2º quadrimestre. São 
Paulo: Arquivo Histórico Judaico Brasileiro, set.-dez. 2004. p.36. 
145 Uma das discussões atuais sobre o judaísmo é como realizar atividades que mantenham ou 
tragam o jovem para o convívio da comunidade, visando à aquisição dos valores religiosos e culturais 
judaicos, mas também promovendo possibilidades para a realização de casamentos interétnicos. Cf.: 
HEMSI, Sylvana. Identidade(s) Judaica(s). Boletim Informativo - AHJB. n.32, 2º quadrimestre. São 
Paulo: Arquivo Histórico Judaico Brasileiro, set.-dez. 2004. p.26-27. 
146 O Clube Esportivo Israelita Brasileiro Macabi, fundado em 1927, funcionou primeiro em sede 
alugada na Rua Ribeiro de Lima, Bom Retiro, oferecendo aulas de ginástica e palestras. Alugavam 
também um campo no final da Rua Prates para as diversões de final de semana. Posteriormente, em 
1940, funcionou na Rua da Coroa, Vila Guilherme, onde eram realizados os eventos esportivos. Em 
1971, o Círculo Israelita de São Paulo uniu-se ao Macabi, formando o atual Círculo Esportivo Israelita 
Brasileiro Macabi. Cf.: CÍRCULO MACABI. Como tudo começou... 13/12/2007. Disponível em: 
<http://www.macabi.com.br/?pg=noticia&id=546>. Acesso em: 26/06/2010. 
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 Outra referência do bairro citada em entrevista foi o Bar Jacob, localizado na 

Rua José Paulino, fundado por volta de 1924, um dos primeiros pontos de encontro 

dos moradores judeus inaugurados no Bom Retiro. Lá podiam apreciar comidas 

judaicas e comprar mantimentos; alguns se serviam ainda da generosidade do 

proprietário, que “pendurava” as contas, era fiador no trabalho de mascate e recebia 

as correspondências endereçadas aos imigrantes vindas de suas famílias. O Bar 

servia também como ponto de propaganda do teatro iídiche e de venda de 

ingressos.147 Nesse estabelecimento muitos se reuniam à tarde para tomar um chá, 

pegar suas cartas ou simplesmente conversar. 

 O Bom Retiro foi se reconfigurando paulatinamente, à medida que houve a 

descentralização das atividades judaicas para outros bairros. 

   

Sim, sim. Poucos judeus assim, abastados, moram no Bom 
Retiro. Porque também o Bom Retiro, antigamente, antes de 
1930, era de italianos. Primeiro, acho, era de lituanos, depois 
veio a colônia italiana, depois a colônia judaica; agora a colônia 
coreana. E daqui a uma geração também não vai ter essa 
colônia coreana, porque os filhos estão indo para as ciências, 
pra... pra outros estudos e os pais trabalhando no têxtil. Coisa 
que os filhos não vão dar continuidade. Aliás, não continua a 
indústria têxtil judaica porque os filhos foram procurando outras 
profissões.148 

  

 Os judeus começaram a procurar bairros de caráter residencial, sobretudo as 

novas gerações, em grande parte constituídas de profissionais liberais que não 

deram continuidade aos negócios da família. Com a expansão urbana, novas áreas 

foram ocupadas, como o bairro de Higienópolis (bairro que concentra 40% dos 

judeus que vivem na cidade de São Paulo).149 Na busca por espaços mais 

condizentes com a situação sócio-econômica alcançada, a segunda geração de 

imigrantes ocupou localidades mais valorizadas da cidade, que ofertavam 

infraestrutura privilegiada. 

                                                 
147 KLAJMAN, Ilda. Histórias e lendas do Bar Jacob no Bom Retiro. Boletim Informativo - AHJB. 
n.41, São Paulo: Arquivo Histórico Judaico Brasileiro, nov. 2009. p.10. 
148 Entrevista realizada com o Sr. Maurício Baruk, em 24/08/2004. Cf.: CORREA, A. C. P. Imigrantes 
judeus em São Paulo: a reinvenção do cotidiano no Bom Retiro (1930-2000). Tese (Doutorado em 
História), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2007. p.138. 
149 POVOA, Carlos Alberto. A territorialização dos judeus na cidade de São Paulo-SP: a migração 
do Bom Retiro ao Morumbi. Tese (Doutorado em Geografia Humana), Faculdade de Filosofia, Letras 
e Ciências Humanas da USP, São Paulo, 2007. p.172. 
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 Cabe notar que a trajetória dos judeus pelo Bom Retiro não ficou apenas na 

memória dos entrevistados; aliás, não acabou, já que alguns poucos moradores e 

instituições continuam por lá, ocupando esse bairro que foi palco das mais diversas 

experiências. 

 Outro elemento significativo na memória dos judeus do leste europeu diz 

respeito à sua relação com o trabalho. Os imigrantes interpretavam-no não somente 

pela questão pecuniária, mas sob o viés da experiência e da interlocução com a 

cidade. Com suas múltiplas facetas, o “bairro judeu” reaparece nas entrevistas como 

o espaço do comércio, principal atividade exercida pela primeira geração de 

imigrantes judeus na cidade. 

 

 

2.2 - “TURCO” DA PRESTAÇÃO 

 

Judeu sempre trabalha em comércio.150 

  

 A imagem projetada sobre os judeus em geral remete-os à habilidade com o 

dinheiro e a prática do comércio. É possível analisar as especificidades dos judeus 

vindos do leste da Europa explorando o que foi a forma mais comum de ganhar a 

vida quando chegaram ao Brasil: o mascatear. 

 Porém, algumas indagações surgem nessa reflexão: como sujeitos históricos 

que na maioria dos casos pouco dominavam o idioma português, não conheciam 

hábitos nem a geografia da cidade foram tão bem-sucedidos no comércio de “porta 

em porta” pelos bairros da capital paulista? 

 A experiência do trabalho aparece de forma significativa nas entrevistas. 

Estimulados, os locutores contaram a seu modo suas vivências profissionais, em 

geral demonstrando que alcançaram bom êxito. A “memória do ofício” tem sua 

importância, “significa a inserção obrigatória do sujeito no sistema de relações 

econômicas e sociais. Ele é um emprego, não só como fonte salarial, mas também 

como lugar na hierarquia de uma sociedade feita de classes e de grupos de 

status”151. Essa relação entre fonte de renda e status foi observada na forma como 

                                                 
150 Entrevista realizada com a Sra. Rebeca Casoy, em 29/01/1994. Entrevistadoras: Marília 
Freidenson e Feigue K. Feinguezicht. Disponível no Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. 
151 BOSI, E. Memória e sociedade: lembranças de velhos. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. 
p.471. 
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os entrevistados contaram e organizaram suas lembranças, à medida que revelavam 

sua superação e ascensão econômico-social, satisfeitos por relatarem suas 

façanhas de progresso.  

 Sobre a profissão exercida em seus países de origem, percebe-se que, antes 

de chegarem ao Brasil, os judeus em geral eram artesãos, operários, comerciantes, 

enquanto alguns poucos, sobretudo os de origem alemã, haviam sido banqueiros, 

advogados e profissionais liberais. Ressalta-se ainda que, enquanto para alguns a 

imigração significou galgar posições econômicas, para outros significou perder 

colocações privilegiadas.152 No caso dos judeus do leste europeu, embora outrora a 

maioria tivesse suas atividades comerciais estabelecidas em suas cidades, muitos, 

mesmo antes da imigração, haviam perdido status econômico durante as 

transformações políticas ocorridas na região, em decorrência, por exemplo, da 

Primeira Guerra Mundial (1914-1918), da Revolução Russa (1917) e da posterior 

Guerra Civil (1918-1922), bem como da formação da União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (1922).  

Em São Paulo, esses sujeitos históricos tiveram de construir novos 

caminhos e, incentivados pelos mecanismos de ajuda pessoal e institucional da 

coletividade, conseguiram alguma estabilidade financeira. Desse modo, aqueles que 

imigraram sozinhos puderam subsidiar a vinda de suas famílias e ainda ampliar seus 

negócios, deixando a atividade de mascate e instalando-se em lojas próprias ou 

pequenas indústrias.  

Cabe considerar que, ao contrário da maior parte dos imigrantes de outras 

nacionalidades que chegaram a São Paulo no início do século XX, os judeus não 

tiveram inserção no meio rural, seja na lavoura do café ou na policultura. Os judeus 

tinham experiência urbana e, em muitos casos, conheciam as transformações 

desencadeadas pelos processos de urbanização e industrialização. Outra diferença 

entre os demais imigrantes e os judeus era a importância das instituições de auxílio 

ligadas ao judaísmo, que foram bem-sucedidas, em parte, pelo número reduzido do 

grupo (se comparado às outras nacionalidades/etnias), o que significou uma 

vantagem competitiva importante aos judeus.153 

 

                                                 
152 RATTNER, H. Tradição e Mudança. São Paulo: Ática, 1977. p.56-57. 
153 DECOL, R. D. Imigrações urbanas para o Brasil: o caso dos judeus. Tese (Doutorado em 
Sociologia), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UNICAMP, Campinas, 1999. p.180. 
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Conforme citado anteriormente, após 1925, mais da metade dos imigrantes 

judeus que chegavam ao Brasil vinha com as passagens pagas por seus parentes já 

residentes no país154, o que é um indicativo da ascensão econômica desse grupo, 

não só pela possibilidade de arcar os custos das passagens, mas também porque 

julgavam ter condições suficientes para amparar esses familiares. 

 

E qual era a situação econômica que o senhor encontrou aqui 
em São Paulo naquela época? 
J: Tinha gente, que já tinha vindo antes, tinham progredido, 
mas a grande maioria a situação econômica dos judeus era 
ganhar a vida, um pouco melhor, um pouco pior. Uma grande 
parte dos que estavam melhor, tinham aberto seu 
estabelecimento, uma pequena fábrica ou atacado ou qualquer 
coisa. Os que vieram os primeiros meses... os primeiros anos 
trabalhavam klintele.155 

  

 Para ganhar a vida, a principal atividade desses imigrantes era o comércio, 

praticado inicialmente com a venda ambulante, que se dava em visitas a 

residências. Essa modalidade de comércio obteve grande êxito devido ao “bem-

vindo” pagamento feito em prestações, que facilitava a compra, pois o bem adquirido 

podia ser pago em pequenas parcelas, recebidas, conforme combinado, na porta do 

freguês. Os compradores, em geral, eram os trabalhadores da indústria e do 

comércio, que se mantinham com salários limitados; assim, a possibilidade de 

efetuar o pagamento a prazo era um grande facilitador.  

 Os judeus não foram os primeiros a trabalhar dessa forma. Antes da 

supremacia comercial judaica no Bom Retiro, havia sírios, turcos e libaneses que 

comercializavam. Esses comerciantes eram chamados de “turcos da prestação”, 

porque praticavam a venda de roupas a prazo. Algum tempo depois, com a chegada 

maciça de judeus nas primeiras décadas do século XX, principalmente russos e 

poloneses, a oportunidade de inserção no mercado de trabalho os transformou em 

mascates. Destarte, os judeus passaram a substituir os “turcos da prestação”, e a 

denominação se alterou para “russos da prestação”. 

É certo que a experiência dos judeus na Europa Oriental como clientelchicks 

(vendedores à prestação) favoreceu a ascensão econômica no Brasil. Esses 

                                                 
154 LIMONCIC, F. Um mundo em movimento: a imigração asquenaze nas primeiras décadas do 
século XX. In: GRINBERG, K. (Org.).  Os judeus no Brasil: inquisição, imigração e identidade. Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. p.267. 
155 Entrevista realizada com o Sr. Julio Goichberg, em 05/06/1996. Entrevistadoras: Myriam Chansky 
e Paulina Firer. Disponível no Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. 
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imigrantes não eram conhecidos ou reconhecidos por sua religião, eram apenas 

chamados de “russos da prestação”156.  

 

[...] os imigrantes judeus chegavam de navios [...] eles vinham 
de Santos, e depois para o Bom Retiro [...] desciam na Estação 
da Luz [...] os judeus no Bom Retiro civilizaram os brasileiros, 
pois os brasileiros não tinham dinheiro para comprar um terno, 
hoje, agora ele compra a prestação, não vendiam prestação, os 
judeus não perguntavam o nome do pai, só vendiam de 
qualquer jeito se vai pagar ou não pagar é Deus quem sabe 
[...].157 

  

 

Figura 7 - Mascate na Rua José Paulino, década de 1940 – 

Acervo do Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. 

  

A venda ambulante estava longe de ser fácil. Havia obstáculos a serem superados 

em cada etapa do trabalho: arranjar o fornecedor do produto; comprá-lo para 

revenda ou consegui-lo em confiança para pagamento posterior; “fazer” clientela, 

isto é, encontrar os consumidores; carregar as mercadorias pela cidade em carroças 

                                                 
156 CORREA, A. C. P. Imigrantes judeus em São Paulo: a reinvenção do cotidiano no Bom Retiro 
(1930-2000). Tese (Doutorado em História), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São 
Paulo, 2007. p.28. 
157 Entrevista realizada com o Sr. Jayme Kuperman, em São Paulo, em fev. 2007. Cf.: POVOA, 
Carlos Alberto. A territorialização dos judeus na cidade de São Paulo-SP: a migração do Bom 
Retiro ao Morumbi. Tese (Doutorado em Geografia Humana), Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas da USP, São Paulo, 2007. p.166. 
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puxadas por animais ou em pesadas malas; e depois receber seus pagamentos e 

honrar seus compromissos financeiros.   

Era no contato com os imigrantes mais antigos que os recém-chegados 

cercavam-se das informações essenciais para o início da profissão, como as 

características da moeda, das ruas, os costumes dos fregueses e a língua. 

Aprendia-se com os conterrâneos nas horas livres, mas a habilidade era adquirida 

sobretudo na prática, no contato com os brasileiros. O início das atividades 

comerciais não tardava, pois os imigrantes vinham com pouco recurso, o que 

tornava urgente arranjar meios para custear a vida.   

Embora os próprios narradores denominassem como “mascate” a atividade 

profissional exercida por seus pais ou eles próprios, havia uma diferença entre 

mascate e clientelchicks. Os mascates trabalhavam fora da cidade, em zonas rurais, 

com venda à vista de mercadorias baratas; já os clientelchicks trabalhavam nas 

cidades, vendendo a prazo, e praticavam a sucessividade da dívida do freguês, ou 

seja, a divida era mantida constantemente com a retomada das compras.158 

 De uma forma ou de outra, a atividade exercida pelos judeus ficou conhecida 

como “mascate”, visto que os primeiros a realizar esse tipo de comércio foram os 

sírios e libaneses, que vendiam sua mercadoria no interior, visitando fazendas, 

vilarejos, em geral em duplas. Depois, ainda que no âmbito da cidade, a profissão 

manteve o mesmo nome entre os judeus. 

 

Foi ser mascate. Sabe o que é mascate? Ia de casa em casa 
perguntando: “precisa de guarda-chuva?” Era o serviço dele. 
Ele ficou... assim talvez uns dois anos. [...] de modo que a... e 
mesmo assim sobrou lá quartos que tinha... que tinha... 
alugado, mamãe ajudou, enquanto foi necessário...mas o papai 
sofreu muito! Porque a queda dele foi muito acentuada! Ele 
tava acostumado as financeira... participava da sociedade. De 
repente, precisa ir de casa em casa pedir. Se precisa de 
alguma coisa. [...] Mas, venceu-se isto também.159 

 

 

 

                                                 
158 HODJA, E. G. Imigração dos judeus poloneses em São Paulo (1925-1940). Dissertação 
(Mestrado em Literatura e Cultura Judaicas), Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 
USP, São Paulo, 1995. p.205. 
159 Entrevista realizada com o Dr. Moyses Barmak, em 17/03/1995. Entrevistadoras: Gaby Becker e 
Marina Grytz. Disponível no Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. 
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 Nesse depoimento ficam evidentes não só os problemas econômicos por que 

os judeus passaram, mas também o desconforto das dificuldades financeiras e da 

necessidade de recomeçar. Em sua cidade natal, o pai do Sr. Barmak era um 

comerciante de couros bem estabelecido, ao passo que no Brasil passou a vender 

guarda-chuvas. 

Outro ponto relevante é a condição da mulher, que, diante da necessidade 

de colaborar financeiramente para o sustento da família, assumiu múltiplas funções, 

como o cuidado dos filhos, as tarefas domésticas e, nesse caso, o aluguel dos 

quartos vagos de sua casa. 

 A Sra. Freida ou Fanny Weissmann, mãe do Sr. Moises Barmak, tinha dois, 

três ou quatro pensionistas em sua casa durante “os primeiros tempos”, mas o 

interessante é que, embora todos residissem juntos (Sr. Barmak, seus pais e 

irmãos), a atividade de aluguel dos quartos era associada à mãe, demonstrando que 

era a forma de ela ajudar enquanto fosse necessário. O que não é estranho, uma 

vez que o ambiente doméstico é território feminino, e a locação de quartos satisfaz a 

duas questões, a financeira e o cuidado dos filhos, pois, com pensionistas, a mulher 

poderia ganhar algum dinheiro, sem deixar de amparar os filhos e sem sair de casa. 

 Nas fontes analisadas não foram encontrados registros de mulheres 

exercendo a profissão de mascate. A mulher só é citada na relação comercial como 

cliente, já que constituía a maioria da freguesia. No entanto, quando a narrativa diz 

respeito aos judeus já instalados em um estabelecimento comercial, fosse ele uma 

loja de roupas prontas, um armazém ou uma prestação de serviços, a presença da 

mulher se expande, na figura da esposa que ajudava o marido, ou das filhas em 

auxílio a seus pais. 

 Todavia, outra referência traz a informação de que, após conseguir trabalhar 

por conta (sem intermediários entre o atacadista e o vendedor), o imigrante judeu o 

fazia sozinho, apenas com o auxílio da esposa ou de um novo imigrante. 

  

As mulheres realizavam dupla jornada de trabalho: faziam 
compras, distribuíam as mercadorias, enfim, ajudavam os 
maridos como ambulantes e mantinham a casa em ordem e os 
filhos alimentados e escolarizados.160 

  

                                                 
160 HODJA, E. G. Imigração dos judeus poloneses em São Paulo (1925-1940). Dissertação 
(Mestrado em Literatura e Cultura Judaicas), Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 
USP, São Paulo, 1995.p.206. 
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Em artigo que narra a história do Bar Jacob161, famoso ponto de encontro 

judaico no Bom Retiro, fundado em 1924, que pertencia ao polonês Jacob Givertz e 

sua esposa russa, Anna Rabinovich, a presença desta mulher sempre ao lado do 

marido no Bar, e suas filhas ainda pequenas estudando atrás do balcão, ratifica a 

ideia de que era comum a participação da família na atividade comercial do provedor 

do lar.   

 Outro indício da participação feminina em atividades comerciais pode ser 

extraído da entrevista da Sra. Fany, que, ao narrar a experiência de trabalho do pai 

em terras paulistanas, comenta: 

  

[...] meu sempre lembrava a Dona Sara Rosset, casada com o 
Sr. Jacob Rosset, que tinham uma fábrica de malhas naquele 
tempo que ele entrou lá e pediu um pouco de crédito. Ela disse 
pra ele: “o senhor pode levar o que o senhor precisar porque o 
senhor inspira confiança”. Ele nunca esqueceu este nome da 
Dona Sara Rosset [...].162 

 

 Percebe-se a presença feminina na fábrica de malhas pela participação ativa 

da esposa do proprietário no comerciar, influenciando as decisões. 

Deve-se ressaltar que, em geral, possuindo pouco ou nenhum dinheiro para 

iniciar a atividade comercial, os recém-chegados tinham de ser apresentados aos 

fornecedores, de modo que quem os apresentava, de certa forma, atestava a 

idoneidade de seu conhecido. Nesse contexto, era comum também a figura do 

avalista, como o Sr. Jacob Givertz, que, lançando mão de seu status de comerciante 

estabelecido, foi muitas vezes fiador de imigrantes judeus. E ainda havia aqueles 

que pediam crédito em mercadorias em confiança, e conseguiam. Outras estratégias 

eram também frequentes, como recorrer a instituições da coletividade para solicitar 

pequenos empréstimos a juros baixos, no intuito de iniciar ou expandir atividades 

comerciais.  

Atrás dos balcões, ou nos portões, como compradoras, lá estavam as 

mulheres, as “Marias”: 

 

 

                                                 
161 KLAJMAN, Ilda. Histórias e lendas do Bar Jacob no Bom Retiro. Boletim Informativo - AHJB. 
n.41, São Paulo: Arquivo Histórico Judaico Brasileiro, nov. 2009. p.9-12. 
162 Entrevista realizada com a Sra. Fany Rozentraub, em 06/05/1994. Entrevistadoras: Gaby Becker e 
Feigue K. Feinguezicht. Disponível no Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. 
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[...] quer dizer que ele trabalhava, fazia clientela, fazia as 
freguesas, normalmente eram mulheres que compravam, 
chamavam-se Maria, e ele ganhava um x de comissão daquilo 
que ele fazia. Mas com o tempo quando ele foi se enfronhando, 
não sabia uma palavra de português, vocês podem imaginar, 
quando começou a aprender algumas palavras, começou a se 
orientar, ai ele procurava trabalhar por conta dele. [...]163 

 

Conforme destaca Rattner164, essa geração de imigrantes que começou a 

vida no Brasil fazendo da venda ambulante o seu ganha-pão se empenhou em 

melhorar suas condições financeiras. Depois de enfrentar diariamente longas horas 

de trabalho e de fazer poupança forçada, os mascates abriram pequenas lojas, que 

cresceram e se expandiram. Os primeiros estabelecimentos manufatureiros foram 

bem-sucedidos, levando frequentemente à expansão e à consolidação de grandes 

empresas. Aproximadamente dois terços da comunidade judaica pertenciam, no final 

da década de 1960, em termos de renda, nível educacional e padrões de consumo, 

às camadas superiores de estratificação social.165 

Organizados em redes de solidariedade individuais (por empatia) ou 

institucionais judaicas, esses imigrantes conseguiram respaldo em suas atividades. 

As entrevistas analisadas legitimam essa afirmação, uma vez que nelas se verifica 

que os sujeitos que imigraram adultos, solteiros ou chefes de família, dedicaram-se, 

em sua maioria, ao comércio, enquanto seus filhos ou mesmo os que imigraram 

durante a infância ou adolescência tiveram outras oportunidades educacionais e 

dedicaram-se a atividades distintas. 

Para além das entrevistas, no acervo do Arquivo Histórico Judaico Brasileiro 

há documentos sobre o Centro de Assistência aos Ambulantes de São Paulo, 

localizado na rua José Paulino, Bom Retiro, fundado em 1943 e encerrado em 1984. 

Segundo Ata de Assembleia Geral Extraordinária lavrada em 17/09/1984, a 

associação, que teria chegado a 800 filiados atendidos, na ocasião, não tinha mais 

que 20 pessoas entre seus membros. 

 

                                                 
163 Entrevista realizada com a Sra. Fany Rozentraub, em 06/05/1994. Entrevistadoras: Gaby Becker e 
Feigue K. Feinguezicht. Disponível no Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. 
164 RATTNER, H. Tradição e Mudança. São Paulo: Ática, 1977. 
165 As informações aqui citadas com base no livro do Professor Henrique Rattner devem ser 
consideradas no contexto de sua produção; a pesquisa publicada na citada obra foi elaborada na 
forma de recenseamento no ano de 1968. 
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Embora não haja registros sobre os membros associados ao Centro para a 

análise de suas nacionalidades ou características sociais, o Estatuto de 1944 revela 

os objetivos da associação: “Unir os ambulantes seus associados, prestando-lhes 

assistência: médica, jurídica, nas repartições públicas federais, estaduais e 

municipais, financeira, cultural e recreativa, na medida de suas possibilidades.” 

É interessante pensar na constituição de uma organização com esses 

objetivos no ano de 1943, principalmente em se considerando o perfil dos diretores 

do Centro em 1944: o presidente era um brasileiro; o vice-presidente, um polonês 

naturalizado brasileiro; o secretario geral, um brasileiro; e aqueles que ocupavam os 

cargos de 1º e 2º secretário e de 1º e 2º tesoureiro eram poloneses naturalizados. 

Quer dizer, tendo em vista a fundação de uma associação destinada a atender 

ambulantes, com diretoria composta por brasileiros e poloneses, em 1943, ano em 

que os judeus do leste europeu (russos, poloneses) já não representavam o fluxo 

imigratório  principal, pode-se inferir que certa quantidade de judeus permaneceu por 

mais tempo exercendo a atividade de mascate do que sugerem as perspectivas de 

progresso econômico associadas a esses imigrantes. 

Em outro sentido, a constituição do Centro em questão faz pensar sobre a 

necessidade política desse imigrante de se organizar em torno de uma estrutura que 

lhe garantisse assistência, provavelmente aviando as licenças e registros 

necessários para o exercício da função de mascate, uma vez que o regime político 

de então era o Estado Novo, que impôs restrições aos estrangeiros. A presença de 

brasileiros na diretoria, inclusive no cargo de presidente, pode significar uma 

estratégia de legalização da associação, atendendo às leis de nacionalização.  

A falta de documentos complementares acerca dessa associação deixa 

lacunas que suscitam mais questionamentos: será que a presença de brasileiros 

extrapolava a diretoria? Quem eram esses quase 800 associados no apogeu do 

Centro, judeus ou brasileiros? Problematizações até aqui sem indícios para maiores 

considerações. Ainda assim, a existência de tal associação reflete a importância do 

trabalho de mascate na experiência dos imigrantes judeus. 

Todavia, embora o comércio tenha sido a vivência profissional mais 

marcante, não foi o único ofício desses imigrantes. Mesmo entre aqueles vindos de 

pequenas cidades, as profissões urbanas predominavam: além de comerciantes, 

havia exportadores/ importadores de mercadorias, artesãos etc. E aqueles vindos de 

grandes cidades às vezes tinham formação universitária, experiência no trabalho 
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fabril e estavam habituados a conviver em um ambiente mais diversificado. Segundo 

entrevista do Prof. Boris Schnaiderman, filho de judeus russos, nascido na Ucrânia, 

“os judeus russos que moravam nas cidades grandes estavam, na sua maioria, 

muito russificados”166, certamente porque viviam mais inseridos na sociedade e 

economia russa. 

Entre as entrevistas analisadas, podem-se notar as diferenças de percurso 

profissional entre aqueles que chegaram adultos e aqueles que imigraram ainda na 

infância ou na juventude, construindo aqui suas perspectivas profissionais. Pode-se 

observar ainda que é diferente a trajetória daqueles que chegaram com formação 

superior, caso da mãe da entrevistada Tatiana Belinky. 

Das nove entrevistas analisadas, com exceção da Sra. Belinky, cuja mãe era 

dentista, todos os entrevistados, ao narrarem as experiências de seus pais na 

chegada ao Brasil, dizem que a ocupação nos primeiros anos foi o comércio, 

mediante a venda das mais diversas mercadorias, como bolsas, móveis, guarda-

chuvas, comidas (armazéns e bares), entre outras.  

Em contrapartida, aqueles que aqui iniciaram sua vida profissional seguiram 

rumos diversificados. O Sr. Joseph Kantor, que dominava a língua inglesa (uma vez 

que já havia morado nos Estados Unidos), passou pelos escritórios das 

multinacionais Goodyear, Anderson Clayton, até ser proprietário de um famoso bar, 

o Nick Bar, inaugurado em 1949, ao lado do TBC - Teatro Brasileiro de Comédia, no 

Bexiga, em São Paulo. Uma alternativa para as refeições dos atores, seu bar 

transformou-se em um importante ponto de encontro dos artistas nos anos 1950.  

O Sr. Moyses Barmak, cujo pai vendeu guarda-chuvas, formou-se médico, 

clinicou na Santa Casa e, por 45 anos, no Lar dos Velhos, inaugurando lá o serviço 

médico junto aos idosos. A D. Fanny, cujo pai foi mascate e estabeleceu-se 

posteriormente com uma alfaiataria na Av. São João, formou-se na escola de 

Comércio Álvares Penteado e, por ocasião da entrevista (1994), era professora de 

Yiddish e dirigia uma “universidade de cultura judaica”167. Também entre aqueles 

que chegaram ainda jovens, o Sr. Julio Goichberg, após vários empregos nos quais 

                                                 
166 ZEN, E. R. G. Homenagem: Boris Schnaiderman um pacifista que foi para a guerra... Seminários. 
Imigração, repressão e segurança nacional. n.3. São Paulo: Arquivo do Estado/ Imprensa Oficial do 
Estado de São Paulo, dez. 2003. p.89. 
167 A referência à direção da universidade de cultura judaica é uma citação literal retirada do 
depoimento da Sra. Fany Rozentraub, embora a entrevistada não tenha feito maiores explanações 
sobre a dita universidade.  
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“fazia de tudo”, conseguiu colocação numa fábrica de guarda-chuvas, na qual 

continuava até a data da entrevista (1996), mas agora como proprietário. 

Numa trajetória distinta, o pai da escritora Tatiana Belinky chegou ao Brasil 

dois meses antes do restante da família, viajando antes para verificar as condições, 

e, embora tivesse um primo morando no Rio de Janeiro, preferiu fazer da cidade de 

São Paulo seu destino – “achou que São Paulo dava mais jeito pra trabalhar” –, 

onde acabou negociando o ponto de um consultório dentário, com clientela e tudo. 

 

Os clientes eram enfermeiras, freiras, médicos, o pessoal da 
Santa Casa e da vizinhança. Ela herdou o consultório e a 
clientela. Não falava uma palavra de português, se entendia 
com os médicos e com as enfermeiras em latim, com as 
freiras.168 

 

 Com nível universitário, a mãe da Sra. Belinky estabeleceu-se rapidamente 

em seu próprio consultório, e seus filhos, Dona Tatiana e seu irmão, estudaram na 

escola alemã e, depois, na escola americana Mackenzie, o que denota que a família 

conquistou algum poder aquisitivo. 

 Cabe considerar que as experiências de trabalho se diferem entre os judeus 

imigrados dependendo da geração analisada. Os imigrantes que chegaram adultos 

se empregaram, grosso modo, no comércio em geral, exceto quando possuíam 

profissão especializada, e o fizeram não somente por exigência da situação, para 

ganhar a vida, mas porque sua experiência profissional consistia na prática 

comercial. 

Outro ponto que merece atenção diz respeito às entidades assistenciais, que 

não agiam somente por solidariedade, tinham seus objetivos (como destacado no 

capítulo anterior), assim como as ajudas individuais. Não se tratava apenas de 

oferecer generosamente oportunidades a conterrâneos; tratava-se de uma estratégia 

comercial, visto que os recém-chegados trabalhavam por comissão, ganhavam 

sobre o que vendiam. Assim, representavam para seu fornecedor uma forma barata 

e eficaz de ampliar o fluxo de suas mercadorias nas ruas. 

  Identificadas as apropriações do bairro do Bom Retiro e as ligações 

comerciais estabelecidas na cidade de São Paulo pelos judeus do leste europeu, 

cabe ainda examinar outro ponto da experiência desses sujeitos: seu contato com os 

                                                 
168 Entrevista realizada com a Sra. Tatiana Belinky, em 18/4/1994. Entrevistadoras: Sara Altman e 
Paulina Firer. Disponível no Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. 
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brasileiros e com imigrantes não judeus, o convívio e as relações firmadas entre 

grupos tão distintos. 

 

 

2.3 - TODOS ERAM ESTRANGEIROS 

  

 A temática da imigração é destaque na produção historiográfica paulista, visto 

que para São Paulo se dirigiu mais da metade da corrente imigratória recebida pelo 

Brasil (no período da Primeira República). Desse montante, cerca de um terço era 

de italianos, seguidos pelos espanhóis, portugueses, japoneses, alemães e 

austríacos. Esses estrangeiros inseriram-se na agricultura, mas também foram para 

as cidades, onde exerceram várias profissões, atuando como artesãos, operários, 

empresários. Registros apontam que, já em 1920, 64,2% dos estabelecimentos 

industriais existentes no estado pertenciam a imigrantes.169 Em 1934, o 

recenseamento revelou que 67% dos habitantes da cidade eram estrangeiros ou 

filhos de estrangeiros.170 

 Entre esses sujeitos históricos de diversas nacionalidades, havia aqueles que 

ingressaram no país subsidiados e aqueles que o fizeram por conta própria. Muitos 

se estabeleceram em São Paulo, chegando à cidade como primeiro destino ou no 

contexto da migração intermunicipal ou interestadual, sempre na busca de dias 

melhores. Se a quantidade de imigrantes era considerável, o mesmo se pode dizer 

quanto aos migrantes nacionais, também atraídos pelas oportunidades criadas na 

cidade. 

 Torna-se difícil supor uma existência isolada dos judeus em São Paulo. 

Mesmo no bairro do Bom Retiro, não havia hegemonia judaica. Pode-se apenas 

falar em maioria, haja vista que a própria história do bairro faz menção à presença 

de outros imigrantes anteriormente chegados. Esse processo de apropriação do 

bairro pelos judeus não significa uma ruptura; os outros sujeitos continuaram 

existindo naquele espaço. 

 

                                                 
169 PETRONE, Maria Tereza Schorer. Imigração. In: PINHEIRO, Paulo Sérgio. História Geral da 
Civilização Brasileira. O Brasil Republicano. Vol.2 - Sociedades e instituições (1889-1930). Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2004. p.103-104, 120. 
170 HALL, M. Imigrantes na cidade de São Paulo. In: PORTA, Paula. História da cidade de São 
Paulo: a cidade na primeira metade do século XX, 1890-1954. São Paulo: Paz e Terra, 2004. p.121. 
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Figura 8 - Grupo de crianças de várias nacionalidades, 

na Rua Prates, no ano de 1929. Na foto, Adolfo Fischiman – 

Acervo do Arquivo Histórico Judaico Brasileiro.171 

 

 A fotografia apresentada ratifica justamente a existência de outros atores no 

“bairro judeu”. Pode-se inclusive perceber como, na ausência de sinais externos 

(como a quipá172, por exemplo), fica difícil identificar quem era o menino judeu 

Adolfo Fischiman – citado na legenda. 

 A presença de crianças negras na fotografia permite perceber que o Bom 

Retiro não era território da elite, e menos ainda território exclusivamente de 

imigrantes. Era um bairro de feições populares, com forte vocação comercial, por 

sua localização, mas endereço de muitos operários, com habitações modestas e 

cortiços que atraíam diversos moradores. 

 Um dos fatores que contribui para a análise do convívio entre judeus, 

nacionais e outros imigrantes é o ambiente escolar. A necessidade de continuar os 

estudos colocou em um mesmo espaço pessoas das mais diversas origens, embora 

                                                 
171 Amigos de rua reunidos na Rua Prates em frente ao antigo número 135. A casa ainda existe e tem 
o número 682, conforme legenda original da fotografia. 
172 É um pequeno chapéu em forma de circunferência utilizado pelos judeus tanto como símbolo da 
religião como de temor a Deus. É usualmente associado ao reconhecimento da superioridade divina 
sobre o ser humano, sendo o símbolo de humildade perante o criador e de submissão à sua vontade. 
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estivessem separadas pelo crivo social, e as crianças e jovens tiveram experiências 

bastante significativas a partir desses encontros. 

 

Aí eu entrei na escola [Osvaldo Cruz], a única gringa numa 
escola onde ninguém falava uma outra língua, a única que 
falava um pouquinho de inglês era a Yara [Epstein] e eu já 
tinha começado a estudar inglês então a gente se comunicava 
assim... os professores foram maravilhosos, me protegeram 
demais até, eu acredito que prejudicou os meus estudos, 
porque eu era a mais paparicada na escola e o que que eu 
posso dizer.173 

  

 O Ginásio Osvaldo Cruz, fundado em 1914, era uma escola particular. 

Conforme revela o depoimento supracitado, nela a Dona Ruth, que chegou em São 

Paulo em 1933, com dez anos de idade, não sentia nenhuma rejeição pelo fato de 

ser judia, ou pelo fato de ser uma imigrante europeia; o único empecilho era o 

idioma. A ausência de estranhamento talvez possa ser relacionada ao fato de D. 

Ruth não ter sido a primeira aluna estrangeira a se matricular na escola – sua amiga 

Yara Epstein já frequentava o colégio quando da chegada da entrevistada. 

 

Como alunos éramos os melhores era um desafio, nós só 
perdemos isso de sermos os melhores quando o número de 
estudantes japoneses começaram a entrar então passaram 
eles a ser os melhores.174 

 

 O Sr. Simão Casoy corrobora a ideia de que as instituições escolares eram 

espaços em que conviviam jovens imigrantes ou descendentes de imigrantes de 

várias nacionalidades, todos buscando melhores oportunidades educacionais, 

entendendo a educação como uma forma de ascensão. 

Outra entrevistada que menciona seu contato com jovens não judeus no 

âmbito escolar é D. Fany: 

 

Primeiro, como falei o [professor de] hebraico vinha em casa, 
piano em casa, professora de português também em casa. 
Depois como eu já tinha naquela ocasião, já era uma menina 
de dez, onze anos, entrei no Álvares Penteado. Escola de 
Comércio Álvares Penteado. Meu sonho a vida toda foi fazer 

                                                 
173 Entrevista realizada com a Sra. Ruth Sporn, em 01/04/1998. Entrevistadoras: Olívia Haftel e 
Paulina Firer. Disponível no Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. 
174 Entrevista realizada com a Sr. Simão Casoy, em 29/01/1994. Entrevistadoras: Marília Freidenson e 
Feigue K. Feinguezicht. Disponível no Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. 
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medicina. Mas meu pai disse, era o sistema patriarcal lá em 
casa, eu não preciso lhes contar, meu pai disse que moça judia 
não precisa entrar em estudos prolongados. Então me podou, 
me podou tanto, me deixou frustrada, estudei no Álvares 
penteado e me formei.175 

 

 Sabe-se que a escola é, em geral, o primeiro ambiente social que as crianças 

conhecem sem seus pais. E foi justamente nesse ambiente que os pequenos 

imigrantes ou descendentes de imigrantes diversificaram seu convívio, já que, ao 

ingressarem em escolas não judaicas, é certo que acirraram seu contato com 

brasileiros, estrangeiros e, possivelmente, com outros judeus, o que decerto não 

aconteceria em uma escola da comunidade.  

 

Havia algumas pequenas começo de pequenas escolas iídiche 
mais a maior ambição da geração [...] era os choques que nós 
sentíamos daquilo que éramos os costumes de casa e aquilo 
que nós encontrávamos no Instituto, como eu estudei no 
Instituto Santa Inês, então para eu ser um bom aluno eu tive 
que aprender Ave Maria, Santa Maria, eu fiz até curso de 
coroinha, levava um puxão de orelha da minha mãe por causa 
disso...não tinha outro modo. Nosso ginásio foi outra época de 
choque de geração, choque de costumes, em casa tinha uma 
educação mais ou menos judaica liberal e na escola a gente 
comia até sanduíche de pernil, era isso.176 

 

 A decisão de colocar os filhos em uma escola não judaica ampliava as 

relações dos jovens e deixava evidente, como salienta o Sr. Simão Casoy, o 

convívio de culturas e gerações. De um lado estava a cultura católica, disseminada 

no colégio tradicional, e de outro a cultura judaica e os valores trazidos pelos 

primeiros imigrantes que chegaram em São Paulo.  

Enquanto estavam nos bairros das pequenas cidades do leste europeu, os 

judeus tinham na organização comunitária meios de manter a comunidade unida em 

torno dos mesmos propósitos e valores, por vezes sendo reconhecidos como 

tradicionais. No entanto, quando viviam em cidades maiores, intensificavam o 

contato com a sociedade, devido à sua inserção nas relações sócio-econômicas, e 

comumente eram chamados de “assimilados”, devido ao abandono ou à 

ressignificação das práticas religiosas e/ou comunitárias. 

                                                 
175 Entrevista realizada com a Sra. Fany Rozentraub, em 06/05/1994. Entrevistadoras: Gaby Becker e 
Feigue K. Feinguezicht. Disponível no Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. 
176 Entrevista realizada com o Sr. Simão Casoy, em 29/01/1994. Entrevistadoras: Marília Freidenson e 
Feigue K. Feinguezicht. Disponível no Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. 
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 Assim, rezar a Ave Maria no colégio católico paulista, ou comer a mesma 

merenda que os demais alunos, não causava estranhamento entre os filhos dos 

imigrantes, pois conviviam diretamente com sujeitos não judeus, já que estavam 

inseridos em uma sociedade predominantemente não judaica. Provavelmente os 

únicos lugares em que observavam com mais frequência seus semelhantes177 

estavam no Bom Retiro, principal endereço dos judeus até a metade do século XX, 

nas atividades promovidas pelas instituições comunitárias judaicas e no ambiente 

religioso, a sinagoga. 

 Em quase todos os grupos imigrantes a assimilação ocorreu por etapas, pois, 

ainda que não fosse um processo linear, obedecia a um padrão comum. Numa fase 

inicial, ou seja, no âmbito da primeira geração de imigrantes, destacava-se o papel 

das instituições comunitárias, que serviam para sanar necessidades e forneciam 

espaço para a expressão coletiva. Na segunda fase, havia ainda laços étnicos, 

mantidos pelas organizações, mas a endogamia já se enfraquecia, os lugares de 

residência se diversificavam e a língua nacional substituía o idioma do imigrante. Na 

terceira geração, os laços se restringiam a alguns símbolos residuais e à eventual 

participação em atividades culturais, mas sem envolvimento em instituições 

especificamente étnicas.178 

 

[...] No caso dos judeus, um estudo de 1941 revelou que 
apenas alguns daqueles chegados 25 anos antes [em 1916] 
não tinham sido assimilados; que, ao passo que os imigrantes 
raramente se casavam com brasileiros, a metade de seus filhos 
o fazia; e que a incompatibilidade entre grupos de judeus era 
maior do que entre judeus e paulistanos.179 

 

 Esse processo era perceptível entre os judeus, mas, em se considerando que 

o caso judaico não se refere a uma questão simplesmente étnica, e sim religiosa, a 

relação com as associações deve ser analisada sob a perspectiva da prática 

religiosa, que podia se tornar menos intensa, mas revivia nas grandes datas 

comemorativas.  

                                                 
177 É importante destacar que a palavra “semelhantes” é aqui usada em detrimento de “iguais”, visto 
que a comunidade judaica não era homogenia. 
178 HALL, M. Imigrantes na cidade de São Paulo. In: PORTA, Paula. História da cidade de São 
Paulo: a cidade na primeira metade do século XX, 1890-1954. São Paulo: Paz e Terra, 2004. p.123. 
179 FREIDENSON, M.; BECKER, G. (Orgs.). Passagem para a América: Relatos da imigração 
judaica em São Paulo. São Paulo: Arquivo do Estado, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 
2003. p.51. 
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Outros colégios não judaicos são citados nas entrevistas analisadas, como o 

Externato Teixeira Branco, na Rua Guarará, Jardim Paulista, e a Escola Estadual 

Caetano de Campos, que funcionou de 1894 até 1978 em prédio construído na 

Praça da República, local que atualmente abriga a Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo, passando a ocupar um prédio na Rua João Guimarães Rosa, 

Consolação. 

Todavia, é necessário ressaltar que, entre as instituições educacionais 

citadas, a de maior destaque é o Colégio Presbiteriano Mackenzie de São Paulo 

(primeiramente denominado Escola Americana). Nessa instituição estudaram D. 

Ruth Sporn, que cursou secretariado, D. Tatiana Belinky e seu irmão, os filhos do Sr. 

Emmanuel e certamente outros mais não relacionados nas entrevistas analisadas. 

  

Primeiro uma escola alemã com meu irmão. É, porque eu, os 
meus pais acharam bom, era uma língua estrangeira, eles vão 
ficar muito diferentes, quem sabe é mais fácil, vamos começar 
com uma escola alemã que tem o português, claro que tinha 
aula de português tudo, e nos matricularam em uma escola 
alemã onde nós ficamos um trimestre porque não aguentamos 
aquela alemãozada lá, que já era um ambiente horrível, 
antissemitismo que eu senti foi lá, fora de lá nunca senti nada 
no Brasil. E saímos de lá para escola americana – 
Mackenzie.180 

 

A Sra. Tatiana conta o início de sua vida escolar no Brasil, que se deu com o 

ingresso em uma escola alemã, escolhida pelos pais por conta da facilidade que 

possivelmente o idioma predominante traria, mas foi somente nessa instituição que 

ela teria sentido alguma manifestação contra judeus, motivo pelo qual estudou lá por 

apenas um trimestre; então, transferiu-se para o Mackenzie, onde não enfrentou 

mais problemas.  

Cabe considerar que a maioria dos colégios era católica. Assim, os colégios 

não católicos, como o Mackenzie, que desde 1871 possuía classes mistas e recebia 

qualquer aluno, sem distinção religiosa, embora tivesse orientação cristã181, 

tornavam-se uma opção para os judeus. 

                                                 
180 Entrevista realizada com a Sra. Tatiana Belinky, em 18/4/1994. Entrevistadoras: Sara Altman e 
Paulina Firer. Disponível no Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. 
181 ALMEIDA,  A.  de  et.  al. Mackenzie: tradição e pioneirismo na educação. 2ªed. São Paulo: 
Editora Mackenzie, 2004. p.13. 
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A valorização da educação como forma de ascender socialmente e, assim, 

garantir uma vida melhor é demonstrada na entrevista do Sr. Simão, bem como as 

dificuldades enfrentadas para propiciar aos filhos melhores oportunidades. 

 

Poucos podiam estudar, o mais velho porque ele tinha que 
ajudar o pai na loja, ou fazer a cobrança da clientele. O caçula 
era sempre o mais feliz porque uma família inteira que 
trabalhava pra ele poder fazer universidade. Era o tipo de 
educação. A ilusão dos pais era formar os filhos, todos eles 
gostariam que o sacrifício deles os filhos terem uma escola, ter 
uma cultura e ter uma vida um pouco melhor do que o 
clentelchique que chegava, carregava o pacote, vender de 
porta em porta, não queriam isso pros filhos. Alguns muitos 
conseguiram outros não conseguiram, mas a intenção de todos 
os imigrantes na ocasião é que seus filhos fossem formados ou 
se formassem.182 

 

 Nas entrevistas os narradores discorrem sobre suas experiências, muitas 

vezes atreladas ao modo de vida privilegiado que usufruíam. Como já salientado 

anteriormente, o Núcleo de História Oral do Arquivo Histórico Judaico Brasileiro 

privilegia em seu acervo certos depoimentos, com ausência do resgate das 

memórias dos judeus que tiveram uma experiência menos abastada.  

Então, cabe ressaltar que não se pretende aqui reforçar o estereótipo do 

judeu que enriquece facilmente devido às suas habilidades incomuns com as 

finanças. Embora haja lacunas nos vestígios apresentados por essas fontes, é 

necessário destacar que não havia (e não há) essa facilidade e igualdade de 

oportunidades. Certamente, dos imigrantes que, com esforço, vieram ou trouxeram 

sua família da Europa, poucos tiveram nesses primeiros anos condições de 

matricular seus filhos em colégios da elite paulistana. Tal asserção pode ser 

ratificada considerando-se o volumoso número de instituições judaicas destinadas a 

amparar os despossuídos de diversas idades e situações – crianças, mulheres, 

idosos –, oferecendo desde intervenções mínimas, como consulta médica, cursos e 

empréstimos, até abrigo para os idosos183. No entanto, verifica-se que o afastamento 

do idoso do lar se dava somente em última instância, quando a família não tinha 

condições de arcar com cuidados especiais e médicos. 

                                                 
182 Entrevista realizada com o Sr. Simão Casoy, em 29/01/1994. Entrevistadoras: Marília Freidenson e 
Feigue K. Feinguezicht. Disponível no Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. 
183 Podem-se destacar as instituições Organização Feminina de Assistência Social (OFIDAS), EZRA - 
Sociedade Israelita dos Amigos dos Pobres, Lar dos Velhos - Lar Golda Meir, Cooperativa de Crédito 
Popular do Bom Retiro. 
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Se o convívio escolar pode ser visto como um campo de análise das 

relações entre os judeus e os demais atores da sociedade paulista, um outro fator 

também se torna relevante para essa percepção: a colaboração da comunidade 

judaica durante a Revolução Constitucionalista de 1932.  

O esforço de guerra que mobilizou a cidade de São Paulo durante os três 

meses de conflito entre as tropas paulistas e o exército federal, quer na militância 

cívica, quer na frente de batalha, teve participação de muitos jovens, inclusive da 

comunidade judaica, que, portanto, também se fez presente nesse episódio. A 

Sociedade Beneficente das Damas Israelitas, fundada em 1915, apoiou o esforço 

bélico paulista durante a Revolução184, o que é considerável, pois se tratou de um 

apoio institucional que posicionou o grupo, o que se tornou mais significativo do que 

as adesões individuais. 

Cabe questionar ainda se entre os imigrantes que São Paulo recebeu os 

judeus não representaram um percentual de destaque, enquadrando-se nas 

imigrações de caráter urbano, considerando-se que os números relativos a esses 

sujeitos se apresentavam fragmentados pela questão das nacionalidades. O 

imigrante judeu era apenas mais um aos olhos menos atentos, ainda mais em se 

tratando daqueles cuja aparência não denotava a religiosidade ortodoxa (uso da 

quipá, peiot185, barba longa). O desafio é perceber se as relações dos judeus com os 

outros membros da sociedade paulistana da época eram de alguma forma alteradas 

devido à sua origem. 

Deve-se ressaltar que a relação entre nacionais e estrangeiros era pautada 

em estereótipos pouco convenientes para os imigrantes, abrangendo várias 

nacionalidades. 

 

Se a elite paulistana os via com certo desprezo, pela pouca 
instrução, pelos trabalhos a princípio humildes a que muitos 
[imigrantes] se dedicaram, eles, em sentido inverso, não se 
encolhiam. Dividiam o universo social entre “nós” e os 
“brasileiros”. “Nós” não constituía um grupo homogêneo, pois 
todos “sabiam” que, “por natureza”, turco é embrulhão, 

                                                 
184 CYTRYNOWICZ, R. Instituições de assistência social e imigração judaica. História, Ciências, 
Saúde - Manguinhos. Vol.12, n.1. Rio de Janeiro, jan.-abr. 2005 Disponível em: <http://www.scielo. 
br/scielo.php?pid=S0104-59702005000100009&script=sci_arttext>. Acesso em: 29/07/2010. 
185 Peiot designa os cachos de cabelos laterais característicos dos judeus ortodoxos, que cumprem 
esse mandamento devido à ordenança de não rapar os lados da cabeça. 
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espanhol é encrenqueiro e o judeu da prestação um tipo 
esperto que não merece confiança.186  

 

Na maioria das entrevistas analisadas essa associação não é relatada na 

forma de preconceito ou antissemitismo, tanto por parte dos nacionais como por 

parte de outros imigrantes. Contudo, D. Tatiana Belinky, após discorrer sobre sua 

curta passagem pela escola alemã, lembra de momentos em que percebeu um 

tratamento generalizante do imigrante. 

 

Agora casas, assim, de cara na calçada [risos], nunca vi isso 
antes. E a língua, e os nomes, e a Rua Jaguaribe cheia de 
moleques danados, terríveis, que nos hostilizavam muito. Não 
sabiam de judeus coisa nenhuma, eles nem sabiam o que é um 
judeu. Eram estrangeiros, alemão, paspalhão come bosta com 
feijão, eles cantavam pra gente, como “merda” com feijão, pra 
ser a verdade [risos]. E mexiam com a gente... era... era difícil, 
fui ruim no começo. Mas com esse negócio de judeu, eles nem 
sabiam o que que é judeu. Não, na vizinhança nós éramos os 
outros, os estrangeiros, os alemães, porque tudo que era 
estrangeiro era alemão.  
Nós russo era o russo de prestação, russo era o homem da 
prestação, e judeu era judas, era não sei o que, mas não era, 
eles nunca viram um judeu em carne e osso, nem imaginavam, 
nem sabiam o que que isso era, e agora alemão sim, os 
alemães lá sabiam. É, me contaram que eu crucifiquei Jesus 
Cristo, eu, pessoalmente [risos].187 

   

 

 Segundo ela, os meninos da rua cantavam os versos para irritar, mas não 

sabiam o que era um judeu; para eles, todos os estrangeiros eram “alemão”, e 

associavam o judeu ao Judas Iscariotes, que, conforme narrativa bíblica, foi o traidor 

de Jesus Cristo. Assim, seria prematuro afirmar que se tratava de discriminação o 

cantarolar das crianças, pois não havia entendimento do que era ser um judeu. A 

rejeição estava relacionada ao “ser estrangeiro”, diferente, e não diretamente ligada 

ao judaísmo. 

 Todavia, o ato de lembrar, de narrar uma versão de suas próprias 

experiências, é por vezes influenciado por uma visão idílica do passado, sobretudo 

da infância. Assim, a ausência de lembranças sobre preconceito pode estar atrelada 

                                                 
186 FAUSTO, B. Negócios e ócios: histórias da imigração. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. 
p.66-67. 
187 Entrevista realizada com a Sra. Tatiana Belinky, em 18/04/1994. Entrevistadoras: Sara Altman e 
Paulina Firer. Disponível no Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. 
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a essa ressignificação harmônica do que foi vivido. Portanto, embora as entrevistas 

não se refiram explicitamente ao antissemitismo, não significa que não existia.   

 O judeu era representado na cultura popular brasileira com resquícios das 

velhas formas de discriminação e exclusão do elemento judaico historicamente 

herdadas de Portugal (reforçadas no período inquisitorial), associando-o às ideias 

pré-concebidas de sua atuação nas relações comerciais, ou ainda fazendo-se 

presente a associação com Judas.188 Isto é, a rejeição ou construção da imagem do 

judeu não estaria associada à religião, à cultura ou, em última análise, à etnia 

israelita, e sim a pré-conceitos formulados sob o que se aprendeu ou se ouviu dizer. 

 Dessa forma, vê-se que a experiência judaica junto à sociedade paulistana – 

entendida como a população civil da cidade de São Paulo, compreendida como os 

habitantes nacionais e estrangeiros, sem relação com movimentos ideológico-

sociais, estabelecidos principalmente no perímetro central da cidade – se deu de 

forma mais intensa em espaços específicos de socialização, como a escola e o 

bairro, influenciada, em algumas situações, por tipos de discriminação ou rejeição. 

Percebe-se também que a integração na sociedade representou uma questão mais 

conflituosa para a comunidade judaica, que teve de aceitar formas menos 

tradicionais da prática do judaísmo. 

 

***** 

  

Nesta análise sobre a participação dos judeus do leste europeu na 

comunidade judaica paulista, procurou-se identificar os aspectos relacionados à 

construção do território judaico em São Paulo – o Bom Retiro –, o exercício da 

profissão e, por fim, as relações firmadas com os demais elementos da sociedade 

paulistana. Feito isso, pretende-se analisar as relações entre os imigrantes judeus e 

o governo federal brasileiro, tendo como fio condutor a percepção da presença do 

antissemitismo e do anticomunismo no estabelecimento das políticas 

governamentais. 

 

 

 

                                                 
188 SZNITER, CÉLIA. O judeu no imaginário brasileiro. Boletim Informativo - AHJB. n.31. São Paulo: 
Arquivo Histórico Judaico Brasileiro, mai.-ago. 2004. p.9-12. 
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CAPÍTULO III - INDESEJÁVEIS? 

 

A palavra “indesejável” foi utilizada para nomear aqueles imigrantes que não 

se enquadravam nos objetivos das políticas imigratórias governamentais. Avaliados 

sob diferentes formas de representação desde o final do século XIX, forjou-se a 

identidade do cidadão desejável ou indesejável conforme sua raça, cultura, moral ou 

religião. Dependendo dos interesses em questão, o imigrante era considerado 

inassimilável, atrasado, grosseiro ou símbolo de progresso, da civilização.189 

    

[Indesejáveis] Assim foram definidos os estrangeiros que, por 
palavras ou ações, voltavam-se contra a ordem política, 
econômica, moral e social existentes, considerados nocivos à 
sociedade e perigosos à segurança pública – regra geral, 
aqueles que, por meios variados, contestavam a propriedade, o 
trabalho, a família, a moral cristã e os poderes constituídos, 
apresentando-se como desviantes aos padrões de 
comportamento socialmente aceitos: desordeiros, na 
apreensão global do termo.190  

 

A aceitação do imigrante estava intrinsecamente ligada à sua integração à 

sociedade brasileira, ou melhor, à ordem social vigente. Dependendo de sua etnia, o 

imigrante disposto à integração era desejável; no entanto, caso se tornasse 

inoportuno, questionando a ordem instituída, logo passava à condição de 

indesejado. Assim, vê-se que ser “indesejável” era uma questão para além de 

padrões étnicos; antes, estava atrelada aos interesses governamentais. 

Associando o contexto histórico analisado – último decênio da República 

Velha e primeira década do governo de Vagas – aos atores investigados, deve-se 

considerar a mudança de postura governamental, a transição da autonomia política 

estadual na orientação da imigração para a centralização do poder e direcionamento 

das políticas na forma de um plano nacional.  

Todavia, é necessário verificar se as diferenças religiosas, culturais e de 

origem que caracterizavam o grupo judaico nacional e paulista eram consideradas 

quando do estabelecimento das políticas nacionais, ou se estas se referiam apenas 

ao “judeu” como elemento étnico, desprezando suas especificidades.    

                                                 
189 CARNEIRO, M. L. T. A imagem do imigrante indesejável. Seminários: imigração, repressão e 
segurança nacional. nº3. São Paulo: Arquivo do Estado/ Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 
2003. p.23. 
190 MENEZES, L. M. Os Indesejáveis: desclassificados da modernidade. Rio de Janeiro: Ed. UERJ, 
1996. p.91. 
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Nesse sentido, cumpre frisar que este estudo não pretende posicionar-se 

afirmando ou negando a existência de políticas antissemitas no governo de Vargas. 

Pretende apenas demonstrar o que foi possível averiguar nas fontes analisadas no 

tocante às relações estabelecidas com os judeus do leste europeu. Dessa forma, 

busca-se localizar os judeus da Europa Oriental nas políticas federais brasileiras das 

décadas de 1920 e 1930, percebendo como foram apreendidos, por quais motivos 

foram considerados indesejáveis e como essa rejeição se expressou nas práticas de 

vigilância e na outorga de leis específicas sobre os judeus. 

No mais, a análise divide-se na identificação do antissemitismo e 

anticomunismo como motivos para a construção do estigma de “indesejável”, 

orientando-se não pelo discurso oficial, mas pelos documentos produzidos pelo 

DEOPS - Departamento Estadual de Ordem e Política Social de São Paulo. Ainda, 

resgata as participações desses judeus em partidos ou organizações políticas de 

ideologia diversa à do Estado então constituído. 

 

 

3.1 - ANTISSEMITISMO 

 

O antissemitismo é temática recorrente na historiografia sobre judeus em 

São Paulo, e isso não acontece por acaso, afinal, qual outro povo teve sua trajetória 

marcada por tantas perseguições ao longo da história? A que outro povo foram 

atribuídas teorias de conspiração e uma palavra específica para designar os 

elementos hostis – antissemita? 

A palavra antissemitismo foi empregada pela primeira vez em 1879, por 

Wilmer Marr, que embasava o termo na existência de uma identidade racial judaica. 

 

Asseverando que o caráter “inato” dos judeus ou semitas [...] 
era absolutamente oposto ao caráter “nobre e puro” dos 
arianos (Marr, ao dizer “arianos”, tinha em mente os teutões e 
nórdicos, tais como alemães, austríacos, escandinavos, 
holandeses, ingleses, franceses etc.). Ele considerava, 
magnanimamente, que os judeus não podiam deixar de ser o 
que eram; isto é, homens “inferiores moral e fisicamente”, 
porque a natureza assim havia predeterminado.191 

 

                                                 
191 A propósito do antissemitismo, ver: Revista Morashá. Ed. 38. Set. 2002. Disponível em: 
<http://www.morasha.com.br/conteudo/ed38/aprop2.htm>. Acesso em: 10/07/2010. 



 

 

108

Mas o antissemitismo não se baseia apenas na crença científica da 

existência de uma raça israelita e de sua inferioridade perante outras raças 

consideradas puras, vai além. 

 

O anti-semitismo é uma escolha livre e total de si mesmo, uma 
atitude global que alguém adota não apenas para com os 
judeus, mas para com os seres humanos em geral, a história e 
a sociedade; é tanto uma paixão quanto uma visão de mundo. 
[...] o anti-semitismo não é uma simples “opinião” sobre os 
judeus e implica toda a pessoa do anti-semita [...] limita a dar 
diretrizes morais e políticas; é por si só um procedimento 
mental.192 

 

Assim, o que se percebe é que o antissemitismo refere-se não apenas a 

preferências subjetivas de empatia e relacionamento; está ligado a uma visão na 

qual a convicção contra os judeus precede a experiência e orienta para uma luta 

insana contra esse “mal” personificado na imagem desses indivíduos, que são 

identificados como depositários de defeitos morais inatos e incorrigíveis. Essa forma 

de pensar fomentou acontecimentos cruéis contra os judeus em diferentes lugares e 

tempos, como repressão institucional ou não, culminando com a barbárie máxima 

promovida pelo governo nazista alemão e seus colaboradores durante a Segunda 

Guerra Mundial. 

No Brasil, o que se discute não é a existência de pessoas antissemitas, mas 

a extensão que o antissemitismo alcançou em território brasileiro, em quais esferas 

esteve presente e quais as consequências dessa ideologia para a comunidade 

judaica. Nesse sentido, as pesquisas realizadas pela professora Maria Luiza Tucci 

Carneiro agruparam documentação importante sobre o pensamento antissemita no 

Brasil e as políticas formuladas a partir dele. 

A princípio, as questões étnicas estavam relacionadas à construção da 

identidade nacional, principalmente após a proclamação da República, e a favor das 

classes dominantes, no combate à democracia, justificativa do racismo. Todavia, o 

negro e o mulato eram objetos centrais da discussão, vistos como representantes de 

uma raça inferior, e a miscigenação, alvo central dos debates. 

A partir da década de 1930 o Brasil iniciou uma fase de reorientação 

econômica e política, com a ampliação da participação do Estado. Nesse momento 

de reorganização surgiram partidos de orientação fascista e de direita, que 
                                                 
192 SARTRE, Jean-Paul. A questão judaica. São Paulo: Ática, 1995. p.14, 24. 
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apoiavam Getúlio. Um dos grupos de destaque no apoio ao novo governo foi o 

movimento/partido Ação Integralista Brasileira (AIB), que existiu legalmente entre 

1933 e 1937, fundado por Plínio Salgado, e teve expressiva atuação política 

associada ao pensamento de direita e, por vezes, ao antissemitismo.  

O Integralismo atraía especialmente setores das classes médias urbanas e 

camadas não representadas na política tradicional (oligárquica), como jornalistas, 

advogados, professores, estudantes, empregados domésticos, médicos, 

funcionários públicos, padres, funcionários de comércio e operários, entre outros. E 

caracterizava-se pelo apelo cultural nacionalista.193 O segundo líder em importância 

do partido, Gustavo Barroso, escreveu e traduziu vários livros antissemitas, entre 

eles “Os Protocolos dos Sábios de Sião”. “No entanto, o Integralismo, com exceção 

de Barroso, mantinha o preconceito como um ponto secundário e genérico [...] 

referido a uma vaga e suposta ameaça internacional, e não atacando 

especificamente os judeus no Brasil.”194 Assim, ”não consta que a atuação da AIB, 

particularmente em relação aos judeus, tivesse promovido situações de tensão 

étnica ou conflitos reais que alterassem o cotidiano da comunidade judaica no 

Brasil”195. 

Entretanto, a Intentona Comunista, em 1935, apareceu como evento capaz 

de comprovar o discurso, antes já formulado e difundido, de que o comunismo era 

um mal à espreita, pronto para dominar o país a qualquer descuido. A prisão de 

alguns estrangeiros judeus envolvidos no levante foi utilizada como reforço do mito e 

estigma de “ser comunista e judeu”. 

Após 1937, com o golpe que iniciou o Estado Novo, que, entre outras 

medidas, fechou o Congresso Nacional, extinguiu os partidos políticos e outorgou 

uma nova Constituição que conferia plenos poderes ao presidente da República, 

segundo alguns autores, teria se instalado o seguinte cenário: 

 

Diante dessa negação dos ideais democráticos, o estigma de 
ser judeu ganhou forças carregando consigo a marca de 
bolchevista ou explorador capitalista, independente do 

                                                 
193 CYTRYNOWICZ, R. Integralismo e política regional: a ação integralista no Maranhão (1933-1937). 
Revista Brasileira de História. Vol.21, n.40. São Paulo, 2001. p.278-279. 
194 Idem. Além do estado e da ideologia: imigração judaica, Estado Novo e Segunda Guerra Mundial. 
Revista Brasileira de História. Vol 22, n.44. São Paulo, dez. 2002. p.396. 
195 MAIO, M. C.; CALAÇA, C. E. Um balanço da bibliografia sobre anti-semitismo no Brasil. In: 
GRINBERG, K. (Org.). Os judeus no Brasil: inquisição, imigração e identidade. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2005. p.443-444. 
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comportamento do indivíduo como tal. Esse subterfúgio serviu 
de bode-expiatório, procurando justificar em parte as novas 
diretrizes da política do Estado Novo e as atitudes autoritárias 
do governo Vargas.196 

 

Segundo o mesmo pensamento, o autoritarismo teria surgido como a única 

forma possível de contrapor o liberalismo e o comunismo, e as atitudes de simpatia 

pelas experiências italiana e alemã eram cautelosas. 

 

Vargas mostrou-se um mestre neste jogo de forças cruzadas, 
fazendo-se simpático a ambos os pólos [Alemanha e EUA]. 
Centralizando todo o poder da nação, Getúlio Vargas marcou 
seu governo assumindo atitudes híbridas, cercando-se de um 
Ministério heterogêneo onde todas as tendências encontravam-
se representadas.197 

 

Sob essa interpretação considera-se que as ideias nazi-fascistas ganharam 

força e o “anti-semitismo entrou como um ingrediente político endossado ao nível do 

poder”198, quer dizer, o antissemitismo era validado pelo Estado.  

Os estudos nacionais privilegiam as análises sobre o antissemitismo durante 

o primeiro governo de Getúlio Vargas (1930-1945), isso porque o governo varguista 

foi associado por alguns autores, como se viu, a uma política simpática ao fascismo, 

o que aproximaria suas decisões das premissas antissemitas defendidas pelos 

governos nazi-fascistas europeus. 

No entanto, esse embate historiográfico sobre a identificação de um caráter 

antissemita no governo de Getúlio Vargas se alimenta das várias interpretações 

efetuadas por historiadores, pois alguns se debruçam na análise do discurso oficial 

do Estado e nas ideias defendidas por alguns intelectuais da época, enquanto outros 

que priorizam a análise do cotidiano da comunidade judaica chegam a 

considerações distintas, uma vez que afirmam que a ideologia política não rompeu a 

esfera institucional e pouco se fez sentir na prática. 

Um dos fatores que subsidiam as teorias de um governo antissemita 

brasileiro é o sentimento antijudaico expresso nas políticas imigratórias desse 

período, com a promulgação de circulares secretas, autorizadas pessoalmente por 

Getúlio Vargas, constando a restrição de concessão de vistos para pessoas de 

                                                 
196 CARNEIRO, M. L. T. O anti-semitismo na era Vargas (1930-1945). São Paulo: Brasiliense, 1988. 
p.120. 
197 Ibidem. p.121-122. 
198 Ibidem. p.122. 
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“origem semítica”. A negação de vistos em embaixadas e consulados na Europa sob 

ordens explícitas do governo federal, nos momentos em que a fuga dos territórios 

ocupados pelos nazistas significava a diferença entre a vida e a morte, resultou em 

vários casos de imigrantes que não conseguiram entrar no Brasil, o que pode ter 

significado para parte deles um destino trágico.  

Como Presidente do Estado (1924), Washington Luiz criou delegacias 

especializadas, entre elas a que investigava as ameaças à ordem pública, o 

DEOPS, com a preocupação de vigiar e controlar as ditas “classes perigosas”199. 

Para possibilitar melhores identificações, o novo aparelho recebeu do patronato 

paulista milhares de fichas com informações sobre os trabalhadores engajados, 

grande parte oriunda das “listas negras”.  

Para a análise da relevância da condição de judeu na investigação policial 

promovida pelo DEOPS-SP, o presente estudo baseia-se nos dados apresentados 

na obra intitulada “Bolchevismo e judaísmo: a comunidade judaica sob o olhar do 

DEOPS”.200 A partir desses dados, foram separados todos os nomes de judeus com 

prontuários que tivessem nacionalidade descrita como russa, numa tentativa de 

encontrar os sujeitos históricos objeto desta pesquisa. Com a consulta individual 

desses prontuários, partiu-se para a investigação da importância de ser judeu no 

fichamento dessas pessoas. 

Analisando-se esse fator pretende-se verificar a extensão do antissemitismo 

nas relações policiais do DEOPS, pois, considerando as afirmações que levam a 

crer em um papel de destaque do antissemitismo na política brasileira, é de se 

esperar que a relação de vigilância fosse reflexo da importância dada à “questão 

judaica”. 

O que se nota, entretanto, é que em alguns prontuários a condição de judeu 

não é citada. Assim, cabe perguntar: tendo em vista que esses documentos trazem 

em sua estrutura física espaços para serem preenchidos com a descrição do 

prontuariado, ou sua “qualificação”, como um fator tão importante como a religião ou 

origem semita seria ignorado?  

                                                 
199 Ver: HECKER, Frederico Alexandre. A Repressão aos Imigrantes Portugueses em São Paulo: Os 
Subversivos e os Outros. In: SOUSA, Fernando de; MARTINS, Ismênia; MATOS, Izilda. Nas Duas 
Margens: os portugueses no Brasil. Porto: CEPESE, 2009. 
200 A obra citada traz em seu anexo o inventário dos prontuários pesquisados, e faz parte da Coleção 
Inventário DEOPS, que se trata de uma parceria entre a Universidade de São Paulo, o Arquivo 
Público do Estado de São Paulo, a Imprensa Oficial e a FAPESP, que, por meio do PROIN/ Arquivo/ 
Universidade, tem como objetivo o estudo dos arquivos do DEOPS/SP. 
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Figura 9 - Documento do Prontuário nº 26.005, de Isaac Teperman (1941) – 

Acervo do DEOPS, Arquivo Público do Estado de São Paulo. 
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Conforme se pode observar, no formulário do Sr. Teperman, fichado ao 

solicitar a emissão de documentos que lhe permitissem viajar, devido à sua 

ocupação profissional – era sócio da Teperman, Chansky & Cia Ltda., empresa do 

ramo moveleiro –, alguns campos foram displicentemente ignorados. O mais 

relevante é que o campo destinado à “religião” não foi preenchido, ou seja, não há 

no prontuário qualquer menção à sua condição de judeu, o que por alguns poderia 

ser rebatido como uma exceção, talvez ocasionada por tratar-se de um cidadão 

sócio de uma fábrica (fundada em 1941, contava com cerca de 145 funcionários201) 

e, portanto, com algum status financeiro. 

O documento reproduzido a seguir corrobora a ausência de informações nos 

fichamentos, informações essas que, se realmente tivessem tanta relevância, 

certamente teriam sido anotadas. Embora o documento seja de anos posteriores, 

cabe ressaltá-lo uma vez que o sujeito foi fichado por praticar “atividades nocivas 

aos interesses nacionais”. Ou seja, trata-se de um prontuário que diz respeito a uma 

pessoa sobre a qual recaíam acusações consideradas graves; sendo assim, ter-se-

ia todo o interesse de agrupar o maior número de informações possíveis a seu 

respeito. 

                                                 
201 SAES, Flávio. São Paulo republicana: vida econômica. In: PORTA, Paula. História da cidade de 
São Paulo: a cidade na primeira metade do século XX, 1890-1954. São Paulo: Paz e Terra, 2004. 
p.250. 
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Figura 10 - Documento do Prontuário nº 119.844, de Adolpho Fischman – 

Acervo do DEOPS, Arquivo Público do Estado de São Paulo. 

  

Porém, as omissões verificadas nos prontuários anteriores não se repetem 

na ficha de Apolonia Degutis, que era acusada de ser comunista e mulher de vida 

promíscua. O detetive que redigiu as acusações foi enfático ao descrever sua 

condição de judia, dissimulação, ambição e associação ao comunismo. 
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Figura 11 - Documento do Prontuário nº 565, de Apolonia Degutis (cerca de 

1936) – Acervo DEOPS, Arquivo Público do Estado de São Paulo. 

  

É emblemática a análise desse trecho do documento. O texto redigido reúne 

elementos característicos da visão antissemita, pois descreve Apolonia como “judea” 

e afirma que “não tem pátria, nem religião, nem amor para a família, nem para 

ninguém”. Ou seja, o texto relacionava sua condição de judia à característica de ser 

contrária aos bens morais tradicionalmente defendidos.  

 Destarte, o discurso policial que constitui a denúncia atende à reprodução das 

representações comuns aos comunistas, vistos como ameaça aos valores morais da 

sociedade. Há uma aparente aproximação ao discurso Integralista – “Deus, Pátria e 

Família”202 –, bem como aos valores sugeridos como alvo da destruição dos 

comunistas.  

 

 

                                                 
202 O Manifesto à Nação, lançado no dia 7/10/32 por Plínio Salgado, dava início ao Movimento 
Integralista, que na primeira afirmação dizia: “DEUS dirige os destinos dos Povos”, e que o HOMEM 
deve praticar sobre a terra as virtudes que o elevam e o aperfeiçoam. O homem vale pelo trabalho, 
pelo sacrifício em favor da FAMÍLIA, da PÁTRIA e da Sociedade. Estava definida a trilogia que 
marcou toda a trajetória do Movimento: DEUS, PÁTRIA E FAMÍLIA. Cf.: FRENTE INTEGRALISTA 
BRASILEIRA. Disponível em: <www.integralismo.org.br>. Acesso em: 21/06/2010. 
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Cabe notar ainda que a Sra. Apolonia era apontada como “judea” e, ao 

mesmo tempo, como mulher sem religião, o que pode ser entendido de várias 

formas: poderia o investigador considerar que o judaísmo não é uma religião, e sim 

uma etnia; que o judaísmo não é religião porque difere do catolicismo; ou ainda que 

ser judeu é um qualificador independente da questão religiosa. Em outro trecho não 

menos estranho, o detetive aponta a investigada como sendo uma perigosa 

comunista, e logo diz “ama somente o dinheiro”, o que remete à imagem mutável do 

judeu, ora um comunista devastador, ora um capitalista ambicioso. 

Vale destacar que, embora o texto apresentado fosse enfático em suas 

afirmações, os demais documentos do prontuário de D. Apolônia davam conta de 

que essa senhora já havia sido alvo de outras denúncias anônimas e nada havia 

sido provado contra ela, cabendo notar que a sua origem não foi mencionada em 

nenhum outro documento, tampouco seu local de residência foi sublinhado – Rua 

José Paulino, Bom Retiro. 

Aliás, sobre os grifos nos documentos policiais que compõem os prontuários 

do DEOPS, devem ser entendidos como uma forma de destacar informações 

relevantes, provavelmente para facilitar a leitura e a localização de informações 

posteriormente. A prática de grifar os textos com lápis azul ou vermelho foi 

observada em praticamente todos os documentos e, assim, pode-se considerar que 

era habitual. Desse modo, não se pode indicar o ato de destacar nome e endereço 

como indício de que o bairro de residência seria fator motivador ou agravante para a 

investigação. 
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Ademais, embora se perceba na escrita dos documentos uma orientação 

quanto aos aspectos que se buscava investigar, sendo que o principal deles era a 

prática ou associação ao comunismo, muitas pessoas eram fichadas simplesmente 

para passarem por averiguação necessária à expedição de documentos, ou quando 

solicitavam emissão de Certidão de Antecedentes Criminais, não havendo qualquer 

associação com práticas subversivas ou ilegais. 

No mais, em qualquer fonte, sejam os documentos oficias ou pessoais, a 

intenção das informações deve ser identificada, sobretudo a intenção das 

entrelinhas, já que as ausências têm tanto significado quanto o que se registra. Os 

documentos oficiais carregam consigo marcas burocráticas perceptíveis, pois se 

repetem com poucas alterações, e outras de ordem hierárquica, como parte dos 

jogos de poder menos identificáveis, pois são frutos de situações específicas.  

Como se observa no prontuário do pintor Lasar Segall203, em documento de 

1943 expedido pela Subchefia da Ordem Política e Social, intervindo claramente no 

que seria a expedição de um atestado de antecedentes, o Subchefe atestava os 

bons antecedentes do pintor, descrevendo-o como detentor de uma “índole política 

democrática”, embora a busca nos registros tenha resultado na constatação de que 

se tratava de “elemento comunista suspeito”. O documento, no entanto, terminava 

com anotação indicando que um dos amigos do pintor era o então Ministro da 

Educação e Saúde, Gustavo Capanema. 

O que se percebe é que a influência podia transformar o “indesejável” em 

“desejável”. Sua origem israelita não era citada, sua nacionalidade russa era parte 

da descrição, mas não suscitava questionamentos, e sua condição de suspeito de 

comunismo, como informavam os arquivos, restou ignorada.  

                                                 
203 O pintor internacionalmente reconhecido chegou a São Paulo no ano de 1923, onde fixou 
residência. Nessa ocasião já possuía prestígio internacional e no Brasil tornava-se destaque no 
cenário da arte moderna, considerado um representante da vanguarda europeia. Em 1925 casou-se 
com Jenny Klabin, filha de imigrantes de origem russa. 
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Figura 12 - Documento do Prontuário nº 51.749, de Lasar Segall – 

Acervo do DEOPS, Arquivo Público do Estado de São Paulo. 
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Figura 13 - Documento do Prontuário nº 51.749, de Lasar Segall – 

Acervo do DEOPS, Arquivo Público do Estado de São Paulo. 
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No entanto, o antissemitismo: 

 

[...] esteve presente nos anos 1930 e 1940 em importantes 
círculos do governo, especialmente o Itamaraty, e sua mais 
grave conseqüência foram as circulares secretas que 
restringiram a imigração de judeus ao Brasil a partir de 1937.204 

  

Porém, as análises que extrapolam o discurso e produção governamental, 

partindo para a verificação das condições de vida da comunidade judaica, tanto dos 

indivíduos como das instituições, percebem, em geral, que não houve maiores 

incômodos e que o período foi “de intensa e pública vida institucional, social, cultural 

e econômica”205. Não se trata de negar a aproximação do Estado brasileiro ao 

modelo fascista europeu durante o governo de Vargas. Círculos intelectuais e as 

políticas adotadas nesse período demonstram que existia uma orientação 

antissemita, mas o que se percebe é que essa orientação não extrapolou as vias 

políticas, e não chegou a ser um fenômeno de massa ou a ser incorporado pela 

sociedade. 

Embora em alguns momentos esses documentos revelem um discurso 

preconceituoso e que beira o ficcional, a análise dos prontuários do DEOPS (vide 

lista de prontuários consultados ao final, em Fontes) permite dizer que a condição de 

judeu não era fator de destaque ou de relevância nas investigações, não mais do 

que outros fatores. Se para essa afirmação não bastam os registros documentais 

arquivados nos prontuários, bastam as ausências, afinal, se ser judeu fosse fator 

determinante, agravante, ou aumentasse as suspeitas sobre qualquer indivíduo, 

então essa informação seria tratada como necessária ou até indispensável, o que 

não se observou, pois há formulários de judeus que nem sequer trazem qualquer 

anotação sobre a origem israelita (interpretando judeu como etnia) ou a prática da 

religião judaica. 

 

 

 

 

                                                 
204 CYTRYNOWICZ, R. Além do estado e da ideologia: imigração judaica, Estado Novo e Segunda 
Guerra Mundial. Revista Brasileira de História. Vol 22, n.44. São Paulo: dez. 2002. p.396. 
205 Ibidem. p.394. 
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3.2 - ANTICOMUNISMO 

  

Uma das questões que emergiram quando da decisão de pesquisar os 

judeus do leste da Europa, mais especificamente aqueles que nasceram nos 

territórios que compunham o Império Russo e, posteriormente, a URSS, foi a ligação 

desses imigrantes com o comunismo, que poderia ser fruto do imaginário criado 

sobre o judeu comunista, mas também poderia ser motivada pela origem/ 

nacionalidade, levando-se em conta que a União Soviética era um país comunista, 

considerado um difusor do comunismo. 

Assim, por meio das fontes pesquisadas, busca-se perceber a associação 

das condições de judeu e comunista na prática política, em especial na prática 

policial do DEOPS. Com base nessas fontes, não se pôde afirmar que o judaísmo foi 

determinante ou fator agravante na vigilância exercida pelo DEOPS. Agora, a partir 

da mesma documentação, pretende-se verificar em que medida os judeus do leste 

europeu foram associados ao comunismo e se esse fator apareceu nos documentos 

arquivados nos prontuários do DEOPS. 

A preocupação com o comunismo foi a máxima do governo brasileiro, que 

forjava representações sobre os revolucionários em torno de três eixos principais: 

primeiro, as doutrinas comunistas eram consideradas “doutrinas exóticas”, “ideias 

estranhas, elaboradas em terras estrangeiras”; segundo, os próprios comunistas 

eram apresentados como estrangeiros e imigrantes; e, terceiro, acusava-se o 

comunismo de ser apenas um pretexto, encobrindo o interesse das potências 

estrangeiras em dominar o Brasil.206  

 

 

 

 

 

                                                 
206 MOTTA, R. P. S. O imaginário anticomunista e as representações do comunismo como ameaça 
estrangeira. Seminários: mitos políticos e repressão aos comunistas no Brasil República. n.2. 
São Paulo: Arquivo do Estado/ Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, mai. 2003. p.27. 
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Durante as quatro primeiras décadas republicanas e, mais expressivamente, 

a partir de 1917/18, acirraram-se os embates entre os “defensores da ordem” e os 

estrangeiros, e muitos foram compulsoriamente expulsos do país devido a 

problemas político-ideológicos. Até 1922, a repressão policial atingiu quase que 

exclusivamente os anarquistas; a partir desse ano, somaram-se a eles os membros 

do Partido Comunista.207 

A propaganda anticomunista difundia a ideia de que os países comunistas 

formavam um bloco coeso, desprezando as divergências existentes entre essas 

nações. A URSS foi durante décadas (1920-1990) o foco do imaginário 

anticomunista, sendo citada como principal propagador da “ameaça revolucionária”, 

ideia que só perdeu força quando outros países entraram para a esfera do 

socialismo real (como China e Cuba).208 Nesse sentido, os judeus do leste europeu 

encontravam-se nesse emaranhado de representações, pois eram estrangeiros/ 

imigrantes e originários da URSS.  

Em meio à construção do imaginário comunista houve um aspecto particular, 

o antissemitismo. Na década de 1930, a desconfiança quanto aos imigrantes era 

comum, mas no momento em que o discurso anticomunista abandonava as 

referências genéricas aos estrangeiros e personificava seus temores, “quase sempre 

os alvos escolhidos eram os judeus”. As representações que acusavam os judeus do 

perigo revolucionário se originavam, geralmente, nos círculos fascistas e 

católicos.209 

 

 

 

 

 

                                                 
207 MENEZES, L. M. Os Indesejáveis: desclassificados da modernidade. Rio de Janeiro: Ed. UERJ, 
1996. p.94. 
208 MOTTA, R. P. S. O imaginário anticomunista e as representações do comunismo como ameaça 
estrangeira. Seminários: mitos políticos e repressão aos comunistas no Brasil República. n.2. 
São Paulo: Arquivo do Estado/ Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, mai. 2003. p.29. 
209 Idem. Em guarda contra o perigo vermelho: o anticomunismo no Brasil (1917-1964). São Paulo: 
Perspectiva: FAPESP, 2002. p.57. 
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Os Integralistas, em suas publicações, davam ênfase a esse tema, 

inspirados pelo nazismo, que ocupou a dianteira na ofensiva anticomunista e 

antissemita nos anos 1930, e baseados nos argumentos da obra “Protocolos dos 

Sábios de Sião”, que apresentava provas de que as revoluções faziam parte de um 

plano judeu de destruir a sociedade tradicional e permitir o domínio judaico sobre a 

cristandade. Assim, construía-se a ideia de que comunismo e judaísmo eram faces 

do mesmo problema: a destruição da ordem, da tradição e da sociedade cristã.210 

Características judaicas foram utilizadas como símbolos da existência de 

uma conspiração judaica/internacional e, dessa forma, para justificar a aproximação 

entre anticomunismo e antissemitismo. Entre tais características a mais contundente 

seria o caráter “apátrida” do judaísmo; assim, os judeus, como indivíduos 

cosmopolitas, estariam ligados ao internacionalismo e representariam uma ameaça 

à integridade e pureza da nação brasileira.211 

A Intentona Comunista de 1935, com a qual vários judeus foram associados, 

repercutiu no sentido de confirmar o que se supunha sobre o perigo comunista. A 

abstração acerca do que poderia acontecer deu lugar a uma história real 

concretizada no Brasil, a qual materializava a necessidade de o país se manter em 

guarda contra o perigo permanente da revolução comunista.  

A indicação da URSS como mandante dos comunistas ativos no Brasil é 

percebida no prontuário da Sra. Nina Kull, que, referida como agente de Moscou, 

vivia em São Paulo com luxo e fazia seus contatos nas altas esferas sociais, 

enviando informações via Uruguai para a Rússia. Nota-se que o caráter 

internacionalista dos comunistas é ressaltado, demonstrando, conforme já citado, o 

comunismo como uma ameaça vinda do estrangeiro que intencionava o domínio da 

nação. 

 

                                                 
210 MOTTA, R. P. S. O imaginário anticomunista e as representações do comunismo como ameaça 
estrangeira. Seminários: mitos políticos e repressão aos comunistas no Brasil República. n.2. 
São Paulo: Arquivo do Estado/ Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, mai. 2003. p.32. 
211 Ibidem. p.33. 
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Figura 14 - Documento do Prontuário nº 355, de Nina Kull – 

Acervo do DEOPS, Arquivo Público do Estado de São Paulo. 

  

Retomando as ideias anteriores, deve-se observar que, mesmo se tratando 

de uma mulher acusada de ser propagandista comunista, nos documentos não há 

destaque à sua origem semita. Os grifos contidos no relatório policial se destinam a 

identificar o endereço, o nome da própria prontuariada e o de seu cônjuge, ou seja, 

mais uma vez pode-se pressupor que o destaque de informações era feito para 

enfatizar elementos considerados importantes para a investigação policial, sendo 

que entre tais elementos não se fazia presente a origem ou a religião da investigada.  

Destarte, tais indícios seguem na contramão da ideia de que a origem 

judaica era fator preponderante na identificação do comunista, demonstrando que a 

associação entre comunismo e judaísmo nem sempre tinha papel de destaque. 

Entretanto, os documentos não deixaram de reforçar a ideia de que as atividades 

comunistas eram engendradas em Moscou. 
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Figura 15 - Documento do Prontuário nº 355, de Nina Kull – 

Acervo do DEOPS, Arquivo Público do Estado de São Paulo. 

 

Assim, denota-se a linha muitas vezes sutil que separa discurso e prática. 

Se na esfera do discurso pode-se afirmar, conforme demonstram os estudos 

historiográficos, que a representação acerca do comunismo esteve associada ao 

judaísmo, representação inclusive propagada nos meios de comunicação 

(principalmente jornais), que na ocasião eram supervisionados diretamente por 

órgão do governo, poder-se-ia imaginar que na orientação policial também havia o 

mesmo pressuposto do inimigo estrangeiro, comunista e, por vezes, judeu. Mas na 
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prática burocrática policial, no dia a dia das investigações, no preenchimento de 

papéis e na redação de relatórios sobre suspeitos e averiguações realizadas, nem 

sempre essa associação foi exposta nos documentos. 

Nesse emaranhado de apontamentos, que misturam representações 

construídas pelo discurso oficial e incertezas (haja vista a impossibilidade de tirar 

quaisquer conclusões verificando-se apenas essa fonte), deve-se mais uma vez 

considerar a fragilidade da identificação dos judeus, cujos documentos nem sempre 

condiziam com sua situação, uma vez que, provavelmente motivados por receios de 

novas perseguições, por vezes omitiam a religião judaica, cabendo notar ainda que 

muitos saíram da Europa com passaportes e documentação distintos de sua real 

origem. Dessa forma, percebe-se como a documentação oficial pode ter sua 

construção manipulada por omissões, o que, no entanto, não refuta a ideia de que 

se deu pouco destaque à condição de judeu quando essa foi explicitada. 

   

Durante a Guerra veio muita gente para cá e a gente sabia que 
as pessoas tinham que ter passaporte não, digamos não 
mencionando que são judeus, mas muita gente veio, e depois 
no papel estavam convertidos, como meu marido também 
quando nós nos naturalizamos constava como religião tanto eu, 
que vim criança, quando nem se perguntava quem judeu quem 
não é, eu constava como católica, porque meu nome não soa 
como judeu [...] olharam e puseram católica.212 

  

Ou seja, sem nenhuma informação sobre a religião, visto que antes de 1937 

os imigrantes não tinham necessidade de especificá-la – somente era anotado 

“católico” e “acatólico” –, as autoridades somente analisavam o nome do indivíduo 

para identificá-lo como israelita, o que, pode-se perceber, nem sempre lograva êxito. 

Um caso diferente, porém, é o do Sr. Ivan Emilianovich, relatado como judeu 

russo. Analisando o seu prontuário percebe-se que, além de não haver nenhuma 

referência sobre sua suposta origem judaica, tem-se o oposto; sua descrição como 

“bastante instruído” precede a denúncia de seu vício em álcool, sua demissão de 

vários empregos por esse motivo e sua atuação junto ao jornal “Imprensa Policial”: 

 

 

                                                 
212 Entrevista realizada com a Sra. Ruth Sporn, em 01/04/1998. Entrevistadoras: Olívia Haftel e 
Paulina Firer. Disponível no Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. 
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[...] que distinguiu pelo modo violento com que foi tratada a 
raça judaica, foi accusada pelo jornal em ser os principaes 
propagandistas do comunismo até o ponto de a colônia judaica 
local fez reclamações contra aquelle jornal.213  

 

Ainda na mesma pasta tem-se em arquivo uma anotação manuscrita sobre 

seu trabalho como tradutor de obras comunistas. 

 

 

Figura 16 - Documento do Prontuário nº 861, de Ivan Emilianovich – 

Acervo do DEOPS, Arquivo Público do Estado de São Paulo. 

 

Seu endereço, Rua Silva Pinto, localiza-se no Bom Retiro. Dessa forma, vê-

se como as informações que transitavam nos bastidores policiais eram por vezes 

desencontradas, mais inconclusivas do que propriamente formulavam teses de 

                                                 
213 Prontuário nº 861, de Ivan Emilanovich. Acervo do DEOPS. Arquivo Público do Estado de São 
Paulo. 



 

 

128

acusação. Nesse caso, o homem de origem russa que morava no Bom Retiro foi 

suspeito de ser um tradutor de obras comunistas; porém, mais à frente, outro policial 

o descrevia como um alcoólatra que difamava a comunidade judaica local 

chamando-a de propagandista comunista. 

No caminho proposto no intuito de se verificar a relação judeu-comunista, 

pode-se perceber que esses documentos não foram uniformes e essa relação não é 

tão evidente quanto no discurso que constrói o imaginário sobre o comunismo. No 

campo das ideias a representação dos judeus como mentores da revolução 

comunista era mais bem sucedida do que no registro da vigilância exercida pelo 

DEOPS. 

 

 

3.3 - ENVOLVIDOS     

 

Judeu rico é sempre capitalista e judeu sem dinheiro é 
revolucionário.214 

  

Os judeus do leste europeu constituíam alvos mais fáceis para a 

representação construída pelo Estado sobre a ameaça comunista, pois, além de 

estrangeiros, vinham da URSS. Contudo, foi uma pequena parcela dos imigrantes 

judeus que se envolveu em questões político-partidárias brasileiras. Das entrevistas 

analisadas, concedidas ao Núcleo de História Oral do Arquivo Histórico Judaico 

Brasileiro, em nenhuma há menção a participação política, seja de direita ou de 

esquerda. Cabe considerar ainda que as entrevistas que norteiam as análises desta 

dissertação nem sequer sugerem participações políticas na Europa, o que pode ser 

interpretado sob a ótica da ausência desses acontecimentos, do esquecimento ou 

da omissão. 

Entretanto, se os judeus não foram um grupo que se destacou do ponto de 

vista quantitativo na movimentação política dos anos 1920 e 1930, também não 

estiveram ausentes; tiveram sua experiência no campo político no Brasil. Na 

dificuldade de localizar essas trajetórias individualmente, pela ausência de suas 

referências – podem-se citar apenas alguns nomes: Carlos Frydman, Leôncio 

                                                 
214 Afonso Arino de Melo Franco, citado em: CARNEIRO, M. L. T. O anti-semitismo na era Vargas 
(1930-1945). São Paulo: Brasiliense, 1988. p.113. 
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Basbaum, Maurício Grabois, Salamão Malina, Jacob Gorender, Moisés Vainer215 –, 

será destacada a história do clube judeu que reunia a maioria dos judeus 

simpatizantes do comunismo em São Paulo, o “Centro Cultura e Progresso”. 

Uma das formas de organização político-cultural entre os imigrantes era a 

fundação de centros de cultura, cujas atividades estavam voltadas para a 

propagação dos interesses do operariado, além do lazer. Como espaços abertos à 

propaganda dos ideários libertários e socialistas, esses centros desempenharam o 

papel de socializadores, ampliando as perspectivas dos operários. Contudo, os 

centros de cultura, principalmente os espanhóis e os judaicos, foram vigiados e/ou 

fechados pelo DEOPS,216 sobretudo na década de 1930.  

Uma das associações constituídas pelos judeus na cidade de São Paulo foi 

o Centro Cultura e Progresso, que se destaca na historiografia entre aquelas 

associadas ao envolvimento com os ideais comunistas. Os primórdios desse Centro 

remontam à década de 1920, com a criação do clube “TSUKUNFT” (Futuro), cujo 

objetivo era a realização de atividades sociais, esportivas, político-culturais. Nos 

anos 1930, como o Yuguent Club (Clube da Juventude) reunia jovens imigrantes 

recém-chegados da Europa Oriental, os sócios eram em sua maioria operários e 

artesãos (alfaiates, marceneiros, sapateiros etc.), uns poucos comerciantes com 

lojinhas, bazares e uma grande massa de vendedores à prestação, a maioria 

residente no bairro do Bom Retiro.217 

Considerado um clube progressista, ainda na década de 1930, criou uma 

biblioteca iídiche que também tinha volumes em outros idiomas, o grupo de teatro 

“Dramkrais” (Grupo Dramático) e o Coro Schaeffer. Já nos anos 1940 passou a 

denominar-se Centro Cultura e Progresso.218  

 

 

 

                                                 
215 Nomes retirados do artigo: FEBROT, L. I. Os clubes dos “judeus comunistas” de São Paulo. 
Boletim Informativo - AHJB. n.28. São Paulo: Arquivo Histórico Judaico Brasileiro, segundo 
quadrimestre de 2003. p.20. 
216 CARNEIRO, M. L. T. A imagem do imigrante indesejável. Seminários: imigração, repressão e 
segurança nacional. n.3. São Paulo: Arquivo do Estado/ Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 
2003. p.34-35. 
217 FEBROT, L. I. Os clubes dos “judeus comunistas” de São Paulo. Boletim Informativo - AHJB. 
n.28. São Paulo: Arquivo do Estado/ Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, segundo quadrimestre 
de 2003. p.19. 
218 INSTITUITO CULTURAL ISRAELITA BRASILEIRO. Histórico. Disponível em: <http://www.icibr. 
org.br/pages/hist.asp>. Acesso em: 14/07/2010. 
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A organização do Yuguent Club não foi uma inovação dos judeus 

progressistas do Brasil; em todos os países que receberam a imigração judaica 

europeia os judeus comunistas organizaram-se em sociedades. Transplantando o 

modelo de organização de suas comunidades de origem, constituíram-se 

organizações de diferentes correntes, desde as destinadas à organização (saúde, 

religiosas, educacionais e filantrópicas) até as de cunho político (ver capítulo II). 

De fato, o Centro não estava ligado ou subordinado a nenhum partido 

político nacional ou orientação estrangeira; era primeiramente um espaço para os 

judeus se 

 

[...] manifestarem e discutirem politicamente – sendo imigrantes 
deparavam-se com grandes dificuldades, a língua, legislação 
proibitiva e costumes. A ausência de um proletariado judeu no 
Brasil, impossibilitava  a organização de Sindicatos e 
associações profissionais, que eram substituídas pelos 
clubes.219 

 

 Em outro ponto, sob a perspectiva cultural, o Centro destacou-se como 

importante difusor da língua iídiche, que era usada nas reuniões de diretoria, 

conferências, debates e atividades artísticas, sendo paulatinamente substituída pelo 

português à medida que a segunda geração passava a fazer parte do clube. 

No contexto da participação política, o Centro não era lugar de recrutamento 

partidário para o Partido Comunista. Embora alguns poucos membros também 

fossem filiados ao PC, o Centro Cultura e Progresso não tinha entre seus objetivos 

causas políticas nacionais; abrangia discussões que envolviam a comunidade 

judaica nacional, como a luta contra o antissemitismo e as questões inerentes ao 

Estado judeu.  

 

 

 

 

 

                                                 
219 FEBROT, L. I. Os clubes dos “judeus comunistas” de São Paulo. Boletim Informativo - AHJB. 
n.28. São Paulo: Arquivo do Estado/ Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, segundo quadrimestre 
de 2003. p.19. 
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Diferentemente de outros clubes progressistas de outras etnias, o Centro 

tinha um caráter nacional judaico, preocupando-se com a manutenção da cultura 

judaica, com a finalidade de manter as características dos judeus como um povo. 

Quer dizer, distante do internacionalismo comunista, os judeus erradicados em São 

Paulo tinham como prioridade manter a cultura judaica que os caracterizava 

enquanto povo. Os outros imigrantes não tinham essa preocupação, pois, nos seus 

países de origem, sua cultura se desenvolvia plenamente.220 

Todavia, o DEOPS estabeleceu vigilância e investigação sobre as atividades 

do clube, identificando-o como um reduto de comunistas. Seus sócios foram 

investigados, e alguns membros foram convocados a prestar depoimentos e 

apresentar documentação sobre as atividades desenvolvidas no Centro. 

 

 

Figura 17 - Documento do Prontuário nº 105.763, do Centro Cultura e 

Progresso – Acervo do DEOPS, Arquivo Público do Estado de São Paulo. 

 

                                                 
220 FEBROT, L. I. Os clubes dos “judeus comunistas” de São Paulo. Boletim Informativo - AHJB. 
n.28. São Paulo: Arquivo do Estado/ Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, segundo quadrimestre 
de 2003. p.22. 
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Figura 18 - Documento do Prontuário nº 105.763, do Centro Cultura e 

Progresso – Acervo do DEOPS, Arquivo Público do Estado de São Paulo. 

 

O fichamento do Centro data do ano de 1947. Assim, percebe-se que, 

embora se trate de uma instituição que teve início na década de 1920, o citado 

prontuário é posterior até mesmo ao período do primeiro governo de Getúlio Vargas, 

o que demonstra que houve a continuidade das práticas de vigilância mesmo após o 

término do Estado Novo.  

Destaca-se que o documento faz duas referências significativas: primeiro, 

quanto ao “Jugund-Club”, relatando que corresponde ao centro em questão, ou seja, 
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a autoridade policial identificou os antecedentes da associação mesmo com a 

mudança de nome e outorga de novo estatuto; segundo, quanto à afirmação de que 

“a maior força da sociedade reside na sua composição, quasi toda ela de judeus 

poloneses”, o que leva a pensar novamente no imaginário construído sobre o judeu 

como revolucionário, ao passo que também se pode pensar nessa predominância 

devido à grande quantidade de judeus poloneses que imigraram para a cidade. 

Ainda assim, vê-se que não houve destaque ou grifo para referências ao judaísmo. 

O prontuário do Centro conta ainda com listas nominais de seus sócios, 

muitos dos quais assinalados como já possuindo ficha policial, investigados por 

associação com o Partido Comunista Brasileiro ou com outras instituições ligados ao 

comunismo. 

Os judeus comunistas do Bom Retiro, muitos deles imigrantes ou filhos de 

imigrantes do leste europeu, foram descritos por informantes de DEOPS como 

“conspiradores por excelência”, conspiradores astutos que conseguiam encobrir 

seus movimentos e estariam agindo secretamente entre intelectuais, estudantes, 

médicos, jornalistas e advogados. Haveria inclusive uma ala judaica acusada de 

manter relações com elementos internacionais, encobertos pelo Socorro Vermelho, 

Comitê Britânico e pela URSS.221  

Outros prontuários trazem informações que favorecem a percepção de como 

a Polícia Política estava atenta aos mínimos acontecimentos, inclusive ligados aos 

jovens, vistos como mais suscetíveis à sedição. Segundo documento do prontuário 

do Sr. José Slinger, atento ao fato de que a maior parte da população brasileira era 

composta de jovens, o PCB organizou a U.J.C. - União da Juventude Comunista, 

que atuava nos meios de ensino secundário e universitário e contava inclusive com 

a supervisão de grêmios estudantis, aproveitando-se das reivindicações dos jovens, 

como “barateamento do ensino e do livro didático, criação do Restaurante estudantil 

etc.”, para atingir seus propósitos, que no movimento estudantil eram “desprestigiar 

e desacreditar o governo e sua política”. Mais uma vez o nome do indivíduo fichado 

está em destaque, mais não há referência à sua suposta condição de judeu.  

 

                                                 
221 CARNEIRO, M. L. T. A imagem do imigrante indesejável. Seminários: imigração, repressão e 
segurança nacional. n. 3. São Paulo: Arquivo do Estado/ Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 
2003. p.44. 
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Figura 19 - Documento do Prontuário nº 117.638, de José Slinger – 

Acervo do DEOPS, Arquivo Público do Estado de São Paulo. 

  

Entre os diversos investigados não havia só os estudantes, mas também as 

escolas. Um dos prontuários destina-se à averiguação da existência de escolas 

comunistas222, citando três escolas localizadas, respectivamente, nos bairros do 

Belém, Campo Bello e Bom Retiro. Neste último havia a Escola Israelita Comunista, 

na Rua Julio Conceição, nº 137; posteriormente informações dão conta de que se 

tratava de um jardim de infância para crianças judias, com cerca de 40, 50 crianças 

(21/03/1932), que acabou sendo fechado cerca de dois meses depois. Outra 

denúncia dizia respeito à existência de escola comunista localizada na Rua Ribeiro 

de Lima, e resultou na constatação da existência de uma Associação Esportiva 

Israelita Sionista, com curso de ginástica noturno para crianças, cujo professor era 

israelita, e o presidente da associação, o Sr. H. Schechtmann (29/03/1932). 

 

                                                 
222 Prontuário n° 1.328 - Escolas comunistas. Acervo do DEOPS, Arquivo Público do Estado de São 
Paulo. 
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Embora seja possível identificar facilmente as acusações de comunismo se 

multiplicarem nos arquivos dos prontuários do DEOPS, afirmar que as acusações 

são verdadeiras vai muito além. Pois o que se tem a partir da análise dos 

documentos produzidos pelo DEOPS é o discurso policial oficial, que está 

impregnado da orientação ideológica do Estado e até mesmo de seus executores 

(investigadores, delegados, policiais). Preencher essa lacuna entre as acusações de 

comunismo e a certeza dos fatos demandaria conhecer outras versões acerca dos 

relatos policiais, o que, passados tantos anos, é improvável, exceto em casos que 

tiveram uma repercussão maior. 

Como a intenção da interpretação dessas fontes não é a quantificar os 

sujeitos fichados, tampouco emitir qualquer juízo de valor sobre inocentes ou 

culpados das acusações feitas, pode-se dizer que a análise foi produtiva, pois 

proporcionou a ampliação das problemáticas implícitas no uso desses documentos, 

ao considerar o quanto são perigosas quaisquer precipitações no trato com 

discursos tão instáveis como os policiais. 

Ademais, a interpretação de ausências e registros deve ser considerada com 

o mesmo valor, e quando se opta por priorizar apenas um aspecto, o que se obtêm é 

também uma visão parcial.  

Se não é possível afirmar o quanto foi relevante a condição de judeu na 

prática da vigilância policial, pode-se certamente dizer que no âmbito do discurso 

político tal condição obteve destaque. O mesmo pode-se dizer quanto à condição de 

comunista, já que, embora seja muito mais explícita nos documentos, a 

manifestação das representações difundidas sobre os revolucionários deixa a 

desejar quanto à associação judeu-comunista. Tem-se, portanto, um discurso 

caracterizado por uma ambiguidade, ora transparecendo o antissemitismo, ora o 

comunismo, não possibilitando concluir a ligação entre os judeus e o movimento 

comunista. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Na busca de rastrear o objetivo primeiro desta pesquisa, questionar as 

trajetórias dos judeus do leste europeu na cidade de São Paulo, buscou-se observar 

suas especificidades atuando no estabelecimento das relações com os nacionais, os 

outros imigrantes e os judeus de outras origens, também com as instituições, o 

trabalho, o bairro, e ainda questões como o antissemitismo, o anticomunismo e o 

envolvimento com as práticas políticas.  

Esses aspectos tiveram como intenção buscar o que tornou a experiência 

dos judeus do Leste da Europa223 diferente das demais, enfim, como as 

peculiaridades influenciaram no curso de suas histórias em São Paulo. Quando se 

ressaltam as diferenças entre os judeus, busca-se compreender como um grupo tão 

heterogêneo e múltiplo é, ao mesmo tempo, um só povo.  

Por terem passado tantos séculos em terras estrangeiras, sendo 

considerados (e talvez se autoidentificando) como estranhos em seus próprios lares, 

na esperança da terra a eles prometida, os judeus adquiriram multiplicidade cultural, 

fruto das mais variadas experiências pelas quais passaram. No entanto, mesmo ao 

se referir a apenas a uma parcela dos judeus, nesse caso os que imigraram do 

Leste da Europa para o Brasil, este estudo não lhes negou uma identidade comum, 

somente pretendeu descobrir um pouco mais sobre uma das identidades possíveis. 

Assim, se foi possível observar o que os faz diferentes, pode-se também 

dizer o que os torna um povo. Para isso, considera-se a seguinte interpretação: 

 

Gosto da definição segundo a qual um povo é um grupo com a 
consciência de um passado comum. Quando eu digo 
consciência não quero dizer que esse passado comum tenha 
de fato existido. Ao optar por me sentir herdeiro das melhores 
tradições judaicas – e, sim, eu tenho o direito de escolhê-las – 
eu passo a ser herdeiro delas. Não interessa se há três mil 
anos meus ancestrais já eram judeus, não importa se sou fruto 
da conversão de cázaros na Idade Média, ou de ucranianos 
após 1648, não vem ao caso se optei por meu judaísmo há um 
ano ou uma semana. O importante é a consciência que tenho 

                                                 
223 Entendidos aqui mais uma vez como os judeus nascidos nas nações que fizeram parte do Império 
Russo e, posteriormente, da URSS. 
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de ser herdeiro dos profetas sociais e de tantos judeus que 
sonharam com uma humanidade melhor.224  

 

Dessa forma, ao ressaltar as diferenças, não se altera o sentimento de 

pertencimento de cada sujeito histórico a um povo ou à sua tradição, quando muito 

demonstra várias formas de vivenciar esse pertencimento. 

Mediante as entrevistas foi possível resgatar trajetórias de alguns imigrantes 

judeus na cidade de São Paulo e, sob a ótica dos narradores, verificar como esses 

imigrantes, que chegaram ao Brasil em sua maioria nas décadas de 1920 e 1930, 

interpretaram suas experiências. A chegada à cidade de São Paulo foi apreendida 

com o estranhamento comum às novas descobertas, das diferenças geográficas, 

linguísticas e culturais. As narrativas partem da perspectiva da melhora das 

condições de vida e progresso econômico, dando um caráter epopeico aos relatos, 

ou seja, a ideia de que, em uma situação difícil, os problemas foram enfrentados, as 

dificuldades vencidas, até se chegar à vitória. 

No entanto, as visões saudosistas do passado revelaram um grupo 

heterogêneo, cujas motivações para a imigração nem sempre foram as mesmas. A 

saída do país de origem relacionada ao desejo da melhora das condições de vida 

ligava-se, em geral, à instabilidade política do território de origem, haja vista que os 

fatos que se sucederam à Primeira Grande Guerra, Revolução Russa e Guerra Civil 

Russa, concomitantemente à intensificação das perseguições, geraram um clima 

instável, dificultando a sobrevivência. Foram raras as referências nas entrevistas às 

questões do ideário político; os narradores associaram a imigração principalmente a 

fatores econômicos e ao preconceito.   

O Brasil passou a ser uma opção de destino para esses imigrantes a partir 

da década de 1920, quando começaram a vigorar em outros países (como EUA e 

Argentina) restrições quanto à imigração. No entanto, a escolha não foi aleatória; era 

resultado da facilidade burocrática em imigrar para o país e, particularmente, das 

redes que se estabeleceram. A ideia do imigrante errante, desbravador, não se 

concretiza, pois, no tocante à imigração judaica, o que vigorou foi um sistema de 

atração, em que a presença de um facilitava e incentivava a vinda do próximo. 

 

                                                 
224 PINSKY, J. Pessach e Identidade judaica. Correio Braziliense. s/d. Disponível em: <http://www. 
jaimepinsky.com.br/site/main.php?page=artigo&artigo_id=169>. Acesso em: 24/06/2010. 
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Para isso, foi fundamental a constituição das associações mutuais, que 

davam apoio aos recém-chegados e ajudavam os já estabelecidos a vencer as 

adversidades. Ainda deve-se destacar a solidariedade entre familiares e 

conterrâneos, que figuravam também como um ponto de partida para os novos 

imigrantes, ajudando-os a desvendar os códigos do novo território. 

Assim, emergiram associações organizadas em torno da origem, 

bessarabianos, lituanos, poloneses, cada qual com sua própria organização, embora 

as de maior destaque tenham sido as constituídas ainda nos primeiros tempos, com 

caráter mais abrangente de atendimento, cujos fundadores eram principalmente 

judeus da Europa Oriental que, em seus países de origem, já tinham como prática a 

organização comunitária. O que em si não traz estranhamento, visto que os judeus 

do leste europeu eram a maioria até a década de 1930. 

As instituições facilitaram a inserção social, por meio da concessão de 

pequenos empréstimos, cursos, assessoria jurídica. Algumas delas, principalmente 

as destinadas à promoção da cultura judaica e do lazer, acabaram por possibilitar a 

integração entre os diversos grupos de judeus imigrados, que se aproximavam em 

bailes e outras atividades. 

As diferenças entre os grupos de judeus imigrados ficaram registradas sob a 

forma do status trazido da Europa. Elas baseavam-se, sobretudo, nas experiências 

europeias, que configuravam os judeus da Europa Central e Ocidental como mais 

cultos e economicamente bem-sucedidos, como resultado de uma emancipação que 

lhes possibilitou inserção social e econômica nos países em que viviam. Por outro 

lado, na Europa Oriental, onde somente no território do Império Russo estavam mais 

de 5 milhões de judeus, possuíam uma imagem de “tradicionais e atrasados”, 

agrupados em torno de suas organizações e  segregados da sociedade. 

No Brasil essas diferenças foram percebidas nas experiências com o 

trabalho – judeus da Europa Oriental inseriram-se basicamente no comércio –; na 

organização de instituições – os judeus alemães criaram sua própria associação, a 

CIP (Congregação Israelita Paulista)225 –; e na prática do casamento – ao menos 

                                                 
225 A Congregação Israelita Paulista é resultado da fusão entre a Sociedade Israelita Paulista (SIP) – 
fundada em 1934 por judeus alemães que objetivavam tornar os jovens conscientes de seu judaísmo, 
promoviam ações de lazer, conferências, cursos de português, hebraico, história e cultura judaica, 
entre outros – e a Congregação Israelita Paulista (CIP), fundada em outubro de 1936 também por 
judeus alemães, cujo objetivo era proporcionar meios para que os imigrantes pudessem manter 
contato com o judaísmo por meio de serviços religiosos que seguissem o formato ashkenazi. Em 
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uma entrevista cita que judeus alemães não achavam desejável a união de seus 

filhos com judeus russos, poloneses ou húngaros. Todavia, não foi apenas a 

questão da origem que permeou o relacionamento desses grupos, mas também a da 

geração: os judeus do leste europeu constituíram a primeira geração de imigrantes, 

sendo que, quando da chegada dos outros grupos, os primeiros já se encontravam 

estruturados; portanto, alguma suposta “inferioridade” já estava diluída. 

Esses imigrantes que chegaram a São Paulo nas primeiras décadas do 

século XX apropriaram-se do bairro do Bom Retiro, constituindo ali o território 

judaico da cidade, onde instalaram suas residências, aparelhos comunitários 

(escolas, entidades assistenciais e sinagogas) e também trabalhavam. A ocupação 

do bairro tornou-o por anos um ponto de referência aos que chegavam, e mesmo 

aqueles que moravam em outros lugares tinham no Bom Retiro um ponto de 

encontro e consumo de produtos judaicos.  

A relação entre os judeus, os brasileiros e os outros imigrantes se deu em 

várias esferas: no próprio bairro, onde, mesmo sendo maioria, os judeus não eram 

únicos; no mundo do trabalho, pois, principalmente no comércio ou na prestação de 

serviços, lidavam cotidianamente com os clientes; e a relação era inevitável, ainda, 

no ambiente escolar. Mesmo existindo escolas judaicas, muitos imigrantes judeus, 

na infância ou juventude, estudaram em escolas não judaicas, por vezes instituições 

de ensino católicas. Nesse convívio, o antissemitismo não foi narrado nas 

entrevistas, exceto em uma experiência com uma escola alemã na qual estudaram 

por pouco tempo a D. Tatiana Belinky e seu irmão. 

A ausência de referências sobre o antissemitismo ou preconceito nas 

entrevistas analisadas pode ter ocorrido devido a uma visão harmoniosa e 

conciliadora do passado, à sua omissão ou à sua inexistência. É difícil referir-se aos 

judeus nesse contexto histórico (décadas de 1920 e 1930) sem abordar a questão 

do antissemitismo, mesmo em se tratando do Brasil, pois, embora a história não 

registre aqui acontecimentos violentos e hediondos contra os judeus, como em 

outras partes do mundo, não é possível isolar o país das ideias racistas difundidas 

na Europa. 

 

                                                                                                                                                         
novembro de 1936, fundou-se então a CIP - Congregação Israelita Paulista, com a união dos 
pressupostos das duas associações: sociabilidade e religião. 
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No desafio de busca das peculiaridades, foram analisados alguns 

prontuários do DEOPS (Departamento Estadual de Ordem Política e Social) de 

judeus do leste europeu. Esses documentos que evidenciam o discurso policial da 

época, com orientação governamental, demonstraram a fragilidade de uma 

afirmação absoluta de que o fato de ser judeu era determinante para tornar um 

indivíduo suspeito para a polícia política. 

O que se observou foi a displicência quanto à qualificação das pessoas 

investigadas, que, em alguns casos, não tinham sua religião ou origem israelita 

mencionada ou destacada. A falta do preenchimento adequado do campo destinado 

à religião revela que não se tratava de um fator tão importante, caso contrário não 

seria relegado. E se a interpretação for no sentido de que judaísmo não era 

entendido pelas forças policiais como religião, e sim como etnia, essa condição 

poderia então ser registrada em outros campos, correspondentes a observações, 

origem, o que não se verificou. 

Todavia, não há de se negar a existência de um pensamento antissemita 

nas esferas intelectuais e governamentais da época. As políticas racistas do governo 

Vargas, particularmente do Estado Novo, foram amplamente pesquisadas e 

documentadas, bem como suas consequências desastrosas para aqueles que 

tentavam escapar à expansão do nazismo na Europa.   

Entretanto, os estudos que privilegiam o cotidiano e desenvolvimento da 

comunidade judaica paulista observam que, embora o antissemitismo estivesse 

presente no discurso político, apoiado por alguns, não representou um fenômeno de 

massa, ou seja, não extrapolou o campo político, tampouco foi adotado por grande 

parte da sociedade. Aliás, o presente estudo revelou o crescimento e a consolidação 

das instituições judaicas com pouca interferência do Estado, exceto pelas leis de 

nacionalização às quais as entidades estrangeiras tiveram de se adequar, mas não 

há registro de ocorrências particularmente associadas aos judeus por conta de sua 

origem semita, embora a prática associativa pudesse ser interpretada como uma 

forma de luta, de resistência, justificando suspeitas. 

Ainda no mesmo sentido da vigilância e repressão policial, procurou-se 

observar a associação entre judeu e comunismo. Nesse aspecto, não se buscou 

encontrar registros de judeus comunistas, mas sim da associação entre ser judeu e 

ser comunista. Mais uma vez utilizando os prontuários do DEOPS-SP, confirmou-se 

o anticomunismo como foco central das investigações policiais, ou seja, o centro das 
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ações era a perseguição a qualquer indivíduo ou instituição potencialmente ligados a 

práticas de comunismo, ou contra a ordem instituída. 

Quanto à relação entre judeu e comunismo, verificou-se que a 

origem/nacionalidade pode ter sido um fator mais relevante que as questões étnicas. 

Com destaque para a construção do imaginário sobre o comunismo no Brasil, 

reforçava-o como ameaça estrangeira, promovida por estrangeiros, a fim de dominar 

o país. Como centro propulsor dessa ameaça iminente estava a então URSS, que 

era a difusora das ações comunistas no país. Assim, os comunistas eram tidos, 

segundo discurso político da época, como submissos a Moscou e os judeus, como 

seus principais representantes, por seu envolvimento na Revolução de 1917 e por 

seu caráter internacionalista. 

O imaginário foi parcialmente reconhecido na documentação analisada, pois 

os documentos não foram uniformes na associação entre judeu e comunismo. Por 

vezes essa relação foi ignorada, e quando citada não foi acompanhada de nenhum 

destaque. Em contrapartida, a associação entre o comunismo e a URSS foi mais 

contundente, se evidenciando em discursos que enfatizavam a subordinação do 

suspeito a ordens recebidas de Partido Comunista brasileiro ou estrangeiro. 

Todavia, a questão acerca da relação entre suspeitos de comunismo e organizações 

partidárias nacionais ou internacionais merece investigações específicas.  

No tocante à efetiva participação dos judeus do leste europeu na prática 

política, pouco se apurou, pois as entrevistas não revelaram aspectos dessa 

natureza, e somente com base nos documentos policiais seria difícil afirmar quem 

realmente era comunista ou identificar aqueles cuja especulação e suspeita eram 

maiores que os fatos. 

Assim, sem analisar as trajetórias individuais, restou analisar o grupo, por 

intermédio da associação dos judeus progressistas em São Paulo, o Centro Cultura 

e Progresso. Mesmo possuindo registro em prontuário do DEOPS e seus sócios e 

diretores sendo investigados e mantidos sob suspeita de comunismo, o que se 

observou foi que o clube constituía mais um espaço de discussão e difusão da 

cultura iídiche do que um espaço partidário comunista. O clube organizava-se com 

base em orientações socialistas, promovia palestras, encontros, mas suas atividades 

efetivamente tinham caráter cultural, embora entre os associados estivessem 

membros filiados ao PC.  
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Esta certamente é uma perspectiva para novas pesquisas, que poderão 

analisar a participação dos judeus do leste europeu no Partido Comunista do Brasil 

ou em outras associações partidárias. Ademais, cumpre notar que esta pesquisa 

não pretendeu ser absoluta em nenhum ponto; deixa mais indícios que respostas 

sobre as especificidades de um grupo tão múltiplo.  
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