
 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC-SP 

 

 

 

 

Lucia Ribeiro Chermont 

 

 

 

 

Memória e experiência de judeus de Higienópolis e arredores, 

São Paulo (1960-1970) 

 

 

 

MESTRADO EM HISTÓRIA SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2011 



 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC-SP 

 

 

 

 

Lucia Ribeiro Chermont 

 

 

 

 

Memória e experiência de judeus de Higienópolis e arredores, 

São Paulo (1960-1970) 

 

 

 

MESTRADO EM HISTÓRIA SOCIAL 

 
 
 
 
Dissertação apresentada à Banca Examinadora 
da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
como exigência parcial para obtenção do título 
de Mestre em História Social, sob a orientação 
da Profª Doutora Maria do Rosário da Cunha 
Peixoto. 

 

 

 

SÃO PAULO 

2011 



 
 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Banca Examinadora 

 

_________________________ 

 

_________________________ 

 

_________________________ 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu pai, por ter me ensinado a 
respeitar as diferenças, à minha mãe, por 
ter me ensinado a não ter medo de ser 
ousada e original, e ao meu querido filho, 
pelo privilégio de ser sua mãe. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Ao olhar para trás e puxar pela memória todos aqueles que contribuíram para a 

realização deste trabalho, me vem à cabeça o querido casal Alcir Spinard Z’L e Vera Malfa 

Pereira, meus chefes e maiores entusiastas e estimuladores das minhas matérias no site 

Tudohigienopolis, o qual deixou de existir em 2004 devido à morte do seu realizador, o Sr. 

Alcir. Outra pessoa que participou e colaborou nos primórdios deste projeto foi a generosa 

historiadora Beatriz Kushnir, que me deu as dicas iniciais para realizá-lo.  

Meus sinceros agradecimentos a todas as mulheres da família da minha mãe. Acho que 

meu avô, quando percebeu que só teria filhas, pensou: “tá bom, mas o mundo verá que 

mulheres elas serão”. Minhas queridas tias e primas, que são um exemplo de esforço e 

trabalho, saibam que não é fácil estar à altura das doutoras, empresárias, engenheiras e 

pedagogas desta família. Muito obrigada pelo exemplo que vocês são para mim. E também 

aos tios e primos que sobrevivem a essas mulheres, o que não deve ser fácil. 

Agradeço também aos idealistas e esforçados, como diria a escritora Susan Sontag, 

“homens sob o signo de Saturno”, da família do meu querido pai, incluídos meus dois irmãos, 

o imagético Fausto e o sonoro Edgard. Um agradecimento especial ao meu tio Luciano Z’L, 

que me ensinou que desta vida não levamos nada, só as lembranças daqueles que amamos e 

que nos amaram. Interessante ser a primeira mulher, em mais de cento e cinquenta anos, a 

nascer entre os Chermonts, fato um tanto sombrio, mas que me faz sentir especial.  

Aos meus sobrinhos, à esfuziante e eclética Irina, que tanto lembra as mulheres da 

família de minha mãe, e ao tímido e compenetrado Vinicius, mais um homem sob o signo de 

Saturno. E também ao meu carinhoso e sonhador filho Jean, que é uma mistura do que existe 

de melhor em mim e no pai dele. Agradeço, inclusive, ao Reginaldo, pai do meu filho, pois, 

apesar de estarmos separados há tanto tempo, consigo ver que juntos fizemos o maior presente 

que a vida me deu, o Jean.  

Ao pessoal do Arquivo Histórico Judaico Brasileiro (AHJB), ao historiador Roney 

Cytrynowicz, diretor voluntário de acervo do AHJB, que sempre me apoiou e me tratou com 

muito respeito profissional, meus sinceros agradecimentos. Esse tratamento será uma lição de 

respeito que levarei por toda minha vida e que beneficiará todos os estudantes e recém-

formados que passarem por mim. Por trás de um grande homem sempre tem uma grande 

mulher. Mônica Musatti Cytrynowicz, é isso aí! Agradeço também à historiadora Anna Rosa 

Campagnano Bigazzi, diretora voluntária de educação do AHJB, por ser um exemplo de 



 
 

humildade e de muito trabalho; à Myriam Chansky, diretora voluntária e secretária geral do 

AHJB e do Núcleo de História Oral Gaby Becker do AHJB, que muito me ajudou no começo 

das entrevistas, cedendo modelos de fichas e de cartas de autorização do Núcleo de História 

Oral do AHJB e um gravador digital para entrevistas. Ao Mauricio Serebrinic, presidente do 

AHJB, que conseguiu perceber que uma coordenadora de atendimento, pesquisa e educação 

com mestrado, mesmo que um pouco estressada e temporariamente muito ocupada, seria 

muito bom para o AHJB. À amiga e consultora arquivística do AHJB, Solange de Souza, que 

sempre me apoiou e encorajou em todos os momentos. Ao historiador Paulo Valadares, 

coeditor voluntário do Boletim do AHJB e voluntário no Núcleo de Genealogia Judaica do 

AHJB, pela sua infinita disposição em me ajudar. Aos meus colegas de trabalho que me 

aguentaram durante esse período: Arnaldo Lev, Eliane Klein, Mirella Barki, Maria Theorora 

da Câmara Falcão Barbosa e José Messias Ribeiro dos Santos, fornecedor dos cafezinhos que 

me permitiram continuar sem dormir. E também aos estagiários Gabriela Munin, Jean 

Chermont da Silva e Jéssica da Silva Carvalho, e também à equipe contratada para trabalhar 

no projeto aprovado pela FAPESP: Nayara, Thais, Melani, Ligia e Liliane, que também me 

aguentaram no dia a dia. A todos os pesquisadores que passaram pelo AHJB que me deixaram 

com gostinho de “também quero”. 

Ao encontro com a professora Maria do Rosário da Cunha Peixoto, minha futura 

orientadora, no evento comemorativo de 25 anos do CEDIC, onde me convenceu que mesmo 

não podendo pagar o mestrado na PUC deveria tentar, pois poderia conseguir uma bolsa. 

Então, muito obrigada pela comissão de bolsas do Programa de Pós-Graduação em História, 

que desde o primeiro semestre me forneceu a bolsa CAPES nível 2 e a integralização no 

último semestre, com a bolsa do CNPQ. Muito obrigada pela possibilidade de rever queridos 

mestres quase 20 anos depois da minha graduação na PUC, como o Fernando Torres 

Londoño, a Heloisa de Faria Cruz, o Antonio Rago Filho, a Maria Izilda Santos de Matos, a 

Vera Lúcia Vieira, e pela oportunidade de conhecer novos mestres, como a Ivone Dias 

Avelino, a Olga Brites, a Estefânia Knotz Canguçu Fraga e a Silvia Borelli. Aos meus colegas 

de curso que dividiram comigo textos, dúvidas e as alegrias e angústias do fazer mestrado e 

doutorado. Um agradecimento todo especial à minha orientadora Maria do Rosário da Cunha 

Peixoto, que, com sua paciência titânica, me orientou e compreendeu meu hábito de pegar 

mais trabalho do que posso realizar, o que, consequentemente, atrasou o texto final da 

dissertação.  



 
 

Muito obrigada à banca da qualificação, em especial pelas contribuições dadas pela 

professora Ivone Dias Avelino e pelo prof. Luiz Antonio Dias, aos quais não conhecia, mas 

que me ofereceram uma maravilhosa surpresa na banca de qualificação. 

Aos amigos e parentes que me ajudaram a encontrar entrevistados dispostos a dividir a 

história de suas vidas comigo: Ruth Diksztejn, Márcia Sztutman Shvartsman, Ilana Halpern, 

Paulo Valadares, Miriam Sapir Landa, diretora voluntária de exposições do AHJB, Irina 

Chermont e Sérgio Sayeg.  

À equipe de apoio, da qual fizeram parte Viviane Epstein e Silvânia S. dos Santos, que 

transcreveram as entrevistas, Jéssica Ferraz Juliano e Gabriel Costa de Souza, que revisaram o 

trabalho final, e Irina Chermont e Eliana Bertolucci, que verteram o resumo para o inglês. 

Agradeço, finalmente, a todos os entrevistados que me receberam e dividiram suas 

vidas comigo, tornando este trabalho possível. Muito obrigada Alain Bigio, Arieh Halpern, 

Cecília Starosta Sztutman, Geny Serber, Israel Diksztejn, Jacob Begun, Leon Diksztejn, 

Myriam Chansky, Olivia Haftel, Póla Antonieta Bergel Cohen, Rachel Mandelbaum, Sima 

Halpern e Victor Salomão Sayeg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

 

CHERMONT, Lucia R. Memória e experiência de judeus de Higienópolis e arredores, São 

Paulo (1960-1970). 

 

A proposta deste estudo volta-se para a experiência e para a vivência de judeus no 

bairro de Higienópolis e arredores na cidade de São Paulo, onde a concentração da 

comunidade judaica é acentuada. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é compreender, 

através da ótica de alguns desses sujeitos, como essa vivência foi experimentada, não apenas 

como uma opção prática, mas também em suas dimensões imaginárias e sentimental. Para 

apreender as vivências dos sujeitos da pesquisa, foram realizadas entrevistas, nas quais se 

buscou conhecer as experiências de vida desses indivíduos, apreender seus modos de vida, 

suas percepções sobre a trajetória de seus pais e sobre as suas próprias e sobre sua consciência 

prática do processo de vida, não só da atividade política e econômica, mas de toda a 

substância de identidades e relações vividas por eles. Um elemento de destaque da pesquisa 

foi a questão relacionada às tradições selecionadas por esses sujeitos como relevantes para a 

construção de suas histórias de vidas, assim como a singularidade de suas trajetórias, a 

vivência individual compartilhada socialmente por meio de suas escolhas particulares, a 

maneira como se posicionaram diante de condições herdadas, os valores que reivindicaram 

como seus e como essa vivência, naquele local carregado de significados e com suas próprias 

especificidades, foi importante para a reconstrução da vida étnico-religiosa dos indivíduos 

pesquisados. É objeto da pesquisa, também, verificar as formas como esta ocupação se deu a 

partir da década de 1960 e as diversas instituições judaicas que se transferiram para o bairro 

ou que escolheram tal local para construção de suas sedes. 

 

Palavras-chave: Judeus. Imigração/migração judaica. São Paulo. Higienópolis. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

CHERMONT, Lucia R. The Memory and Experience of Jews from Higienópolis and 

Surroundings in São Paulo (1960-1970). 

 

This study is focused on the personal experience of Jews from the Higienópolis 

neighborhood in São Paulo and its surroundings, where the presence of the Jewish community 

is strong. From that start point, this project intends to comprehend, though the eyes of some of 

these characters, how this spatial choice was experienced, not merely as a practical choice, but 

also from a sentimental and imaginational point of view. With interviews, to better 

comprehend the subjects’ experiences, the attempt was to find out details of their lives, their 

way of life, their impressions on the trajectory of their parents and their own and their 

consciousness about their lives, not just politically and economically, but of all of which can 

be called to be part of the substance of identity and relationship lived by them. An important 

element in this research was the part of the Jewish traditions chosen by the subjects as 

relevant to live their lives by, as well as the singularity of their trajectory, the personal 

experience shared socially though their own choices, the way they behave toward inherited 

conditions, the values they live by and finally how these experiences, in this place so full of 

meaning and particularities, helped rebuild the ethnic-religious lives of the people in this 

study. Another core question in this study is to verify how this occupation occurred, from the 

1960’s, and the numerous Jewish institutions that moved to the area or that chose the 

neighborhood as the place for their headquarters. 

Keywords: Jews. Jewish immigration/migration. São Paulo. Higienópolis. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

No começo dos anos 2000 trabalhei no site Tudohigienopolis na seção denominada 

“Memória”. Por meio desse trabalho entrei em contato com a história do bairro de 

Higienópolis, onde havia nascido e passado a maior parte de minha vida, com exceção dos 

cinco anos em morei no bairro Vila Mascote, na zona sul da cidade, logo após meu 

casamento. Nesses poucos anos em que estive fora de Higienópolis pude perceber que existia, 

no bairro e em seus arredores, um jeito de morar, pois eu tive um estranhamento muito grande 

com meus novos vizinhos na zona sul. Quando voltei a morar em Higienópolis, olhava o lugar 

onde passei minha infância e juventude como o lugar onde eu queria estar, criar meu filho, 

enfim, viver minha vida. O trabalho no site possibilitou-me, além do contato com a história do 

bairro, o retorno profissional como historiadora. Atuando como redatora publicitária durante 

toda segunda metade da década de 1990, lembro que fui surpreendida quando um vizinho me 

perguntou se eu era historiadora, pois essa parecia ser uma área adormecida em minha vida. 

Mesmo assim, ele me ofereceu uma seção no site Tudohigienopolis para resgatar as histórias 

do bairro, com matérias quinzenais, e eu aceitei.      

Estudando para fazer as matérias do site, descobri que o bairro de Higienópolis foi 

fundado através da iniciativa de dois judeus, Martinho Buchard1 e Victor Northmann2. O 

loteamento se deu em dois momentos, em 1890 e em 1895, e foi considerado em seu tempo o 

de maior extensão territorial. A área foi loteada para a formação de um bairro destinado às 

camadas mais altas da sociedade, pois os lotes eram grandes, tendo havido o estabelecimento 

de um tamanho mínimo, o que indicava o tipo de construções às quais se destinavam. Os 

novos moradores eram, além dos barões do café e seus descendentes, elementos de projeção 

econômica que promoveram manifestações culturais para a elite paulistana, como os saraus 

                                                        
1 Martinho Buchard, judeu de origem alsaciana que chegou ao Brasil em 1870. Foi empresário e seu nome 
aparece em 1890 como sócio na firma de importação de Victor Northman, cujo nome era Casa Nothman – 
Hermann Buchard & C. Cf.: WOLFF, Egon; WOLFF, Frieda. Guia histórico da comunidade judaica de São 
Paulo. São Paulo: Ed B’nei B’rth, 1988. 
2 Victor Nothmann, judeu alemão, chegou ao Brasil em 1860. Inicialmente, dedicou-se ao comércio e à 
importação de fazendas por atacado na firma individual V. Northman & Companhia. Também foi representante 
da cerveja A. Dreher e agente da New York Life Insurance Company. A experiência urbanizadora de Northmann 
em São Paulo iniciou-se na década de 1870, quando, em sociedade com Frederico Glette, outro alemão, ao qual 
nada consta a respeito de ter origem judaica, compraram a Chácara Mauá e fizeram o loteamento do bairro dos 
Campos Elíseos. Cf.: WOLFF, Egon; WOLFF, Frieda. Guia histórico da comunidade judaica de São Paulo. São 
Paulo: Ed B’nei B’rth, 1988. 
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literários que ocorriam na casa de Dona Veridiana3 e a idealização da Semana de 22 na 

residência do escritor Paulo Prado. Surpreendi-me com as problemáticas da criação do 

Hospital Samaritano e do Colégio Mackenzie, que tiveram em suas ações fundadoras a razão 

de serem opções respectivamente para os pacientes e alunos que não eram católicos, 

respeitando e absorvendo as diversidades culturais e religiosas. Já que a Santa Casa de 

Misericórdia recebia pacientes não católicos, mas procurava convertê-los ao cristianismo, o 

mesmo acontecia com as escolas católicas.  

Encontrei uma vasta bibliografia referente à fase chamada por alguns pesquisadores de 

“glamorosa” do bairro. A referência mais significativa dessa visão é a da historiadora Maria 

Cecília Mello Homem, autora do livro Higienópolis: grandeza e decadência de um bairro 

paulistano (1980). Confesso que pesquisei muito nesse livro e em outros de autoria dessa 

historiadora, mas senti certo desconforto com relação à ideia de decadência do bairro – com a 

saída da elite nas décadas de 1940 para o Pacaembu e para a região dos Jardins – e com a falta 

de menção aos novos usos e aos novos moradores. 

No período em que trabalhei no site, meus chefes, o querido Alcir Spinardi Z’L e a 

Vera Malfa Pereira, sempre me pediam para fazer matéria sobre um determinado assunto e eu 

sempre respondia que precisaria fazer mais pesquisa, achava que nunca estava pronto e 

deixava para depois. O tema era “os judeus em Higienópolis”. Naquele período, já tinha forte 

envolvimento com a vida comunitária judaica, pois meu filho estudava no Colégio Hebraico 

Brasileiro Renascença de Higienópolis, e eu, como uma boa ídiche mame, estava intimamente 

envolvida com a escola, era voluntária da Congregação Israelita Paulista (CIP) e participava 

de grupos de estudo judaicos. Tudo isso contribuía para que eu ficasse com receio de fazer 

uma despretensiosa matéria sobre o assunto. Por isso, fui reunindo livros, teses e artigos sobre 

os judeus no Brasil e em São Paulo.  

A leitura da tese de doutorado do demógrafo René Decol4 colaborou para a minha 

intenção de desenvolver este estudo sobre os judeus no bairro de Higienópolis. Segundo o 

                                                        
3 Veridiana Valéria da Silva Prado era filha de Antônio da Silva Prado, o Barão de Iguape, próspero comerciante 
de açúcar e tropas. Ela se casou, em 1838, com seu meio-tio, Martinho da Silva Prado, que se tornou importante 
cafeicultor. Tiveram seis filhos, os quais atuaram na política paulistana. Em 1877, separou-se do marido, para 
espanto da sociedade paulistana. Assumiu publicamente papéis usualmente atribuídos ao sexo oposto: atividade 
cultural, prestígio político, administração de propriedades agrícolas e atividade de importação. Construiu, por 
iniciativa própria, seu palacete, lançando moda em São Paulo. Em sua residência organizou um salão que se 
tornou referência da época e a ele compareciam cientistas, artistas, escritores e intelectuais brasileiros e 
estrangeiros, além de políticos das mais variadas correntes ideológicas. Cf.: HOMEM, Maria Cecília. 
Higienópolis: grandeza e decadência de um bairro paulistano. São Paulo: Prefeitura do Município de São Paulo, 
1980. 
4 DECOL, René. Imigrações urbanas para o Brasil: o caso dos judeus. 1999. Tese (Doutorado em Demografia)– 
Dpto. de Demografia, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Unicamp, Campinas, SP, 1999. 
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autor, podemos afirmar de maneira sistemática que os grupos de judeus chegaram ao Brasil 

em número expressivo a partir da segunda década do século XX. Os principais fluxos são 

divididos da seguinte maneira: 

 

 Período Russo: é nessa fase que se inicia a imigração judaica em massa para o Brasil. 

Um marco é o ano de 1904, quando a Jewish Colonization Association (ICA)5 cria a 

colônia Phillipson, no interior do Rio Grande do Sul. Mas o período realmente 

significativo da imigração ocorre quando o Império Russo já havia acabado.   

 Período Centro-Europeu: o auge foi entre as duas grandes guerras. Esse período foi 

marcado pela ascensão da direita radical, fortemente nacionalista, do fascismo e do 

nazismo, regimes nos quais as minorias eram vistas como uma ameaça. E também pela 

introdução de restrições migratórias nos EUA e na Argentina, os dois principais 

destinos de imigração anteriormente.   

 Período do Pós-Guerra: foi motivado pelo antijudaísmo crescente nos países árabes ao 

redor da Palestina, principalmente no período da criação do Estado de Israel. Em 

1948, o Brasil assistiu a uma retomada dos fluxos interrompidos pela Segunda Guerra 

e também pelas restrições impostas secretamente por Getúlio Vargas aos 

embaixadores brasileiros6. É a segunda fase mais importante da imigração judaica no 

Brasil. 

 

Sendo assim, de acordo com René Decol, os judeus vieram para o Brasil de lugares 

diversos e em vários períodos. Foram bastante relevantes para minha pesquisa alguns 

levantamentos feitos pelo estudo do demógrafo, pois me estimulou quanto à questão da 

expressiva concentração judaica no bairro de Higienópolis/Santa Cecília já nos anos 1980 e de 

ela constituir-se, na sua maioria, de indivíduos de classe média baixa, diferente da percepção 

usual.  

Segundo o autor, do ponto de vista espacial, a região Sudeste agrega a maior parcela 

das comunidades judaicas brasileiras, as quais estão concentradas principalmente nos estados 

de São Paulo e do Rio de Janeiro, principais destinos dos grandes fluxos migratórios do 

século XX. A região Sul é a segunda mais significativa, principalmente o estado do Rio 
                                                        
5 Instituição filantrópica judaica inglesa que tinha como objetivo ajudar os judeus que estivessem em situação de 
opressão em seus países de origem. A ICA procurava retirar as famílias judias dos países opressores, adquirindo 
terras em outros locais mais favoráveis. Comprava terrenos para a construção de colônias agrícolas e ajudava na 
instalação dessas famílias. Antes do Brasil, a Argentina foi o local de instalação dessas colônias agrícolas.   
6 CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. Cidadãos do mundo: o Brasil diante da questão dos judeus refugiados do 
nazismo (1933-1948). 2001. Tese (Livre-docência)– FFLCH, USP, 2001. 
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Grande do Sul, terceiro em número de judeus. No interior desses estados, a comunidade está 

concentrada principalmente nas regiões metropolitanas das capitais. 

O município de São Paulo é o maior centro urbano do país e concentra a maior parte 

da comunidade judaica do estado. Em 1980, mais de 92% de todos os judeus do estado 

estavam na capital. Ainda no próprio interior da célula urbana, verifica-se uma acentuada 

concentração: dez distritos concentram 80% dos judeus paulistanos. E apenas quatro, o Bom 

Retiro, Higienópolis/Santa Cecília, Cerqueira Cesar e o Jardim Paulista, serviam de base para 

50% deles. 

Seja por conta da mobilidade social ou das transformações no espaço social da 

metrópole, em 1980, o distrito que registra o maior número de judeus já não era o Bom 

Retiro, tradicional centro da vida judaica asquenazi na cidade7, mas, sim, Higienópolis/Santa 

Cecília, que, com 7 mil indivíduos, possuía 17,1% dos judeus do município de São Paulo. 

Apenas esse distrito tinha tantos judeus quanto o estado do Rio Grande do Sul, o terceiro do 

País em população judaica. 

Comparando os judeus da região Sudeste com a população total dessa mesma região, 

pode-se chegar a um perfil socioeconômico do grupo. Ao contrário da percepção usual de que 

os judeus brasileiros, na maior parte, pertencem aos níveis socioeconômicos mais altos, a 

pesquisa demográfica de Decol mostra que a metade da comunidade judaica, em 1991, estava 

situada na classe média baixa, com renda inferior a cinco salários mínimos. A diferença em 

relação aos brasileiros como um todo está na distribuição, referindo em médias globais bem 

mais altas. 

Por meio dessas leituras, pude problematizar e balizar minha proposta de estudo, que 

está voltada para a experiência e para a vivência de judeus no bairro de Higienópolis e 

arredores, onde a concentração da comunidade judaica é acentuada. Também é objetivo desta 

pesquisa compreender, através da ótica de alguns desses sujeitos, como essa vivência foi 

experimentada, não apenas como uma opção prática, mas também quais eram as expectativas 

no campo do imaginário e do sentimental. Enfim, objetiva-se apreender, na singularidade de 

suas trajetórias, a vivência individual compartilhada socialmente por meio de suas escolhas 

particulares, de como se posicionaram diante de condições herdadas, de quais valores 
                                                        
7 De maneira geral, os judeus podem ser divididos em três tipos, para os quais a religião é comum, mas as 
tradições são fortemente influenciadas pelo local onde eles viviam: asquenazim (plural), são os judeus da Europa 
além Pirineus (Asquenaz é como os judeus medievais chamavam a região da Alemanha); sefaradim (plural), são 
os judeus dos países em torno do Mediterrâneo (Sefarad é como os judeus medievais chamavam a Península 
Ibérica), que, na sua maioria, foram expulsos da Espanha em 1492 e convertidos à força em Portugal em 1497, e 
logo se espalharam pelo mundo; orientais são denominados os judeus dos países árabes, principalmente no 
Oriente Médio. Dois terços da imigração judaica para o Brasil são de judeus asquenazim. Neste estudo chamarei 
os judeus orientais e sefaradi genericamente de sefaradi. 
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reivindicaram como seus e como essa vivência, naquele local carregado de significados e com 

suas próprias especificidades, foi importante para a reconstrução da vida étnico-religiosa dos 

indivíduos pesquisados. É objeto deste estudo, também, verificar as formas como essa 

ocupação se deu a partir da década de 1960 e as diversas instituições judaicas que se 

transferiram para o bairro ou que escolheram tal local para a construção de suas sedes. 

Uma vez que se tem como objeto de estudo o grupo judaico, é relevante trabalhar o 

conceito de identidades e é significativa a contribuição de Stuart Hall sobre o tema8. Ele se 

refere às identidades culturais no plural, pois o sujeito pós-moderno é fragmentado, por isso 

não é mais possível pensar a identidade de forma monolítica. Também é importante lembrar 

que as identidades são definidas historicamente e não biologicamente, e, em razão disso, o 

indivíduo assume identidades diferentes em momentos diferentes, fato que pode ocorrer, 

inclusive, em um mesmo momento, sendo possível que essas identidades possam ser 

contraditórias e conflitantes. Por exemplo, a Sra. Rachel afirmou que as referências judaicas 

não tinham sido importantes na sua vida, mas reagiu com veemência quando foi insultada de 

por uma vizinha, que a chamou de “judia miserável”, manifestando um forte sentimento de 

pertencimento. 

O antropólogo Antonio Augusto Arantes Neto enfatiza a importância do sentimento de 

pertença e de grupo como forte elemento de produção de identidade:  

  
Pertencer a uma classe, grupo é possuir uma localização no mapa social, ter 
uma posição social legítima e situar-se num espaço físico compartilhado: 
sem domicílio ou referências pessoais não se é reconhecido como membro 
pleno da coletividade [...] Estar situado em e pertencer a são dimensões 
constitutivas, pertencimento significa em termos amplos, fazer parte do que 
a coletividade reconhece como um nós, ou o que se considera gente como a 
gente.9 

 

Uma questão problemática ligada ao tema das identidades é a definição de quem é 

judeu ou o que é ser judeu. Inclusive a multiplicidade de definições do termo “judeu” é uma 

expressão significativa dessa realidade, que é a diversidade de modos de pertencimento ao 

judaísmo. Em sociedades com intenso processo de secularização, aculturação e interação, 

como é o caso da brasileira, as diferenciações dos diversos grupos, étnicos ou culturais, 

deixam de ser clara e rigidamente definidas. Além do mais, no caso do judaísmo, a pesquisa 

                                                        
8 HALL, Stuart. A identidade cultural na Pós-Modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. 
9 ARANTES NETO, Antonio Augusto. Paisagens paulistanas: transformações do espaço público. Campinas, 
SP: Editora da Unicamp; São Paulo: Imprensa Oficial, 2000. (Coleção Espaço e Poder). 
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revela que diferentes tipos de identificação entre os indivíduos e o grupo podem existir. Há 

diferentes maneiras de se identificar como sendo judeu.  

Para apreender as vivências dos sujeitos da pesquisa, optei por realizar entrevistas 

usando a metodologia da História Oral, buscando, por meio delas, apreender quais foram as 

experiências de vida desses sujeitos, apreender seus modos de vida10. Buscar qual foi a 

percepção desses indivíduos sobre a trajetória de seus pais e a sua própria, qual a consciência 

prática do processo de vida, e não só da atividade política e econômica em toda a substância 

de identidade e relações vividas, foi uma etapa importante desta pesquisa. Portanto, a busca de 

sistemas vívidos de significados e valores, experimentados como práticas, deve ser 

considerada como uma etapa essencial da pesquisa. Um elemento de destaque da pesquisa foi 

a questão relacionada às tradições selecionadas por esses sujeitos como relevantes para a 

construção de suas vidas. O bairro, nesta pesquisa, não corresponde aos limites dados pela 

Prefeitura, mas ao território vivido, que muitas vezes transcende os limites políticos e 

geográficos. 

Essas reflexões me ajudaram a definir quais seriam os entrevistados dentre os judeus 

que moravam em Higienópolis /Santa Cecília. O primeiro recorte foi o da faixa etária, pelo 

qual selecionei pessoas que já estivessem ou estiveram no bairro nas décadas de 1960 e 1970 

– portanto no período anterior àquele da grande concentração no bairro (anos 1980) – para 

poder problematizar os momentos constituintes dessa concentração. Queria entrevistar 

também pessoas atuantes na vida comunitária judaica, pessoas que além de suas profissões 

tivessem atuado em alguma instituição judaica, como ativistas ou voluntárias, mas acabei me 

voltando também para as que não tinham esse perfil, chegando a entrevistar pessoas sem 

atuação comunitária, para ir além do padrão do ativista comunitário.  

Nas entrevistas tentei, segundo Portelli11, trabalhar as narrativas como textos, como 

um enredo, usando as interpretações construídas pelos sujeitos. Isso torna evidente o trabalho 

da palavra como elemento da consciência construindo interpretações na dinâmica social. 

Ainda segundo Alessandro Portelli12 a utilização da história oral e das memórias não 

se dispõe a oferecer somente um esquema de experiências comuns, mas apresenta um campo 

                                                        
10 THOMPSON, E. P. O termo ausente: experiência. In: ______. A miséria da teoria ou um planetário de erros: 
uma crítica ao pensamento de Althusser. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.  
11 PORTELLI, Alessandro. História oral como gênero. In: ______. The battle of Valle Giulia: Oral History and 
the art of dialogue. Madison: University of Wisconsin Press, 1997.  
12 Idem. Forma e significado na História Oral. A pesquisa como um experimento em igualdade. Revista do 
Programa de Estudos Pós-Graduados em História e do Departamento de História – PUC-SP, n. 14, p. 7–24, 
fev. 1997. 
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de possibilidades compartilhadas, reais ou imaginárias. É através do complexo horizonte das 

possibilidades que se constrói o âmbito de uma subjetividade socialmente compartilhada.  

Escolhi trabalhar com 13 narrativas. As famílias desses sujeitos são de origens 

diversas, atuaram na comunidade de muitas maneiras e fazem parte de várias condições 

sociais, mas, levando em conta que o bairro é de classe média, onde o custo da moradia é alto, 

significa que os judeus que vão para lá têm poder aquisitivo semelhante. Alguns estiveram no 

bairro em vários períodos. Geralmente as entrevistas foram realizadas nas residências dos 

entrevistados, mas o Sr. Alain e a Sra. Myriam deram suas entrevistas no Arquivo Histórico 

Judaico Brasileiro, onde trabalho. O Rabino13 Begun me recebeu na sinagoga14 Tiferet, onde é 

líder espiritual, e com o Sr. Victor, a primeira parte da entrevista se deu via Skype, pois ele 

estava nos EUA, e a segunda em uma cafeteria no Shopping Pátio Higienópolis. Voltei para 

uma segunda entrevista também com a Sra. Geny, pois no meio da entrevista o gravador 

desligou e eu só percebi depois.   

 

Somente três entrevistados são imigrantes. São eles:  

 Alain Bigio: nasceu em 1944, é engenheiro aposentado, foi voluntário do Fundo 

Comunitário, naturalizou-se brasileiro, mas nasceu no Egito e imigrou para o Brasil 

com a família aos oito anos, em 1953, em razão das hostilidades geradas pelo 

nacionalismo egípcio no período. A curiosidade pela história familiar o levou a 

pesquisar e escrever uma brochura sobre a história de sua família e a vinda para o 

Brasil, cujo nome é Travessia de Ismaeleyah a Higienópolis, a história de um judeu 

egípcio contemporâneo. Desde que chegou ao Brasil com a família, em 1953, morou 

em Higienópolis. Somente no mês de julho deste ano mudou-se do bairro. Relatou sua 

mudança com muito pesar; 

 Arieh Halpern: nasceu em 1947, é empresário, foi voluntário no movimento juvenil 

Ichud Habonim15 e possui três nacionalidades: brasileira, inglesa e israelense. É filho 

de imigrantes da Romênia, sobreviventes do campo de concentração durante a 

Segunda Guerra Mundial. Nasceu no navio inglês Runnymade Park, quando os 

ingleses interceptavam os navios com refugiados que se dirigiam à então Palestina e os 

                                                        
13 Indivíduo que estudou e obteve um certificado ou shmicha. Profundo conhecedor da Lei Judaica, atua numa 
congregação como juiz, em matéria referente à Lei e aos costumes judaicos. É um profissional liberal que deve 
constituir família. 
14 Local de preces, estudos e reuniões dos participantes de uma comunidade judaica. 
15 Movimento juvenil sionista vinculado ao Mapai (Partido dos Operários na Terra de Israel), o partido político 
israelense moderado que esteve no poder desde a criação do estado até 1968, quando se transformou no Partido 
Trabalhista. A ideologia do partido era baseada no Sionismo Trabalhista. 
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direcionavam para a Ilha de Chipre, em função das cotas impostas aos imigrantes 

judeus. Em 1953, sua família saiu de Israel e imigrou para o Brasil. Morou no bairro 

dos Campos Elísios e, na década de 1970, morou por sete anos no bairro de 

Higienópolis; 

 Israel Diksztejn: nasceu em 1930, é advogado, brasileiro, voluntário na Sinagoga 

Adrim Tiferet. Nasceu na Ucrânia, que na época era parte da Polônia. Passou a 

infância na cidade de Jaú, interior de São Paulo; na década de 1950, veio para São 

Paulo com a família, morou no Bom Retiro e, em 1962, mudou-se para Higienópolis, 

onde mora até hoje. 

 

A maioria dos entrevistados são filhos de imigrantes. São eles:  

 Cecília Starosta Sztutman: nasceu em 1929, é comerciante aposentada, brasileira, 

voluntária da Na’amat Pioneiras16 e Ichud Habonim. É filha de imigrantes da Rússia e 

da Bessarábia, que vieram ajudados pela ICA para as colônias agrícolas no Rio 

Grande do Sul durante as primeiras décadas do século XX. Mudou-se para São Paulo 

após se casar na década de 1950 e desde 1965 reside em Higienópolis; 

 Rachel Luksenburg Mandelbaum: nasceu em 1933, é artista plástica, brasileira e 

voluntária do Ten Yad17. Seus pais vieram da cidade de Polilubelsky, na Polônia. 

Nasceu no Rio de Janeiro, mudou-se para São Paulo e foi morar no Bom Retiro em 

função do casamento. Mudou-se para Higienópolis em 1968, onde mora até hoje; 

 Rabino Jacob Begun: nasceu em 1937, é rabino do Movimento Chabad Lubavitch18, 

brasileiro, filho de imigrantes da Bielorrússia, que vieram nas primeiras décadas do 

século XX ajudados pela ICA para as colônias agrícolas no Rio Grande do Sul. Ainda 

adolescente, recebeu uma bolsa para estudar na yeshivá19 do movimento Lubavitch, 

em Nova Iorque. Morou nos EUA por dez anos, depois retornou ao Brasil como 

                                                        
16 Organização judaica feminina que tem como principais objetivos contribuir para o desenvolvimento e a 
valorização da mulher e preservar as tradições e a identidade judaica-sionista. Em 2011, completou 90 anos da 
sua fundação em Israel.  
17 O Ten Yad é uma instituição beneficente que atua no combate à fome e à miséria. 
18 Lubavitch era uma pequena cidade no condado de Mohilev, na Bielorrússia, e tornou-se a residência dos 
líderes do movimento ortodoxo Chabad-Lubavitch em 1814, quando Rabi Dovber, filho e sucessor do fundador 
do Movimento, Rabi Shneur Zalman, estabeleceu-se no local. Até 1916, quatro gerações de líderes Chabad-
Lubavitch permaneceram lá. Os líderes de Chabad-Lubavitch tornaram-se conhecidos como “Lubavitcher 
Rebes”. O sexto Lubavitch Rebe, em função das perseguições, estabeleceu-se nos Estados Unidos. A partir da 
liderança do 7º e último rebe, o Menachem Mendel Schneerson, os Lubavitch passaram a ter atividade 
missionária, nova na tradição judaica, procurando atrair os judeus para a prática ortodoxa judaica. Os Lubavitch 
enviam missionários a todos os cantos do mundo. 
19 Instituição de estudos superiores para o estudo do Talmud. Na yeshivá, o estudo tem um fim em si mesmo, 
sem propósito de aprender profissões ou obter títulos. Yeshivot no plural. 
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rabino e primeiro emissário do Lubavitch Rebe20, no Brasil. Inicialmente, morou no 

Rio de Janeiro, onde criou escolas para crianças e campos de estudos, e depois, em 

São Paulo, fez o mesmo trabalho no bairro do Bom Retiro. Na década de 1970, vendo 

que muitos judeus estavam se estabelecendo no bairro de Higienópolis, transferiu-se 

para lá, criando a primeira escola ortodoxa do local e a primeira sinagoga do rito 

asquenazi; 

 Sima Halpern: nasceu em 1949, é maestrina, voluntária da WIZO21, brasileira. Seu pai 

veio de Rovno, na Ucrânia, que na época era parte da Polônia, e a mãe veio de Stolin, 

na Polônia. Morou em Higienópolis de 1969 a 1977 e retornou em 1997, 

permanecendo até os dias atuais; 

 Póla Antonieta Bergel Cohen: nasceu em 1936, é dentista aposentada, brasileira, filha 

de imigrantes. Seu pai veio da Lituânia e a mãe, da Polônia. Foi ativista do Fundo 

Comunitário. Mora em Higienópolis desde 1972; 

 Leon Diksztejn: nasceu em 1936, é arquiteto, brasileiro, voluntário da Organização 

Sionista Unificada e Sheliach22 da Agência Judaica. É filho de imigrantes da Ucrânia, 

que na época era parte da Polônia. Passou a infância na cidade de Jaú, interior de São 

Paulo, mas na década de 1950 veio para São Paulo com a família. Morou no Bom 

Retiro e em 1962 mudou-se para Higienópolis. Foi exilado político a partir de 1964, 

tendo morado em Israel; voltou para o Brasil em 1968; 

 Genny Serber: nasceu em 1937, é dentista aposentada e empresária. Nasceu em São 

Paulo, no Bairro do Bom Retiro. Seus pais vieram da Polônia. Seu pai esteve preso por 

quatro anos naquele país em função de atividades no Partido Comunista Polonês. 

Morou em Higienópolis de 1964 a 1975, e durante o período que habitava o bairro foi 

presa e torturada pela ditadura militar; 

 Dorothea Myriam Chansky: nasceu em 1938, é advogada, voluntária no Hospital 

Israelita Albert Einstein, e diretora secretária geral voluntária do Arquivo Histórico 

Judaico Brasileiro e do Núcleo de História Oral desse Arquivo. Brasileira por parte de 

mãe, é neta de imigrantes da Bessarábia, que vieram ajudados pela ICA para as 

                                                        
20 Significa mestre, professor ou mentor. É uma palavra iídiche derivada da palavra hebraica rabino. Refere-se ao 
líder do Judaísmo chassídico, um movimento dentro do Judaísmo Ortodoxo. 
21 A Women’s International Zionist Organization (WIZO) foi fundada em Londres em 1920 para treinar 
mulheres para o trabalho e dar assistência às mães e crianças na então Palestina. No Brasil, a WIZO estabeleceu-
se em 1926, parou as atividades durante o Estado Novo e retornou, em 1942, como Escudo Vermelho de Davi, 
para socorrer as vítimas da Guerra na Palestina. Depois da Guerra, com o sionismo reconhecido oficialmente, a 
WIZO se reestruturou em fins de 1946; hoje ela tem representação na ONU. 
22 Emissário, enviado para orientar os trabalhos. 
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colônias agrícolas no Rio Grande do Sul durante as primeiras décadas do século XX. 

Por parte de pai, é filha de imigrantes alemães, que saíram da Alemanha em função da 

crise posterior à Primeira Guerra Mundial. Mudou-se para Sta. Cecília/Higienópolis 

em 1956, quando era recém-casada, em 1956. Morou por três anos nos EUA, e, 

quando retornou ao Brasil, morou em Higienópolis até 1978; 

 Olivia Haftel: nasceu em 1944, é dona-de-casa, brasileira, voluntária no Hospital 

Israelita Albert Einstein e no Núcleo de História Oral do AHJB, filha de alemães que 

saíram da Alemanha com a ascensão do nazismo em 1936. Morou em Higienópolis da 

década de 1940 até 1975, quando casou e se mudou para o Jardim Paulista. Na década 

de 1990 voltou para o bairro de Higienópolis. 

 

Somente um entrevistado é neto de imigrante: 

 Victor Salomão Sayeg: nasceu em 1952, é engenheiro, brasileiro, e, na época da 

entrevista, morava nos EUA. Seus avós paternos vieram de Damasco, na Síria, e os 

maternos de Sidon, no Líbano, nos anos 1910, tendo eles pertencido à comunidade de 

judeus do Oriente Médio que se estabeleceu no bairro da Mooca nas primeiras décadas 

do século XX. Em 1965, veio com a família para o bairro de Higienópolis, quando 

esse grupo de judeus comprou um terreno e construiu a sinagoga Monte Sinai, na Rua 

Piauí.  

 

Este trabalho foi estruturado da seguinte forma: no primeiro capítulo, “Migrações, 

trajetórias familiares e pessoais”, apreendo, por meio dos relatos, as questões da vinda dos 

entrevistados ou de seus familiares para o Brasil. Abordo não somente quando e como os 

entrevistados chegaram com suas famílias ao Brasil, mas também, através da construção de 

seus relatos, quais são suas bagagens, quais elementos valorizaram nas construções de suas 

trajetórias familiares ou pessoais e que heranças escolheram como legitimamente suas através 

da lembrança nos relatos. Busco, assim, fazer análises das conjunturas dos países de origem e 

perguntas a respeito da trajetória familiar e acerca das primeiras maneiras de seu viver. 

Também estão presentes perguntas sobre os locais frequentados na juventude, os locais onde 

moraram e a rede de sociabilidade desses períodos da vida. É objeto desse capítulo, também, a 

forma como se deu o processo de construção do seu próprio núcleo familiar.  

No segundo capítulo, “Higienópolis - diversidade cultural: conflitos e tensões”, trago 

um pouco das questões constitutivas do bairro e dos sujeitos, procurando refletir sobre as 

formas como se deu a migração para o local, o que fizeram esses sujeitos uma vez instalados 
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no bairro, como fizeram, quais das instituições judaicas lhes eram familiares, quais não eram e 

por quê. Procuro traçar paralelos e relações sobre os estranhamentos e as afinidades dos 

judeus, de várias origens e regiões da cidade, que se encontraram no bairro e a relação com o 

novo território, quais valores atribuíram os antigos moradores aos que foram chegando e que 

percepção os novos moradores tiveram dos já instalados. Abordo também a construção das 

instituições judaicas do bairro usando como fonte os livretos da Federação Israelita do Estado 

de São Paulo, órgão organizador e reconhecido como tal na coletividade judaica.  

No terceiro capítulo, “Reflexões sobre ser e pertencer”, abordo quais referências 

identitárias judaicas esses indivíduos reivindicaram, quais construções a vida lhes 

proporcionou como opção de vivência judaica, em quais espaços se constituíram e qual foi 

constituidor de suas referências judaicas, o que é ser judeu e pertencer à comunidade judaica 

paulistana para esses entrevistados, como se relacionam com os não judeus e quais visões têm 

do Estado de Israel. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

Migrações, trajetórias familiares e pessoais 

 

A leitura de Abdelmalek Sayad23 apresentou um significativo suporte para a 

elaboração das questões e problemáticas deste capítulo. Para o autor, a questão da imigração 

se apoia em disposições profundas, ligadas, em parte, a uma experiência e a trajetórias sociais, 

pois os “imigrantes” são também “emigrantes”; sua origem e todas as particularidades que a 

ela se encontram associadas explicam muitas das diferenças observadas nos destinos 

posteriores. A imigração é, em primeiro lugar, um deslocamento de pessoas no espaço físico, 

mas o espaço não é apenas físico, ele é também um espaço qualificado e vivido em muitos 

sentidos: social, econômico, político e cultural. 

Sayad faz uma crítica à tendência historiográfica de se perceber os imigrantes como 

uma categoria homogênea ou como uma comunidade integrada. Argumenta que, apesar de em 

alguns casos compartilharem o status e a condição social, as trajetórias contemplam toda uma 

série de diferenças nos percursos particulares, na história social de cada movimento nacional 

de emigração e na posição dos indivíduos dentro dessa história. A homogeneização dos 

imigrantes empobrece a experiência histórica destes sujeitos ou grupos sociais. As diferenças 

sociais e culturais (idade, nível de escolaridade, qualificação, origem rural, urbana, e assim 

por diante) distinguem os imigrantes (ou grupos de imigrantes) e determinam atitudes 

diferentes em relação às situações enfrentadas por cada um. Sendo assim, busquei ir além do 

componente étnico judaico que uniu os depoentes neste estudo; procurei também ir além dos 

fluxos imigratórios e das estatísticas para, por meio do discurso individual, da reflexão e da 

avaliação de cada narrador, apreender as diversidades de origem, de condições e das 

perspectivas desse processo que foi avaliado individualmente, mas compartilhado 

socialmente. 

 

Emigrantes/imigrantes 

 

Todos os entrevistados, assim como seus familiares, vieram para o Brasil no século 

XX, de diversos lugares e em décadas diferentes. As conjunturas não eram as mesmas nos 

                                                        
23 SAYAD, Abdelmalek. A imigração ou os paradoxos da alteridade. São Paulo: EDUSP, 1998. 
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diversos lugares de origem e nos vários períodos. Procurando problematizar a vinda desses 

emigrantes/imigrantes através do relato de seus descendentes ou deles mesmos, tentei 

compreender quais eram as conjunturas em seus países de origem e se a questão étnica judaica 

marcou o foco de tensão nessas emigrações; quais situações ou motivações influenciaram essa 

partida; e também busquei analisar as diversas situações que apareceram nas entrevistas. 

Organizei os entrevistados por grupos de locais de origem: três vieram da Rússia e 

Bessarábia (a Sra. Cecília, o Rabino Begun e a mãe da Sra. Myriam); seis da Polônia e 

Lituânia (a Sra. Rachel, a Sra. Sima, a Sra. Póla, a Sra. Geny e os irmãos Israel e Leon 

Diksztejn); dois vieram da Alemanha (a Sra. Cecília e o pai da Sra. Myriam); a família 

materna do Sr. Victor veio do Líbano e a paterna da Síria; um veio do Egito (Sr. Alain); um 

era refugiado da Segunda Guerra, originalmente da Romênia, foi para Israel e depois veio 

para o Brasil. São ao todo seis os locais de origem, a saber: Rússia e Bessarábia, Polônia e 

Lituânia, Alemanha, Líbano e Síria, Egito e Romênia com passagem por Israel.  

O grupo de entrevistados provenientes da Rússia e da Bessarábia veio para o Brasil 

entre os anos de 1914 e 1927. A mãe de Cecília Sztutman veio em 1914, e o pai, em 1923. Os 

pais de Jacob Begun vieram em 1927. A mãe de Myriam Chanski veio em 1922 ou 1923 (ela 

não soube dizer o ano com precisão). Todos desse grupo afirmaram nas entrevistas que suas 

famílias vieram para o Brasil subsidiadas pela Jewish Colonization Association (ICA). 

Segundo Jeffrey Lesser24, essa associação foi fundada em 1891 pelo barão Maurice Hirsch – 

filantropo judeu e morador de Bruxelas –, que decidiu investir seus recursos para 

proporcionar aos judeus oprimidos da Europa Oriental uma nova vida em terras onde as leis e 

a tolerância religiosa lhes permitissem continuar lutando livremente pela existência como 

judeus. Tinha como objetivo auxiliar as comunidades pobres da Europa Oriental e dos Bálcãs 

por meio do estabelecimento de colônias agrícolas judaicas nas Américas.  

Sobre as condições e motivações da imigração, a Sra. Cecília se refere na sua narrativa 

às restrições governamentais, principalmente restrições ao trabalho, às ocupações e restrições 

à entrada nas universidades. Essas restrições criavam modos de vida que excluíam e 

impediam a ascensão da minoria étnica judaica daquela região. A família da Sra. Cecília 

poderia até superar as inúmeras intempéries que se apresentavam para mudar seu status na 

sociedade, mas os impedimentos na maioria das vezes eram maiores. Como no caso da mãe 

da Sra. Cecília, que prestou vestibular para medicina e constatou a dificuldade em levar esse 

projeto adiante, em função da condição judaica. Para a Sra. Cecília, o forte ressentimento de 

                                                        
24 LESSER, Jeffrey. O Brasil e a questão judaica: imigração, diplomacia e preconceito. Rio de Janeiro: Imago, 
1995. 
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sua mãe se expressava na sua recusa em falar o idioma russo, de tanta raiva que ela ficou dos 

cossacos25 que os perseguiram na Rússia. Tanto a Sra. Myriam como o Rabino Begun não 

trouxeram na construção de suas narrativas informações sobre a vida de seus parentes na 

Bessarábia.  

Segundo Guilherme Faiguenboim, Paulo Valadares e Niels Andreas26, a Bessarábia 

era um dos territórios em que existiam as Zonas de Residências, ou Pale (Pale of Settlement), 

situadas entre o Império Russo, o Império Austro-Húngaro, a Prússia e a Romênia. Nesse 

local viviam cerca de 5 milhões de judeus em 1880, sendo que 95% deles eram russos e 

somente 5% viviam fora das Zonas de Residências. Medidas impostas através de decretos 

governamentais limitaram a vida econômica e social dos judeus das Zonas de Residências, 

causando empobrecimento e insegurança: eram restrições ao trabalho, de ocupações e 

atividades; restrições à entrada nas universidades; serviço militar obrigatório para os meninos 

dos 12 aos 25 anos, impedindo a transmissão da religião, dos elementos culturais judaicos e 

resultando geralmente em conversões forçadas; os pogroms (ataque contra judeus e saques de 

suas propriedades) por aldeões, com a aprovação das autoridades russas, tornaram-se 

frequentes, sendo que os mais violentos foram os dos anos 1881-1882, 1903, 1905-1906, e o 

pior de todos em 1918-1921. Entre 1881 e 1914, um terço dos judeus da região emigrou. 

O historiador Cecil Roth27 acrescenta que as fronteiras das Zonas de Residência 

permaneceram até 1915. Logo após a Revolução Russa, em 2 de abril de 1917, o governo 

provisório revogou a legislação antijudaica e os judeus tiveram grande projeção tanto no 

regime de Kerensky como na Revolução Bolchevista (Trotzky, Zinoviev e Sverdlov eram 

judeus). Porém, em abril de 1919, o governo soviético aboliu as instituições judaicas – até 

mesmo o BUND28 se torna ilegal – e a edição de livros e jornais em hebraico é proibida. A 

guerra civil (1918-1921) foi acompanhada de uma onda de pogroms, os bolcheviques 

condenam vigorosamente os atentados contra os judeus. Porém, a política dos soviéticos 

transformou a vida dos pequenos comerciantes que constituíam parte da comunidade judaica. 
                                                        
25 Os cossacos são bastante conhecidos como soldados que patrulhavam as fronteiras russas. Eles também são 
famosos pelos ataques realizados contra judeus, que levaram ao exílio muitos judeus da Rússia antes da 
Revolução Russa. 
26 VALADARES, Paulo; FAIGUENBOIM, Guilherme; ANDREAS, Niels. Os primeiros judeus de São Paulo: 
uma breve história contada através do Cemitério Israelita de Vila Mariana. Rio de Janeiro: Fraiha, 2009. 
27 ROTH, Cecil. Enciclopédia judaica, v. 3: M-Z. Rio de Janeiro: Tradição, 1967; Confira também: 
BARNAVIE, Elie. História universal dos judeus da gênese ao fim do século XX. São Paulo: Cejup, 1995. 
28 “O BUND [...] principal partido social-democrata do Império Czarista [...] considerava que a língua e a cultura 
ídiche sustentavam uma identidade judia e exigiam a autonomia cultural no interior dos países em que viviam. 
Devemos lembrar que na Europa Oriental o ídiche era a língua franca da quase totalidade dos judeus, e em torno 
dele gravitavam centenas de teatros e jornais, produção de filmes, uma vasta produção literária e casas editoriais 
que traduziam um impressionante número de obras científicas e literárias.” SORJ, Bernardo. Judaísmo para 
todos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. p. 82. 
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Sendo assim, somente o pai da Sra. Cecília fez parte da imigração no período das Zonas de 

Residência. Os pais de Jacob Begun e a família da mãe da Sra. Myriam vieram depois da 

guerra civil de 1918-1921, quando todas as instituições judaicas se tornaram ilegais; 

entretanto, todos vieram auxiliados pela ICA. 

O grupo que veio da Bessarábia se estabeleceu, num primeiro momento, nas colônias 

fundadas pela ICA no Rio Grande do Sul. Sobre as colônias e o trabalho realizado nelas, 

todos ressaltaram que se levava uma vida muito dura. A Sra. Cecília avalia que a facilidade 

em arrumar trabalho era contraposta ao trabalho duro de “pegar na pá e na enxada”. Ela relata 

que passou a infância na cidade de Erechim, mas não diz quanto tempo ficaram nas colônias. 

O Rabino Begun também ressalta que o trabalho nas colônias era braçal, no campo, e que seus 

pais – ele não soube especificar a colônia ou a cidade – se estabeleceram em Porto Alegre três 

anos depois. Um relato desse grupo que apresentou certa tensão foi o da Sra. Myriam, que 

comparou e qualificou a imigração de sua mãe como uma imigração pobre, de judeus pobres 

que lutavam. Ela foi a única que conseguiu nomear as colônias em que seus avós estiveram. 

Eles foram para a colônia de Phillipson e depois se estabeleceram em outra colônia em Santa 

Maria, também no Rio Grande do Sul, onde nasceu sua mãe.  

A avaliação da Sra. Myriam apresenta a diversidade das condições dos imigrantes 

judeus que vieram para o Brasil; o estigma da condição de ser imigrante, fugindo do 

antissemitismo que restringia as atividades econômicas, marginalizava os judeus, que tiveram 

como alternativa de fuga o trabalho agrícola nas colônias da ICA. Essa percepção só aparece 

quando ela compara a imigração de seu pai com a de sua mãe. Seu pai e a família dele eram 

imigrantes alemães de outra classe social. Ela narra a distinção na fala de seus avós paternos, 

como se fosse a opinião deles, e não a sua. Seus avós, que hierarquizavam e distinguiam os 

judeus dentro da comunidade, se consideravam judeus de outra imigração, com status 

diferente. O avô paterno de Myriam Chansky tinha sido industrial na Alemanha, seu pai tinha 

formação e boa condição financeira. Abaixo, o relato sobre a família de sua mãe: 

 
Meu pai depois que casou com minha mãe para grande desgosto da família 
do meu pai... que minha mãe era de uma imigração pobre, de gente que 
vieram... da Bessarábia para o Rio Grande do Sul, para a colônia de 
Phillipson... A minha mãe era de uma família pobre que lutava.29 

     

A situação de classe que em parte determinou suas formas de vinda diferenciou os 

judeus dentro da comunidade em subgrupos que se articularam por esse viés, criando sub-

                                                        
29 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Myriam Chansky. São Paulo, 16 out. 2009. 
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identidades para além da questão étnica no interior da comunidade judaica, fortemente 

marcada pela questão de classe social, assim como padrões para os casamentos aprovados 

entre os sujeitos da mesma classe e o casamento dos que não eram tão bem vindos com os de 

classe inferior. 

O segundo grupo que reuni entre os entrevistados é composto por imigrantes que – 

eles ou seus parentes – vieram da Polônia e da Lituânia durante a década de 1930, apenas um 

veio nos anos 1920, isto é, no período entre as duas guerras. Todos vieram sem ajuda de 

órgãos institucionais judaicos ou de outra natureza, em contraste com os que foram analisados 

anteriormente, que vieram ajudados pela ICA. São ao todo seis, sendo cinco da Polônia e um 

da Lituânia. São eles: Rachel Mandelbaum: seus pais vieram de Polilubelsky, na Polônia, 

sendo que o pai veio em 1931 e a mãe um ano depois; Sima Halpern: seu pai veio em 1932 ou 

1933 de Rovno, na Ucrânia, que na época ainda era Polônia, e sua mãe emigrou “três meses 

antes da Segunda Guerra Mundial”, de Stolin, na Polônia; Israel Dikstejn: nasceu em Luck, na 

Polônia; seu pai veio em 1932, e um ano depois vieram sua esposa e os dois irmãos. Seu 

terceiro irmão, Leon Dikstejn, nasceu no Brasil; Geny Serber: seus pais vieram de uma cidade 

da Polônia que ela afirma não saber como escreve – “já é muito saber falar o nome da 

cidade”. Seu pai veio em 1934 e a mãe um ano depois. Póla Bergel Cohen: tem como origem 

a Lituânia; seu pai veio em 1926 e, quanto à data da vinda da mãe da Polônia, ela não sabe 

informar.  

Fazendo uma análise das entrevistas deste grupo sobre o processo que motivou e 

culminou na saída da Europa Oriental, são recorrentes relatos sobre o forte antissemitismo, a 

pobreza em que viviam seus parentes nos países de origem. O Sr. Israel traz como motivação 

a crise vivida após a Primeira Guerra Mundial, que, para os judeus, especificamente, foi pior 

ainda, pois sofriam com a falta de emprego e de oportunidades; principalmente em função do 

forte antissemitismo na Polônia, seus pais saíram praticamente fugidos de lá. Já seu irmão, o 

Sr. Leon, menciona uma situação mais séria: a de que eles estavam passando fome. Em geral, 

todos relataram razões semelhantes: o antissemitismo e a pobreza, com graus elevados de 

intensidade.  

De acordo com Cecil Roth30, a Polônia só se tornou um Estado independente depois da 

Primeira Guerra Mundial, e estava comprometida em proteger as minorias; mas, com relação 

aos judeus, isso não aconteceu. A situação econômica dos judeus decaiu e a nova classe média 

polonesa tendia a afastá-los do comércio, do artesanato e da indústria. Em 1938, 300 mil 

                                                        
30 ROTH, Cecil. Enciclopédia judaica, v. 3: M-Z. Rio de Janeiro: Tradição, 1967; Confira também: 
BARNAVIE, Elie. História universal dos judeus da gênese ao fim do século XX. São Paulo: Cejup, 1995. 
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judeus, chefes de família, estavam desempregados, e a emigração avançava em larga escala 

(395.223 judeus deixaram a Polônia entre 1921 e 1937). Apesar da hostilidade do ambiente e 

das miseráveis condições de vida – às vésperas da Segunda Guerra Mundial, um judeu 

polonês em cada três vivia da caridade das instituições comunitárias judaicas –, o judaísmo 

polonês desse período conseguiu desenvolver manifestações culturais de extraordinária 

riqueza e vitalidade. Em 1930, cerca de 250 jornais judaicos aparecem com regularidade, 

anualmente são publicadas centenas de obras em ídiche31 e hebraico, muitas cidades possuem 

um teatro judaico e o cinema ídiche tem, nesse período, seu florescimento. 

Dentre os relatos, o mais emocionado foi o da Sra. Rachel, que, ao lembrar-se da 

cidade de onde seus pais vieram, também se lembrou da viagem que tinha feito recentemente 

para conhecê-la. Muito emocionada, relatou que a viagem foi horrível, pois de lá foi até 

Aushwitz e Treblinka32, devido à proximidade dos lugares. Essa lembrança levou-a ao 

Shoah33. Sua narrativa ficou entrecortada e, entre uma frase e outra, está a lembrança dos que 

não vieram. A constatação do que lhes aconteceu era terrível demais para ser narrada, ficou 

mais fácil interromper a sua narrativa e relatar a revolta de sua mãe em relação aos poloneses 

como um todo. 

A entrevista de Geny Serber apresentou, além das questões da pobreza extrema e do 

antissemitismo, a atuação política de seu pai e de alguns membros de sua família no Partido 

Comunista Polonês e a forte repressão à qual eram submetidos estes ativistas na Polônia entre 

as duas Grandes Guerras. Ela relata que seu pai e dois tios foram presos pela atuação no 

Partido Comunista. Seu pai ficou preso por quatro anos. Pelo relato da Sra. Geny, muitos 

foram presos por motivos políticos nesse período, e muitos deles eram judeus. Ela conta que 

sua mãe ia visitar seu pai na prisão e que existia uma confraternização entre as famílias dos 

presos, que se conheciam na porta da cadeia, amizade essa que perdurou mesmo depois, no 

Brasil. Trouxe em sua memória a lembrança de uma senhora que, quando pequena, na 

Polônia, ia visitar o irmão que também estava preso. Ela conta que todos chamavam aquela 

senhora de Chanale34 quando era criança, mas, mesmo depois, no Brasil, chamavam-na da 

mesma forma. Quando a Sra. Geny a conheceu, a Sra. Chana já era uma senhora, mas durante 

toda a vida a chamou de Chanale. 
                                                        
31 Língua derivada do germânico, com grande número de expressões de outras línguas de países da Europa 
Oriental e do hebraico, usando o alfabeto deste. Era a língua falada por quase a totalidade dos judeus da Europa 
Oriental. 
32 Aushwitz e Treblinka foram campos de extermínio na Polônia ocupada pelos nazistas durante a Segunda 
Guerra Mundial, onde os judeus foram exterminados sistematicamente nas câmaras de gás.  
33 Significa “catástrofe”. É utilizada para designar o genocídio perpetrado pelos nazistas e seus aliados contra os 
judeus durante a Segunda Guerra Mundial. 
34 Em ídiche, o pósfixo “le” é um diminutivo, “Chanale” é diminutivo de “Chana”.   
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A Sra. Geny traz experiências de vidas compartilhadas por um subgrupo que 

continuou convivendo e se visitando no país de imigração. Aparece com frequência nos 

relatos dos entrevistados a importância dos laços familiares na escolha do país de imigração: 

era basicamente uma saída familiar. Priorizava-se ir para onde já existiam parentes, 

comportamento que gerava uma rede de proteção entre os da mesma família ou grupo de 

conhecidos. No caso dos homens casados, o marido vinha primeiro, se estabelecia e mandava 

dinheiro para a vinda do restante da família – mulher e filhos. Segundo os relatos, as famílias 

dos entrevistados, tanto os da Polônia como os que vieram pela imigração financiada pela 

ICA, da região do Pale, eram constituídas geralmente por famílias numerosas. 

  
Meus pais vieram casados. Ele veio primeiro para o Rio de Janeiro porque 
tinha tios lá.35  
 
Meu pai era de Luck. Ele se casou lá, a gente nasceu lá na Polônia e depois 
veio pro Brasil. Ele veio primeiro. Ele ficou um tempo em Portugal. Mas 
acho que a intenção era pro Brasil, que tinham parentes da minha mãe... irmã 
da minha mãe já moravam no Brasil.36 
 
Meus pais se conheciam lá da Polônia, o meu pai veio no ano de 1934; um 
ano depois ele mandou buscar minha mãe.37  
 
As famílias eram muito grandes. Tanto uma como a outra [a do pai e a da 
mãe], aqui eram em 8 e lá era em 10 irmãos... em Porto Alegre [a família] é 
muito conhecida. Não tanto pela importância, mas pelo número de pessoas.38 
 
A minha mãe é de uma família muito tradicional. Ela nasceu em Santa 
Maria. Porque na época meus avôs tinham saído de Phillipson39. Que meus 
avôs tiveram 8 ou 9 filhos.40  

 

Dissonante a esses relatos temos Póla Bergel Cohen, que fez questão de ressaltar que a 

imigração de seu pai, da Lituânia para o Brasil, não se deu por questões financeiras ou por 

conta do antissemitismo, e sim por razões de saúde. Sua avó sofria de asma e o médico disse 

que ela não sobreviveria ao inverno da Europa; portanto, eles teriam que se mudar para um 

país de clima tropical. As opções eram a África do Sul ou o Brasil. Com essa afirmação, ela 

ressalta que sua família tinha outras opções além do Brasil; eles estavam escolhendo o 

destino, e não sendo vítimas dele. Seu pai só decidiu vir para o Brasil porque ele trabalhava 

no ramo de transportes de madeira e peles por rio e, como ficou sabendo que o Brasil tinha 
                                                        
35 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Rachel Mandelbaum. São Paulo, 28 abr. 2010. 
36 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Israel Diksztejn. São Paulo, 15 abr. 2010. 
37 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Geny Serber. São Paulo, 13 out. 2010. 
38 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Cecília Sztutman. São Paulo, 8 nov. 2009. 
39 Phillipson foi a primeira colônia agrícola estabelecida pela ICA no Rio Grande do Sul em 1904. 
40 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Myriam Chansky. São Paulo, 16 out. 2009. 
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muitos rios, escolheu vir para cá. Veio sozinho organizar a vinda do restante da família.  

Quando chegou, soube que sua mãe já tinha falecido, mas, mesmo assim, acabou ficando no 

Brasil. Ao longo de sua entrevista observamos a distinção que faz da cultura e erudição de seu 

pai, colocando-o acima do nível intelectual dos outros imigrantes judeus, aqueles perseguidos 

e despossuídos. O definidor do destino de imigração se deu por fatores climáticos, 

profissionais, além do fato de ter conhecidos no Brasil, uma vez que queria ir para onde 

pudesse desenvolver o mesmo ramo de atividade que tinha na Lituânia. Essas distinções 

marcadas no relato da Sra. Póla coloca certa tensão e hierarquização no interior da imigração 

dos judeus do Leste Europeu, tanto quanto a apresentada entre os imigrantes judeus alemães e 

os judeus “imigrantes pobres da Bessarábia” no relato da Sra. Myriam. 

A Lituânia, segundo Cecil Roth41, fez parte da Rússia até 1918. Nesse período, foi um 

importante centro cultural judaico, sede de notáveis yeshivot e moradia de rabinos renomados, 

sede do movimento Mussar42 e um dos centros da Haskalá43. Quando a Lituânia se tornou 

independente, os judeus receberam autonomia nacional (1918-1924) e foi criado um Conselho 

Nacional Judaico, subordinado ao Ministério dos Assuntos Judaicos, ou seja, as comunidades 

tinham direito de arrecadar impostos sob os auspícios do governo. A Lituânia perdeu a cidade 

de Vilna para a Polônia em 1919, a qual era um centro comunal de grande importância, fato 

que enfraqueceu a importância da comunidade judaica naquele país. Após 1924, a autonomia 

judaica ficou restrita a questões religiosas e nos anos seguintes a situação dos judeus 

deteriorou-se. Em 1923, havia 300 escolas elementares judaicas, a maioria ministrando ensino 

em hebraico, as demais ministravam em ídiche. A população judia, no início da Segunda 

Guerra, era de cerca de 175 mil pessoas. 

Ao analisar os relatos desse grupo de filhos de imigrantes poloneses, pude observar a 

diversidade de perspectivas e visões de mundo dos elementos desse mesmo grupo, pois há 

diversidade mesmo dentro das possibilidades culturais judaicas. Geny Serber trouxe a 

confraternização dos judeus comunistas presos que se conheciam nas visitas na cadeia, a 

convivência e o não rompimento dos laços familiares. Mesmo que somente dois dos seus onze 

irmãos compartilhassem de sua visão política, os laços familiares foram mais relevantes na 

hora de decidir para onde ir. O pai de Israel e Leon Diksztejn frequentou a yeshivá, que está 

vinculada a uma visão de mundo religioso ortodoxo dentro do judaísmo; o pai de Póla Cohen 
                                                        
41 ROTH, Cecil. Enciclopédia Judaica, v. 3: M-Z. Rio de Janeiro: Tradição, 1967. Confira também: 
BARNAVIE, Elie. História universal dos judeus da gênese ao fim do século XX. São Paulo: Cejup, 1995. 
42 O Movimento Ortodoxo Mussar é uma linha dentro da ortodoxia judaica que dá ênfase ao lado ético do 
judaísmo, fundado no interior dos mitnaguedin por Lipkin Salanter, no final do século XIX. 
43 Movimento cultural racionalista do judaísmo, que surgiu a partir do século XIX com Moses Mendelsohn, em 
consonância com o processo de emancipação dos judeus e a tendência à sua assimilação. 
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também frequentou, mas tinha uma visão mais racional e crítica do universo ortodoxo que foi 

criado. O pai de Sima Halpern tinha profissão vinculada a uma manifestação cultural judaica, 

era maestro de corais da comunidade judaica. Importante salientar que mesmo dentro dessas 

yeshivot, ou de grupos e instituições culturais, a diversidade é parte constituinte e formadora, 

portanto, essas yeshivot não podem ser consideradas um bloco uniforme e monolítico.  

Relevante para analisar a trajetória familiar destes sujeitos é saber não somente de 

onde e em quais circunstâncias saíram, mas para onde foram. Sendo assim, deste grupo de 

imigrantes provenientes da Polônia e Lituânia, que são seis ao todo, somente as famílias de 

Geny Serber e Póla Bergel Cohen foram direto para o território especificamente judaico na 

cidade de São Paulo, o bairro do Bom Retiro. Três dos entrevistados viveram parte de suas 

vidas nesse bairro – os irmãos Israel e Leon Diksztejn, que foram para a cidade de Jaú, e 

Rachel Mandelbaum, que foi para o Rio de Janeiro e só depois para o Bom Retiro. Quando 

perguntei sobre o motivo de seus pais terem ido morar na cidade de Jaú, no interior de São 

Paulo, o Sr. Israel disse que não sabia e o Sr. Leon disse que era onde o governo determinou e 

permitiu que os judeus ficassem – a questão étnica restringindo e determinando o destino 

familiar. Os dois relataram com muito orgulho que havia uma pequena comunidade judaica na 

cidade de Jaú e que nas Grandes Festas, Rosh Hashaná44 e Iom Kipur45, as rezas eram 

realizadas na casa deles, que virava temporariamente uma sinagoga. A família da Sra. Rachel 

se estabeleceu na Praça Onze, local de concentração judaica no Rio de Janeiro. Somente a 

Sra. Sima, que não residiu no bairro do Bom Retiro, contou que seu irmão mais velho nasceu 

no bairro do Brás e ela nasceu e cresceu no bairro de Pinheiros. 

Duas entrevistadas referem-se ao grupo em que seus familiares vieram da Alemanha, 

são elas: Olivia Haftel, cujos pais vieram do país germânico, e Myriam Chansky, cujo pai 

também veio da Alemanha. Mas as vindas foram realizadas em conjunturas diferenciadas; o 

pai da Sra. Myriam veio no começo dos anos 1920, impulsionado pela crise posterior à 

Primeira Guerra Mundial e os pais da Sra. Olivia, em 1933, em função da ascensão do 

nazismo e do forte antissemitismo. 

Apesar das conjunturas e dos períodos distintos, ambas as emigrações/imigrações 

foram pressionadas por fatores econômicos mundiais ou como reflexo de uma conjuntura 

restritiva local, como o caso do nazismo e sua política fortemente antissemita. Ambas trazem 

em sua memória que a situação dos cidadãos judeus alemães ou alemães judeus antes das 
                                                        
44 “Ano Novo” em hebraico. Data festiva que comemora o primeiro dia do calendário judaico. 
45 Em hebraico, dia da expiação. Data mais importante do judaísmo, marca o final dos dez dias de penitência 
iniciada em Rosh Hashaná. É comemorada no dia 10 do mês hebraico de tshrei, é uma data de oração e de 25 
horas de jejum, quando, segundo a tradição, os pecados dos judeus são apagados e seu destino é selado. 
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questões motivacionais da imigração/emigração era de integração na sociedade alemã, nos 

negócios, e que eles eram bem sucedidos economicamente, apesar da dificuldade na carreira 

acadêmica. Mais uma vez encontramos núcleos familiares se organizando em saídas 

sucessivas para um mesmo destino.  

A Sra. Myriam informou, em sua narrativa, que seu pai veio para o Brasil sozinho, 

bem novo, morou com uma família alemã e trabalhou num banco alemão. Cerca de um ano 

depois, veio o restante da família. Ela contou que a família de seu pai vinha da classe alta, 

tinham sido industriais na Alemanha e que, no vilarejo onde moravam, seu avô era uma 

personalidade importante. Na inflação pós-guerra seu avô perdeu tudo, pois depois de um 

tempo o dinheiro não valia mais nada. A imigração para o Brasil foi motivada pela perda do 

status e da situação financeira. Ela fez questão de ressaltar que na época em que a família de 

seu pai veio para o Brasil, não havia na Alemanha o antissemitismo que ocorreu depois, com 

a ascensão do nazismo. Tanto que ela se refere ao primeiro emprego e ao local de moradia de 

seu pai como “banco alemão” e “família alemã”, e não “família judia” ou “judia alemã”. 

Sobre a inserção dos judeus na sociedade alemã, segundo Cecil Roth46, a emancipação 

aos judeus foi concedida naquele país como princípio constitucional em 1869. Nesse período, 

eles começaram a participar da vida alemã em nível desconhecido em qualquer outro país da 

Europa. Essa inserção como cidadão na sociedade teve seus desdobramentos, como o 

desenvolvimento, na esfera erudita, do estudo científico do judaísmo, o Wissenschaft47. No 

âmbito religioso, o esforço para adaptar os rituais religiosos à vida alemã resultou na aparição 

da Reforma do Judaísmo através do movimento reformista, apesar de ainda existirem 

restrições étnicas, como a exclusão dos judeus confessos das carreiras políticas, militares e 

acadêmicas.  

  Segundo o site da Deutsche Welle48, a República trouxe aos judeus uma autêntica 

igualdade, e a eleição de 1919 foi a primeira em que as mulheres puderam votar. Mas esse foi 

também um período de dificuldades econômicas e das rigorosas condições impostas pelo 

Tratado de Versalhes, assinado em 1919. Os distúrbios causados por essa situação atingiu o 

ápice em 1923, quando a inflação assumiu proporções dramáticas (um dólar chegou a valer 

4,2 bilhões de marcos). Nesse ambiente conturbado, Adolf Hitler, então chefe do pequeno 

Partido Nacional-Socialista (NSDAP), tentou um golpe malogrado em Munique. O declínio 

                                                        
46 ROTH, Cecil. Enciclopédia judaica. v. 1:  A-F. Rio de Janeiro: Tradição, 1962. p. 54-55. 
47 Wissenschaft des Judemtums (Ciência do Judaísmo), que buscava estudar o judaísmo sob um foco 
racionalista. 
48 A REPÚBLICA de Weimar. [S.l.]: Deutsche Welle, [s.d.]. Disponível em: <http://www.dw-
world.de/dw/article/0,,890198_page_2,00.html>. Acesso em: 15 jan. 2011. 
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da República de Weimar foi marcado pela ascensão, nas eleições de 1930, dos 

ultranacionalistas (nacional-socialistas). No ano seguinte, a crise levou à quebra dos bancos e, 

em 1932, a situação piorou: os desempregados somavam 5,6 milhões. Em janeiro de 1933, 

Hitler constituiu o novo governo. O antissemitismo e o anticomunismo extremados 

constituíam força motriz do movimento nazista, dirigido por Adolf Hitler. O sistema de 

exclusão dos judeus da vida alemã e a organização dos Campos de Concentração tiveram 

início imediato, resultando numa emigração do país em larga escala.  

É nessa conjuntura da ascensão do nazismo que emigra/imigra a família da Sra. Olivia. 

Toda a narrativa de imigração de sua família é marcada pelo forte antissemitismo vivido no 

período. Ela relata que, já nos anos 1930, o primeiro de sua família a vir para o Brasil foi um 

tio que tentara fazer faculdade de medicina na Alemanha e não conseguiu, por ser judeu. Seu 

avô teve sua fábrica de cigarros, que, segundo ela, era “um bom negócio, encampada por um 

financiador de Hitler”. Essa situação ocorreu repentinamente, e seu avô se viu perseguido e 

sem seu negócio; por isso veio, então, embora para o Brasil. Ele viajou, ainda, na primeira 

classe e, segundo ela, esse foi “o último canto do cisne dele, porque depois a vida não foi 

muito fácil para ele”. A Sra. Olivia apresenta a dificuldade de seu avô em se reestruturar 

financeiramente nos moldes vividos anteriormente na Alemanha e a sua percepção do sucesso 

financeiro dos judeus quando diz que muitos foram banqueiros. Transparece na entrevista a 

mágoa e a ruptura profunda com o país que ficou pra trás. O relato sobre a saída de seu pai foi 

o mais emocionado; ela contou que ele era o mais novo de oito irmãos e que ficou por último 

para fechar o apartamento e arrumar as últimas coisas. Entretanto, um amigo judeu de seu pai 

tinha sido pego pela Gestapo, e seu pai, que tinha carro, foi buscá-lo para que ele fugisse no 

mesmo dia, porque a família desse amigo já tinha fugido para a Inglaterra. No caminho, seu 

pai atropelou o filho de um oficial da SS49, que saiu correndo na frente do carro. O oficial foi 

muito compreensivo naquele momento, mas seu pai decidiu sair da Alemanha imediatamente. 

Entre as mágoas e queixas a respeito da situação na Alemanha, a Sra. Olivia relatou a 

separação dos irmãos. Seu pai tinha três irmãos no Brasil, um em Londres, um em Nova 

Iorque, um em Tel Aviv e um foi para a resistência francesa; sobre a família de sua mãe, ela 

comentou acerca da dor que sentiram ao saberem que não restara ninguém, foram todos 

mortos durante a Segunda Guerra Mundial. 

Em relação à herança cultural que seus pais lhe deixaram, ela relata que depois de 

emigrar, não comiam comida típica alemã, mas, sim, comida judaica. Fez questão de informar 

                                                        
49 Organização paramilitar do Partido Nazista Alemão. 
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que não falava alemão, porque seus pais não lhe ensinaram. Dentro de sua educação e 

tradições herdadas, não tinha nada da cultura alemã. Seus pais só falavam português com os 

filhos. Para ela, seu pai apagou essa parte da vida dele; tornou-se um brasileiro convicto. Foi 

um dos primeiros a se naturalizar, logo depois da guerra. Tanto que, quando abriu o primeiro 

grupo, ele foi dos primeiros a se prontificar. Segundo a Sra. Olivia, seu pai dizia: “Eu tenho 

filhos brasileiros, eu quero ser brasileiro.”  

O desejo de querer adquirir uma nova nacionalidade aparece como uma consequência 

natural quando manifestada pelos filhos de judeus imigrantes que vivenciaram o forte 

antissemitismo, a miséria e as restrições nos locais de origem. Esse assunto foi abordado pela 

Sra. Póla, que fez questão de ressaltar em sua narrativa que seu pai veio para o Brasil em 

função da doença de sua avó, e não por perseguição ou problemas financeiros. Ela contou que 

seu pai serviu ao exército no Brasil, porque antigamente isso era necessário para se 

naturalizar. A Sra. Póla qualifica como vanguardista essa atitude de seu pai. Na visão dela, 

não eram muitos imigrantes que rapidamente reivindicavam a nacionalidade brasileira, 

somente um homem de visão e mente aberta poderia fazê-lo.  

As famílias das senhoras Myriam Chansky e Olivia Haftel vieram para São Paulo. 

Nenhuma das duas fez qualquer menção, nesse contexto de imigração e primeira moradia, ao 

bairro do Bom Retiro. O pai da Sra. Myriam morou um ano com uma família alemã e ela não 

especificou onde. Depois, vieram seu avô e suas tias. Logo que chegaram, eles ficaram um 

mês num apartamento provisório no Centro, depois foram morar no bairro da Bela Vista. Ela 

fez questão de contar que, na década de 1930, seu avô tinha casa própria na Alameda Casa 

Branca, no bairro dos Jardins, um bairro de classe média e alta. Ao longo da entrevista, 

comentou que nessa região havia uma concentração de judeus alemães, mas fez uma menção 

como se isso não fosse relevante. O relevante foi a possibilidade de seu avô comprar uma casa 

num bairro caro independente dos judeus ali concentrados. Já a família da Sra. Olivia se 

estabeleceu no bairro de Pinheiros, e ela fez questão de mencionar que muitos judeus alemães 

foram morar nesse bairro. Contou que seu avô foi, com outros judeus alemães, um dos 

fundadores da Sinagoga Beit Jacob de Pinheiros, e que era um homem muito religioso. Ela 

contou que seu pai dizia que seu avô era um homem de prestígio na comunidade, tanto que 

quando seu avô faleceu, o cortejo fúnebre desviou o caminho para passar na frente da 

sinagoga, e isso era considerada uma grande honra. Analisando o que cada um trouxe em sua 

narrativa para valorizar seus antepassados, pude constatar a diversidade nos relatos dessas 

duas entrevistadas que vieram do mesmo país, mas em conjunturas distintas. Existe uma 

ligação entre a saída da família da Sra. Myriam – em função das questões financeiras e da 
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escolha em valorizar a compra do imóvel de seu avô – e a saída da família da Sra. Olivia – em 

decorrência do antissemitismo e da religiosidade e prestígio judaico de seu avô. 

Os demais indivíduos dos grupos reunidos por local de origem são: Victor Salomão 

Sayeg, cujo avô paterno nasceu na Síria, foi para o Líbano e em 1916 veio para o Brasil – sua 

família materna veio na mesma época do Líbano; Alain Bigio, que veio do Egito com a 

família, em 1953, aos oito anos; Arieh Halpern, cujos pais eram da Romênia e ficaram nos 

campos de concentração desse país durante a Segunda Guerra Mundial. Ao término da guerra 

foram para a Palestina e em 1952 vieram para o Brasil, quando ele tinha cinco anos.  

O Sr. Victor conta com orgulho que seu avô foi um dos primeiros judeus do Líbano a 

vir para o Brasil, e que a família de sua avó deve ter vindo na mesma época – ele usa como 

referência a idade de nascimento de seus tios para calcular a data provável da chegada. 

Quando perguntei acerca das motivações que trouxeram sua família para o Brasil, ele hesitou, 

disse que não tinha essa informação. Depois de pensar um pouco, respondeu que achava que 

foram em busca de mais oportunidades, porque seu avô era muito jovem – tinha uns 18 anos – 

e não sabia se na época estava ocorrendo alguma perseguição ou algo mais forte.  

Busquei na tese de doutorado da historiadora Rachel Mizrahi50, publicada em 2003, 

informações sobre as comunidades judaicas do Líbano e da Síria a fim de compreender as 

conjunturas dos judeus desses países. Segundo a autora, as comunidades judaicas do Oriente 

Médio constituíam-se em meio milhão de judeus no início do século XX, formando o mais 

antigo grupo organizacional na quinta maior comunidade do mundo, depois da Rússia, do 

Império Austro-Húngaro, dos Estados Unidos e da Alemanha. Viviam em quarteirões ou 

unidades administrativas nas principais cidades do Império Otomano, mas os limites dos 

quarteirões judaicos não eram bem definidos, sua concentração populacional era voluntária e 

visava à salvaguarda da religião e da vida social. Existiam judeus vivendo tranquilamente fora 

desses quarteirões. Os judeus que viviam entre os árabes assimilaram, em larga medida, a 

língua árabe, os modos de pensar, padrões de comportamento, desenvolvendo tradições 

judaico-islâmicas, paralelas às judaico-cristãs do mundo ocidental. Essa assimilação não 

interferiu na religião e na essência das tradições judaicas.  

Em 1908, segundo a mesma autora, um movimento nacionalista chamado Jovens 

Turcos depôs o sultão Abdul Hamid II. Objetivando uma sociedade laica, esse movimento 

pretendia, além da emancipação da mulher, abolir a poligamia, adotar a lei civil, o 

desenvolvimento da indústria, do comércio e a otomanização dos súditos do Império. Para os 

                                                        
50 MIZRAHI, Rachel. Imigrantes judeus do Oriente Médio: São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo: Ateliê 
Editorial, 2003. (Coleção Brasil Judaico; 1; dirigida por Maria Luiza Tucci Carneiro). 
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judeus, a maior insegurança era a obrigatoriedade do serviço militar instituído. A extensão das 

terras otomanas levava a que o serviço militar durasse muitos anos, e o longo período distante 

das famílias impedia o cumprimento das obrigações religiosas. As drásticas mudanças 

regulamentadas pelos Jovens Turcos levaram judeus, cristãos e muçulmanos a buscarem 

novos espaços para viver. A perda das vantagens tradicionais passou a ser vista pelas minorias 

como início de um processo coercitivo para a integração à nação turca.  

No relato do Sr. Victor, diferentemente dos outros entrevistados, o local de chegada é 

fortemente territorializado, tanto que ele se refere todo o tempo à imigração judaica 

sefaradi51, que foi para o bairro da Mooca. Essa é uma forte referência identitária dele, que 

menciona que “na Mooca tinham duas sinagogas na [Rua] Odorico Mendes, e nós éramos 

uma delas.” Ao se definir como uma sinagoga, sua autoidentificação passava pelo aspecto 

religioso, étnico e pelo local da concentração dos judeus sefaradim.  

O livro de Rachel Mizrahi, além das conjunturas acima citadas, trabalha a organização 

comunitária do grupo de judeus provenientes do Oriente Médio que se estabeleceram no 

bairro da Mooca, conta sobre Isaac Sayeg e sobre sua família. No meu caso, trabalho essa 

trajetória familiar sob a perspectiva atual do Sr. Victor, que busca e seleciona a trajetória 

familiar. Sobre a imigração de seus avós para o Brasil, ele demonstrou ter somente 

fragmentos dessa memória, mas com definições sobre a localização de seu grupo dentro da 

comunidade judaica, narra sua trajetória familiar dentro do subgrupo de judeus sefaradi que 

emigrou nas primeiras décadas do século XX. Sua família não faz parte do todo da 

comunidade judaica que emigrou para o Brasil, mas, sim, de uma parcela específica. Não se 

identifica, por exemplo, com os judeus concentrados no bairro do Bom Retiro, os alemães dos 

Jardins da Sra. Myriam ou do bairro de Pinheiros, onde viveu o avô religioso da Sra. Olivia. 

Nesse processo de vivências individuais, porém compartilhadas socialmente, as 

narrativas se cruzam e se entrelaçam. A Sra. Olivia conta que seu pai, depois de estabelecido, 

abriu uma fábrica na Mooca, justamente na Rua Odorico Mendes, onde havia as duas 

sinagogas que foram relatadas pelo Sr. Victor. Sua fábrica ficava entre as duas. Olivia 

guardou em suas lembranças a seguinte narrativa de seu pai: 

 
Tinha uma plaquinha lá na Mooca, na Rua Odorico Mendes, onde meu pai 
tinha uma fábrica no número 326... Tinha uma plaquinha na sinagoga 
dizendo assim: “chaves da sinagoga no número 55.” (risos). Um clima bem 

                                                        
51 Judeus que viviam no mundo islâmico, principalmente aqueles que viviam na Península Ibérica até a sua 
expulsão em 1492. 
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familiar... e quando era Shabat52 e estava faltando numa sinagoga ou na 
outra miniam53, por eles não faziam juntos... uma era de um lado da fábrica e 
a outra do outro lado. Muito engraçado acho que na mesma quadra. Então, 
eles vinham chamar papai pra fazer [o miniam]. Então, meu pai fazia a 
média, uma vez ia pra uma e outra vez ia à outra (risos).54 

 

Durante a entrevista, contei para o Sr. Victor o relato da Sra. Olivia e ele disse que 

vivenciou isso na infância. Perguntei sobre o motivo de haver duas sinagogas na mesma rua, e 

ele respondeu com a maior naturalidade que era porque a outra sinagoga era de judeus da 

cidade de Sfat, que fica em Israel, ou de outra área, que não o Líbano. Se levarmos em 

consideração apenas a distância entre a cidade de Sfat, em Israel, a Damasco, na Síria, e a 

cidade de Sidon, no Líbano, não vemos quais grandes diferenças poderiam ter esses dois 

grupos que não podiam congregar numa mesma sinagoga. Mas, pesquisando, mais uma vez, 

no livro de Rachel Mizrahi55, descobri que o grupo da cidade de Sfat tinha influência dos 

costumes e rituais dos judeus espanhóis e portugueses, expulsos pela Inquisição no século 

XV, mas os de Damasco e da Síria não.  

O Sr. Victor contou entre os hábitos e costumes – no seu trabalho de construir e 

selecionar a história e trajetória familiar durante a entrevista – o caso do noivado de seu avô. 

Este veio para o Brasil quando tinha 18 anos, deixando sua noiva no Líbano. Entretanto, com 

as rupturas trazidas pelo processo imigratório, seu avô acabou conhecendo outra mulher, sua 

avó, aqui no Brasil. Ele conta que seu avô foi até o Líbano romper com a noiva. O Sr. Victor 

seleciona, entre as inúmeras possibilidades de sua memória, este relato cheio de significados 

sobre seu avô, do respeito dele pela família e pela noiva que ficou no Líbano, o respeito pelas 

tradições judaicas, e apresenta também o compromisso ético e moral de seu avô com a 

consciência dele. Independentemente dos atributos serem reais ou não, eles se referem aos 

valores do presente, os valores escolhidos para qualificar a trajetória familiar por meio do 

exemplo de um jovem que encontra uma nova vida no Brasil, mas volta para honrar e desfazer 

o compromisso assumido no Líbano, mostrando respeito pelas tradições e pelas origens. O 

casamento é considerado fundamental e central na vida judaica, e a família é essencial para a 

perpetuação do judaísmo. A tradição judaica especifica que antes da cerimônia do casamento, 

um texto padrão deve ser elaborado num documento escrito e assinado por duas testemunhas 

                                                        
52 Sétimo dia da semana. Dia santificado do descanso físico e espiritual. Segundo a Bíblia, o Criador repousou no 
sétimo dia após a criação do mundo. É o quarto mandamento divino.  
53 Grupo de no mínimo dez judeus reunidos para rezar. Há certas rezas e cerimônias para as quais é necessário 
um minian para serem realizadas. 
54 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Olivia Haftel. São Paulo, 23 jan. 2010. 
55 MIZRAHI, Rachel. Imigrantes judeus do Oriente Médio: São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo: Ateliê 
Editorial, 2003. (Coleção Brasil Judaico; 1; dirigida por Maria Luiza Tucci Carneiro). 
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e pelos noivos. Esse contrato de noivado pode ser feito tempos antes do casamento, mas 

geralmente ocorre logo antes, na chupá56. Após a leitura do documento, as mães dos noivos 

quebram um prato de porcelana, porque esse material, após quebrado, não pode ser 

consertado, e um contrato de noivado quebrado é considerado muito grave.  

Os entrevistados ressaltam que o casamento de seus pais não foi realizado em 

sinagoga, o que é comum na geração seguinte, a dos próprios entrevistados. É considerado 

positivo no judaísmo que a cerimônia de casamento seja realizada a céu aberto, sob a chupá, o 

pálio nupcial, fato que remete à benção que estabelecia que a semente de Abraão fosse tão 

numerosa como as estrelas no céu. Atualmente, essa tradição é seguida com maior frequência 

pelos seguidores das linhas ortodoxas judaicas. Mas, no caso dos pais dos entrevistados, este 

parecia ser um costume amplamente difundido, talvez até devido à falta de recursos 

financeiros e de vínculos com as comunidades organizadas e com as sinagogas do local de 

imigração.  

A Sra. Olivia relata que após seu pai ter atropelado o filho de um oficial da SS na 

Alemanha, no período nazista, ele saiu de lá imediatamente. Casou-se e saiu. Conta que foi 

realizado um minian no apartamento em que seu pai vivia, e mais nada. A Sra. Póla relata o 

casamento de seus pais em Santos, acrescentando que, antigamente, na geração deles, 

ninguém fazia questão de casar na sinagoga; reuniam um miniam, os convidados e pronto. 

Segundo a Sra. Póla, isso era comum na época de seus pais, pois muitos eram versados nas 

questões bíblicas. Pela lei judaica não é necessária a presença de um rabino para que um 

casamento seja realizado; é necessário um miniam e um judeu que saiba recitar as bênçãos e o 

ritual. O mesmo ocorreu com os pais de Geny Serber. Seu pai, um ativista do Partido 

Comunista, e sua mãe já vieram casados no civil, pois caso contrário ela não poderia vir. No 

dia em que chegaram ao Brasil, oficializaram o casamento judaico – fizeram uma chupá em 

Santos, fora da sinagoga. 

Os outros dois entrevistados vieram depois de dois acontecimentos mundiais que 

afetaram toda a comunidade judaica: a Segunda Guerra Mundial e a criação do Estado de 

Israel. Alain Bigio veio do Egito com sua família em 1953. Foi o único dos entrevistados que 

tinha uma narrativa altamente elaborada da história da família e da imigração. Ele publicou 

uma brochura intitulada Travessia de Ismaeleyah a Higienópolis: a história de um judeu 

egípcio contemporâneo, com a qual fui presenteada no dia da entrevista. O livro conta com 

uma pesquisa genealógica que remonta à possível origem dos vários ramos de sua família 

                                                        
56 Pálio nupcial, cobertura ou proteção debaixo da qual acontece o casamento judaico. 
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desde antes da Idade Média. Foi nessa obra que busquei as conjunturas para compreender a 

situação dos judeus e da comunidade judaica do Egito. 

Na narrativa do Sr. Alain sobre a saída de sua família do Egito, ele pontua marcos de 

tensão até o momento da saída. Primeiro, ele diz que desde 1948, com a criação do Estado de 

Israel, o governo egípcio começou a desfavorecer a permanência dos judeus no Egito. Mas, 

mesmo assim, sua família não pensava em sair do país, pois a perseguição não era brutal ao 

ponto de eles pensarem em sair de lá. Seus tios tinham bons empregos e ganhavam bem. O 

relato do Sr. Alain traz uma hierarquia familiar: o irmão de sua mãe era o mais rico de todos, 

poderoso e financeiramente bem estabelecido. Toda a ação da narrativa passa por esse tio. Foi 

ele que vislumbrou – depois de uma grande manifestação contra os ingleses, estrangeiros e 

judeus, no Cairo, em janeiro de 1952 – que não haveria futuro para os judeus no Egito. E foi 

esse tio que começou a convencer os maridos das irmãs a saírem de lá.  

A questão da nacionalidade dos judeus do Egito, e como muitos judeus conseguiram 

sobreviver a essa situação, foi trabalhada no livro produzido pelo Sr. Alain. Ele conta também 

como estava organizada a comunidade judaica nas duas grandes cidades, Cairo e Alexandria, 

no ano de 1942. Segundo ele57, o Egito se tornou independente em 1922, com forte 

interferência inglesa. Em 1929 foi publicada uma lei que concedia cidadania aos nascidos no 

Egito. Dos 60 mil judeus que residiam no país, apenas 5 mil obtiveram a nacionalidade 

egípcia e o direito de possuir um passaporte; 20 mil possuíam nacionalidade estrangeira; 35 

mil eram de nacionalidade indeterminada, portanto tornaram-se apátridas. Oitenta por cento 

dos judeus que viviam no Egito em 194258 haviam nascido no país, assim como a geração 

anterior. Eram filhos e netos de imigrantes que haviam chegado durante o século XIX. No 

Egito, leis impediam os apátridas de pertencerem aos quadros de sociedades anônimas 

egípcias ou estrangeiras, tais como bancos, das quais 95% dos funcionários deveriam ter 

nacionalidade local. Muitos judeus, para viverem, se estabeleceram como pequenos 

comerciantes ou como funcionários de empresas que não formavam sociedades anônimas. Na 

cidade do Cairo a comunidade judaica mantinha 6 escolas judaicas, 1 hospital, mais de 30 

sinagogas, diversas entidades assistenciais, 1 lar para idosos, 1 orfanato, 1 Bikur Cholim – 

Grupo de Assistência aos Doentes – e organizações sionistas como Keren Kayemet Le Israel59 

                                                        
57 BIGIO, Alain. Travessia de Ismaleyah a Higienópolis: a história de um judeu egípcio contemporâneo. São 
Paulo: Edição Privada, 2008. 
58 FARGEON, Maurice (Ed.). Annuaire des juifs d’Egypte et du proche orient. Cairo: La Société des Editions 
Historiques Juives d’Egypte, 1942. 
59 Fundo Nacional Judaico – organização destinada ao plantio de árvores e compra de terras em Israel. 
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(Fundo Nacional para Israel) e movimentos juvenis. Em Alexandria encontravam-se as 

mesmas organizações, com escolas, sinagogas, hospitais e entidades assistenciais. 

Sobre as tensões vividas pelos judeus que moravam nos países em torno de Israel na 

década de 1950, ele relata que a partilha da Palestina em dois Estados, em novembro de 1947, 

um para os judeus e outro para os árabes, e a recusa da Inglaterra em seguir com o mandato na 

administração da Palestina, desencadearam atos nos países árabes que afetariam os judeus. 

Reuniram-se no Cairo, em dezembro, representantes dos sete maiores países árabes, os quais 

decidiram expulsar os judeus da Palestina e tomar atitudes contra os seus cidadãos judeus. 

Israel derrotou os exércitos dos países árabes e declarou independência em 1948. As 

represálias foram várias, como a expulsão de cerca de 150 mil judeus do Iraque em 1951. No 

Egito o governo nada fez para impedir a violência que começou contra os judeus, muito pelo 

contrário, ele estimulava a perseguição. As hostilidades começaram com um pogrom60 em 

1948, no bairro judeu do Cairo, quando foram saqueadas lojas e assassinados vários judeus. 

Em 26 de janeiro de 1952, uma multidão de egípcios, liderados pelos irmãos Muçulmanos61, 

atacou a monarquia e todos os interesses estrangeiros no Egito. Hotéis estrangeiros, 

companhias inglesas, principalmente pertencentes aos judeus, foram incendiados. No mesmo 

ano o movimento de Oficiais Livres, do qual fazia parte Gamal Abdel Nasser (1918-1970), 

destituiu o rei Farouk. A comunidade judaica egípcia tinha a esperança de que a vida voltasse 

ao normal, pois muitos negócios que haviam sido sequestrados foram devolvidos aos seus 

donos. No Iom Kipur de 1952, Mohamad Naguib, líder do governo, visitou a comunidade 

judaica no Grande Templo de Ismaeleya. Mas, em novembro de 1954, Nasser assumiu o 

poder e não teve a mesma postura com a comunidade judaica do Egito. 

O Sr. Alain conta que uma das tensões na saída do Egito foi a questão da emissão dos 

passaportes e nacionalidades. Ele conta que a família de sua mãe era originalmente do Líbano, 

e, antes disso, da Itália. Então, segundo ele, seu tio “conseguiu no consulado voltar atrás, 

buscar papelada, não sei o que. Talvez até propina, e conseguiu provar que eles eram italianos 

e o consulado italiano emitiu os passaportes pra todo mundo”. O que possibilitou a saída de 

sua família foi a condição financeira do tio, líder do núcleo familiar. Sobre o local para onde 

sua família iria, ele relatou como avaliou as possibilidades. A primeira opção seria ir para os 

Estados Unidos, onde tinham parentes, mas as cotas para imigração estavam lotadas. Eles 
                                                        
60 Ataque violento maciço, com destruição simultânea do seu ambiente (casa, negócios, centros religiosos). O 
termo é usado para denominar atos contra judeus e outras minorias étnicas da Europa. Em geral com a 
conivência das autoridades governamentais. 
61 Sociedade de Irmãos Muçulmanos é uma organização islâmica fundamentalista. Opõe-se radicalmente às 
tendências seculares e pretende "retomar" os ensinamentos do Corão, rejeitando qualquer tipo de influência 
ocidental. 
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tinham também parentes em Israel, mas não quiseram ir pra lá de maneira alguma. A visão de 

sua família sobre Israel naquele momento demonstra que nem todos os judeus estavam 

dispostos a se sacrificar pela construção do Estado Judeu nos primeiros anos de existência, e 

que alguns, com boas condições financeiras para escolher um local seguro para emigrar, não 

viam Israel, frágil politicamente e com vizinhos hostis, como um porto seguro. O destino foi 

escolhido em função de uma viagem que o tio “poderoso” havia feito um ano antes ao Brasil e 

de ter gostado de São Paulo por ser uma cidade de trabalho.  

 
[...] a vida em Israel em 1952 era muito dura. Era tudo racionado. 
Alimentação era racionada... água... era uma vida muito dura. Uma vida de 
acampamento de pioneiros mesmo. E meu tio tinha dinheiro, não queria 
entrar nessa... nesse tipo de vida. Segundo, Israel era um país em guerra 
permanente com os estados árabes, com seus vizinhos árabes.62 

 

A família do Sr. Alain veio em 1953, antes das perseguições, desapropriações e 

expulsões dos judeus no Egito depois da Guerra do Canal de Suez, em 1956. Seus pais 

venderam toda a mobília e ficaram um tempo num hotel. Estavam saindo escondidos, como se 

fossem de férias, mas ele conta com muito humor que tinham 23 malas, só para os três: ele, 

seu pai e sua mãe. Eram ao todo 5 irmãs, marido e filhos, e o tio “poderoso”. Eles se 

organizaram em três grupos no mês de julho, um com saída na primeira semana, outro no 

meio do mês e o terceiro grupo com saída na última semana. Sua família foi a última a sair 

porque seu pai tinha nacionalidade francesa, fato que fez seu tio acreditar que a saída estava 

garantida . No momento do embarque, seu pai foi aprisionado, por suspeita de ser espião 

sionista. Tinha outro senhor com o mesmo sobrenome que era ativista sionista, por isso ele, 

sua mãe e uma tia embarcaram e seu pai ficou. Ficou três dias detido e depois foi expulso do 

Egito. Como seu pai não estava mais saindo clandestinamente, ele agora tinha sido expulso e, 

por isso, podia levar a mobília e demais objetos. Eles tinham vendido tudo, mas seu tio, que 

morava num bairro chique e tinha prataria, cristaleiras, e assim por diante, tinha deixado toda 

mobília para trás, e pediu para o pai do Sr. Alain embalá-la e enviá-la. E assim foi feito. A 

emigração/imigração da família do Sr. Alain apresenta uma grande organização e integração 

do grupo familiar. Ele comenta que seu tio arcou com todos os gastos e mesmo sua família 

tendo saído em função do antissemitismo, ela não era de imigrantes pobres: vieram de 

segunda classe.  

                                                        
62 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Alain Bigio. São Paulo, 10 dez. 2009. 
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Ele também traz um interessante relato sobre a dispersão e as influências ideológicas 

de seus tios paternos. Após a guerra, seus tios não podiam voltar para o Egito – um porque era 

comunista e o outro porque era sionista –, pois seriam presos por lá. Por isso ficaram na 

França. Sendo assim, os que estavam ainda no Egito não tinham forte identificação nem com 

o comunismo, nem com o sionismo. Com relação às suas tias, estas casaram e saíram do 

Egito. Quando sua família saiu do país, seu pai já não tinha ninguém da família morando lá. O 

Sr. Alain menciona a questão da construção da memória familiar, que foi, no seu caso, 

construída, contada, recontada pelos seus parentes e reavivada por ele naquele momento. Sua 

família se estabeleceu em São Paulo: ficou por um mês no centro da cidade e logo alugou uma 

casa em Higienópolis, para todas as seis famílias morarem juntas. 

O último grupo que identifiquei por local de origem entre os entrevistados é o do Sr. 

Arieh. A trajetória de sua família está vinculada a várias emigrações, pois seus pais eram da 

Romênia e passaram a Segunda Guerra Mundial nos guetos. Após o término da guerra, em 

1945, seus pais se dirigiram à então Palestina, como inúmeros sobreviventes, com a intenção 

de lá reconstruir suas vidas; em 1952, vieram para o Brasil. Segundo Cecil Roth63, a Romênia, 

a partir da ocupação temporária russa de 1828 até 1916, tinha legislações discriminatórias, 

violências e expulsões arbitrárias como política na comunidade local. Os judeus foram 

divididos entre “súditos estrangeiros”, sob a proteção de um cônsul estrangeiro, e “súditos 

naturais”, aos quais a cidadania era recusada. Duzentas leis especiais relativas aos judeus 

tornaram difíceis suas condições de vida. Depois de um interlúdio de tratamento liberal, de 

1860 a 1866, o antissemitismo tornou-se parte integrante da política interna da Romênia. A 

maioria dos judeus compunha-se de chassídicos, e estes se opunham violentamente a qualquer 

tentativa de modernização. Até 1860 não existia nenhuma escola judaica moderna. Mais de 

700 mil judeus deixaram a Romênia entre 1900 e 1906. Entre 1918 e 1919, foram 

promulgadas leis que proporcionavam igualdade de direitos aos judeus, apesar do forte 

antissemitismo. A ascensão de Octavian Goga ao poder do Partido Nacional Cristão gerou 

uma série de decretos privando os judeus de sua cidadania, de sua imprensa ídiche e hebraica 

e de oportunidades para exercerem suas profissões. Em 1940, quando regulamentos alinhados 

com as Leis de Nuremberg foram postos em vigor, muitos massacres ocorreram. Dos 800 mil 

judeus na Romênia, no início da Segunda Guerra Mundial, 350 mil foram exterminados antes 

da libertação. No período de 1948 até 1952, quando o Governo refreou a emigração, 125 mil 

judeus já haviam partido para Israel, assim como os pais do Sr. Arieh. Mas como os ingleses 

                                                        
63 ROTH, Cecil. Enciclopédia judaica. v. 3: M–Z. Rio de Janeiro: Editora Tradição, 1967. p. 1029. 
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limitavam a entrada de judeus na Palestina, e ela era feita por navios muitas vezes 

clandestinos cheios de judeus, os quais eram interceptados pelos ingleses que os 

redirecionavam para a Ilha de Chipre, onde ficavam à espera da sua vez no número de cotas 

permitidas para entrar na então Palestina. O Sr. Arieh fala em seu relato as ambiguidades da 

condição dos judeus dispersos pelo mundo, justamente quando coloca que quem acelerou o 

processo de ida de sua família à então Palestina foi um irmão de seu pai, que era oficial do 

exército inglês. 

  
Eu nasci num navio inglês. Meus pais... estavam na Europa em 1945... 
Quando terminou a guerra eles entraram em contato com os agentes da 
Sochnut64. E eles, então, foram embarcados num navio inglês em direção à 
Palestina, só que esse navio ele foi apreendido pela marinha britânica em 
alto mar, o navio era ilegal, tipo Exodus65. E meus pais foram levados para 
um acampamento britânico na Ilha de Chipre, que era, assim como a 
Palestina, mandato britânico. E eu fui concebido nessa Ilha de Chipre. Só 
que o irmão do meu pai, na época, ele era oficial do exército inglês na 
Palestina. Ele conseguiu, então, que papai e mamãe embarcassem num navio 
inglês com destino à Palestina em junho de 1947. E algumas horas depois 
que esse navio zarpou da Ilha de Chipre com direção a Israel, óbvio que na 
época era Palestina, porque Israel não tinha sido fundado ainda. Eu nasci a 
bordo desse navio.66  

 

O Sr. Arieh conta que seus pais ficaram em Israel até 1952 e que tinham intenção de ir 

para os Estados Unidos, pois alguns parentes estavam lá. Porém, os EUA fecharam as portas 

para a imigração e, desta forma, eles não conseguiram embarcar. Acabaram vindo para o 

Brasil sem conhecer ninguém aqui, e o Sr. Arieh tinha, na época, cinco anos. Ele conta que 

sua família veio para São Paulo e se instalou numa pensão chamada “Elite”, nos Campos 

Elíseos, onde muitos judeus se estabeleceram. O bairro dos Campos Elíseos aparece em 

algumas entrevistas relacionado ao Bom Retiro, pois é próximo ao bairro de grande 

concentração judaica, mas é sempre citado com status superior.  

 

 

 

 

                                                        
64 Agência judaica.  
65 O navio Exodus, carregado de sobreviventes judeus do holocausto nazista da Segunda Guerra Mundial, foi 
impedido pelas autoridades britânicas de aportar no litoral palestino. Forçado a regressar ao mar, o navio 
somente conseguiu achar parada em Hamburgo, na Alemanha. O drama dos tripulantes do Exodus foi 
transformado em ficção no best seller de mesmo nome por Leon Uris, em seguida vertido para o cinema no 
épico de Otto Preminger. 
66 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Arieh Halpern. São Paulo, 24 abr. 2010. 
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Formas de sobrevivência 

 

Nos depoimentos apareceram com frequência relatos às formas de sobrevivência dos 

primeiros imigrantes, e por meio das entrevistas descobri práticas que se apresentavam aos 

recém-chegados, como a atividade de ambulante – clientelchick67 –, marceneiro, vendedor, o 

trabalho em banco, com confecção, entre outras. Essas trajetórias não foram lineares, muito 

pelo contrário, elas tiveram altos e baixos, e a mobilidade pela cidade acontecia devido à 

busca por novas oportunidades. Trabalhar como ambulante não era obrigatoriamente a 

primeira atividade do recém-chegado, mas, como no caso da mãe de Rachel Mandelbaum, 

depois que ficou viúva e precisava sustentar suas duas filhas, era necessária. Outro exemplo 

do uso dessa prática foi quando o pai de Póla Cohen perdeu a fábrica no Bom Retiro em 

função dos problemas com a saúde. Foi relatada também como uma opção para os imigrantes 

despossuídos, que tiveram apoio de uma rede de sociabilidade, como no caso do pai da Sra. 

Geny Serber.  

Buscando apreender as atividades profissionais relatadas pelos descendentes dos 

imigrantes que foram para as colônias da ICA, no Rio Grande do Sul, pude perceber que elas 

passaram por mudanças importantes. Esses imigrantes vieram para o trabalho no campo, mas 

as colônias foram gradualmente esvaziadas. Os colonos logo se mudaram para as cidades no 

entorno ou foram para Porto Alegre ganhar suas vidas. Novamente aparece o comércio 

ambulante. 

O Rabino Jacob Begun relata que sua família ficou por pouco tempo no interior, 

aproximadamente três anos, e se mudou para Porto Alegre em busca de melhores 

oportunidades. E mesmo seu pai tendo uma profissão, a de marceneiro, sua trajetória também 

foi marcada pela atividade de mascate. Ele narra da seguinte maneira a atividade profissional 

de seu pai: 

 
Meu pai tinha sido operado, uma operação muito difícil nos anos 30. Ele era 
por ofício, por trabalho, ele era marceneiro. Fazia móveis que tinha em casa, 
tudo trabalhado. E depois dessa operação, ele teve que deixar de ser 
marceneiro e ele era [vendedor] ambulante. Então, os recursos eram poucos, 
eram cinco filhos. Eram cinco filhos.68 

 

Tanto a Sra. Póla como a Sra. Rachel trazem a oscilação da situação do comerciante 

em busca do seu mercado, que por questões pessoais ou outras recorrem à atividade de 

                                                        
67 Vendedor ambulante, mascate. 
68 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Jacob Begun. São Paulo, 04 fev. 2010. 
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clientelchick no momento em que poucas outras soluções se apresentam. Como um trabalho 

“da hora do desespero”. Interessante que a Sra. Rachel relata que sua mãe era proprietária de 

um comércio e depois ela foi vendedora ambulante. Isto é, tem na lembrança a representação 

de uma mulher forte e batalhadora. A Sra. Póla relata que sua mãe trabalhava numa loja de 

chapéus. Mas ressalta que não era em qualquer lugar, era numa loja chique e isso foi antes de 

se casar. Um modelo materno feminino mais passivo e elitista vem justamente da mesma que 

fez questão de ressaltar que seu pai não havia imigrado por questões financeiras, mas por 

questões de saúde. Esses relatos trazem referências que hierarquizam e diferenciam não só as 

formas de imigração, mas também as atividades desses imigrantes. 

Nenhum dos homens que entrevistei comentou sobre o trabalho feminino, pois em 

suas memórias familiares o ato de trabalhar é algo exclusivamente masculino. Não que as 

mulheres de suas vidas não tenham trabalhado, pode ser que sim, mas é a memória que muitos 

guardaram sobre o lugar das mulheres da família. Somente o Sr. Arieh comenta que sua mãe 

era muito prendada, foi criada sabendo costurar e bordar, e isso deu início à entrada de seus 

pais no ramo de confecção.   

Israel e Leon Diksztejn comentaram que a primeira atividade de seu pai no Brasil foi 

como vendedor ambulante. O Sr. Leon relata com muito humor essa época da vida de seu pai. 

A atividade inicial de ambulante vista desta forma bem humorada suaviza a condição do 

imigrante despossuído que passar de porta em porta vendendo, muitas vezes sem dominar a 

língua. A descrição do progresso dessa condição vem logo em seguida, por meio do 

estabelecimento de seu pai como lojista, não mais ambulante. Aliás, essa é uma transição que 

aparece com frequência nos relatos: de clientelchick a lojista. Mas os altos e baixos das 

trajetórias pessoais também inverteram essa transição para o sentido oposto. 

 
[...] nós apelidamos [a atividade do meu pai] de bailarino espanhol. Porque 
ele batia de porta em porta assim [som de palmas e risos]. Spanish dancer 
era o apelido que a gente dava... quando eu nasci ele já tinha loja. Se 
estabeleceu como lojista de roupas. É basicamente de vestuário, mas tinha de 
roupas em geral.69 

  

Victor Sayeg, neto de imigrantes do Líbano e da Síria, não relatou a atividade 

profissional de seu avô. Mas seu pai atuava numa atividade considerada um desdobramento 

do trabalho do ambulante70. O trabalho com confecção é a atividade comum de vários pais 

dos entrevistados, que se estabeleciam e a praticavam geralmente no bairro do Bom Retiro. O 

                                                        
69 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Leon Diksztejn. São Paulo, 21 abr. 2010. 
70 KUCINSKI, Meir. Imigrantes, mascates & doutores. São Paulo: Ateliê Editorial, 2002. 
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pai do Sr. Victor se estabeleceu, primeiramente, na Rua 25 de Março, território de 

concentração de imigrantes árabes, e depois no bairro do Brás. No primeiro momento a 

identificação territorial profissional se faz pelo local de origem, e não pela particularidade 

judaica. O que coincide com a distinção que faz no seu relato sobre a imigração de sua família 

para o Brasil, no qual ficou marcada a distinção entre o seu núcleo subgrupal, os judeus 

sefaradim, no todo da imigração judaica para o Brasil.  

 
Meu pai, ele tinha um atacado de tecido na [Rua] 25 de Março, num prédio. 
Isso quando eu tinha 5 ou 6 anos. Depois, virou uma confecção no Brás. Ele 
tinha uma confecção no Brás, mudou pra confecção no Brás quando eu tinha 
uns 7 anos, mais ou menos. Então, o meu pai, ele mexia com confecção. A 
maior parte do tempo.71 

 

Significativo também é o relato de Geny Serber, que comenta sobre as redes de 

sociabilidade – “ou porque eram da mesma cidade ou porque eram amigos de não sei quem” – 

que auxiliavam os primeiros imigrantes. Ela enxerga essa prática como uma solidariedade das 

“pessoas mais simples” e como uma possibilidade que se esvaiu no passado. Sobre a questão 

do trabalho feminino, a Sra. Geny menciona sua mãe como líder do setor comercial do 

empreendimento de seus pais. 

 
Aqui ele foi clientelchick, bater de porta em porta... Existia entre os judeus 
recém-chegados, ou porque eram da mesma cidade ou porque eram amigos 
de não sei quem, e eram apresentados aos que já estavam aqui há mais 
tempo. Os que estavam melhor de vida, por exemplo, acho que era o Gordon 
Korn, que estava bem e deu pra ele [meu pai] uma mala de mercadorias sob 
confiança... Ele [meu pai] não tinha grana nenhuma, então foi sob 
confiança... Depois ele tinha uma indústria, ele produzia, ele fabricava 
camisas de homem. Ele não tinha fábrica, ele cortava e mandava costurar 
fora. Aí minha mãe trabalhava com ele, aí ela cuidava da parte industrial e 
ele cuidava da parte comercial.72 

  

Sobre as redes de sociabilidade, que contribuíram para a construção da nova vida no 

Brasil, Olivia Haftel conta que sua mãe viajou para o país, numa classe mais baixa, com a 

irmã de Ernesto Rothschild, e que durante a viagem elas fizeram “grande amizade”. Quando 

chegou ao Brasil, o irmão deu a ela uma bomboniere chamada Candy, na Rua Augusta, e uma 

casa de chá chamada Iara, onde sua mãe foi trabalhar como vendedora. Seu pai, quando, 

chegou ao Brasil, já tinha arrumado emprego com a família Kasinsky, a qual tinha uma 

                                                        
71 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Victor Sayeg. São Paulo, 15 mar. 2010. 
72 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Geny Serber. São Paulo, 13 out. 2010. 
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companhia de ônibus e ele vendia carnê de passagens, que eram mais baratos que a passagem 

avulsa. 

Myriam Chansky relata que seu avô paterno, imigrante alemão que havia sido 

personalidade importante na Alemanha, perdeu tudo na inflação posterior à Primeira Guerra 

Mundial. No Brasil, entre tentativas e enganos, ele trabalhou como clientelchick, a qual era, 

conforme acrescenta, uma atividade rentável, pois proporcionou que seus avós tivessem casa 

própria uma década depois de chegarem ao Brasil. Seu pai “não precisou” desse tipo de 

atividade, pois, mesmo quando chegou, “foi trabalhar num banco alemão aqui em São Paulo”. 

A Sra. Myriam traz no seu relato, assim como a Sra. Olivia, o drama vivido por questões 

políticas pelos judeus alemães no período da Segunda Guerra Mundial. Para o governo 

brasileiro e para os EUA, eles eram súditos do eixo (Itália, Alemanha e Japão) e, 

consequentemente, cidadãos suspeitos. Muitos perderam seus empregos, tinham dificuldade 

de locomoção dentro do país e precisavam de um documento, o Salvo-Conduto, para irem de 

uma cidade a outra. Entretanto, nos países de origem, os judeus perdiam suas nacionalidades e 

seus direitos civis.  

 
Meus pais se casaram e foram morar em São Caetano porque meu pai 
trabalhava na General Motors. Meu pai era contador e ele chegou a ser 
Controller da General Motors, em São Caetano, mas daí estourou a Segunda 
Guerra Mundial. Meu pai continuava sendo cidadão alemão, então ele foi 
despedido por ser... [alemão]. As companhias americanas despediram seus 
funcionários alemães por serem súditos do Eixo.73 
 
A primeira oportunidade que ele teve, ele teve um bar... foi muito famoso 
durante a época, era o Bar Atlântico em Santos... Deste Bar Atlântico tem 
uma história interessante, duas aliás. Dali ele fez grandes amizades da vida 
dele. E segundo, durante a Segunda Guerra Mundial, ele era o único cidadão 
alemão a viver na orla marítima. Ele tinha Salvo-Conduto. Ele contava que 
conseguiu devido às amizades.74 

 

Dois dos entrevistados apresentaram, sobre a vida profissional de seus pais, um olhar 

visando a se apropriar da cidade. O Sr. Arieh relata que seu pai ficou curioso com as pessoas 

que recolhiam papéis, jornais e garrafa quando chegou a São Paulo. Ao se apropriar da cidade 

como forma de ganhar a vida, vislumbrou a própria cidade como fonte de renda. Alain Bigio, 

que fez uma imigração diferente da maioria dos outros entrevistados – sua família não só era 

composta de pessoas com “bons empregos” no Egito como também teve a oportunidade de 

trazer dinheiro, mobília, etc. –, comenta que seu pai, junto com os genros, tentou, por várias 

                                                        
73 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Myriam Chansky. São Paulo, 16 out. 2009. 
74 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Olivia Haftel. São Paulo, 23 jan. 2010. 
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vezes, iniciar um empreendimento. Entre acertos e enganos, chegou a trabalhar com 

transporte, representação de fábricas, e até olhar o mercado de artigos variados e fornecer 

todo tipo de objetos que poderia comprar por um preço mais baixo fora do Brasil e revender 

aqui, porque determinado produto não era comercializado no mercado nacional. Fica evidente 

nesses casos e nos demais que a imigração era fortemente familiar e o trabalho não se dava de 

forma diferente. Logo que se estabeleciam, o marido cuidava de um setor, a mulher de outro, 

os cunhados reuniam suas habilidades para tocar o negócio, e assim por diante. 

 
[...] o primeiro trabalho que o meu pai teve foi muito engraçado. Porque a 
gente subiu de trem de Santos para a Estação da Luz... Papai viu umas 
pessoas com carrinhos e dentro do carrinho tinham garrafas e jornais. Ele 
perguntou “o quê é isso?” “– É o pessoal que recolhe pra reciclagem.” 
“Como é que faz?” “É só pegar um carinho e sair por aí...”75 

  
[...] meu pai e meu tio entraram numa sociedade e compraram um 
caminhão... o motorista e o outro colega dele acabaram roubando a carga e o 
caminhão não chegou... eles decidiram que transportadora não é negócio. E 
meu tio conseguiu... uma fábrica de rádios que se chamava Assunção. 
Fabricava rádios Jeferson, rádios, vitrolas, no início da televisão. E, como 
ele havia trabalhado na Phillips, no Egito, ele conhecia o ramo. Então, ele 
comprou uma participação nessa fábrica e passou a dirigi-la... Alguns tios 
meus foram trabalhar com ele, um que era contador, outro que era um 
curioso de engenharia... Uma tia do Japão veio visitar meu pai... Propôs a ele 
de fazer um negócio porque percebeu que o Brasil precisava de tudo, 
importava tudo. “Eu compro no Japão o que você precisa”... meu pai montou 
uma importadora em sociedade com a irmã dele. Tinha de tudo: agulhas, 
bolas de pingue-pongue, brinquedos.76 

 

Além das atividades em que os laços de solidariedade, familiares ou étnicos, eram 

relevantes, encontrei também trabalhos específicos voltados para a comunidade judaica. Entre 

os imigrantes havia muitos rabinos, shoichet77, chazanim78, professores de hebraico, ídiche e 

cultura judaica, e assim por diante. Entrevistei Sima Halpern, cujo pai era maestro, profissão 

mais universal que essas que relacionei acima; porém, o nicho em que ele atuava era bastante 

segmentado. Ele se dedicava a reger corais, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, que 

cantavam músicas tradicionais judaicas, bastante voltadas para a cultura ídiche. Sobre o 

trabalho de seu pai, a Sra. Sima relata: 

    

                                                        
75 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Arieh Halpern. São Paulo, 24 abr. 2010. 
76 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Alain Bigio. São Paulo, 10 dez. 2009. 
77 Profissional que procede à matança de aves e reses, destinadas à alimentação de judeus observantes.  
78 Cantor ou aquele que conduz as orações litúrgicas na sinagoga. 
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Ele dirigia vários corais da comunidade judaica... ele era maestro aqui e lá 
[São Paulo e Rio de Janeiro]. Todo mundo o chamava para formar corais da 
comunidade judaica.79  

  

Marcos e territórios na infância e na juventude 

 

É parte constituinte da experiência de vida desses sujeitos os territórios por onde eles 

passaram durante a infância e juventude. Buscando refletir sobre esses territórios e sobre os 

acontecimentos que marcaram os entrevistados, encontrei muitos relatos sobre os movimentos 

juvenis judaicos. Nem todos os entrevistados se relacionaram da mesma maneira: alguns 

foram fortemente marcados pela ideologia dos movimentos que frequentaram, outros 

recusaram-se ao envolvimento mais intenso, porque não queriam fazer aliah80, ou ainda, 

como no caso do Rabino Begun, relutaram em contar sua vivência no movimento juvenil 

Habonim Dror por ser um movimento de esquerda kibutziano, e não religioso. A Sra. Cecília 

havia comentado comigo que tinha participado do movimento com ele, mas ela fez questão de 

contar que àquela época o Sr. Begun já era religioso, comia em separado, com as panelas dele, 

em função da alimentação kasher81.  

O movimento juvenil Habonim Dror surgiu da inquietude ideológica e da fusão de 

muitos movimentos baseados nos pensamentos de diversos ideólogos sionistas, como A. D. 

Gordon, Borochov, Sirkin, Achad Haam. Esses movimentos originaram-se na Europa no 

século XIX. No Brasil, foi fundado em Porto Alegre, no ano de 1945, sob a influência do 

movimento Freheit da Argentina, que, por sua vez, formou-se de jovens praticantes do Freheit 

na Polônia, os quais imigraram para a Argentina. Rapidamente, espalhou-se pelo Brasil. O 

Habonim Dror está filiado ao movimento trabalhista de Israel, o Histadrut, compartilhando de 

seus princípios e fins, como o apoio ao processo de paz, o pluralismo na religião judaica, etc. 

 
Eu fiz o Dror Habonim em Porto Alegre... quando foi fundado... Foi lá que o 
Dror começou, e depois eles fundaram o Kibutz... Bror Chail. É da mesma 
turma. O sionismo é muito importante pra mim. O Rabino Begun foi meu 
colega de movimento juvenil. (risos) Verdade! O Begun jogava futebol com 
o meu irmão. (risos) Em Porto Alegre... Daí nós fomos pra Argentina com o 
Dror. E o Jacob Begun, ele separava e fazia um buraco assim na terra, 
acendia o foguinho dele, a panelinha dele... comida kasher.82 

 

                                                        
79 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Sima Halpern. São Paulo, 18 jan. 2010. 
80 Neste caso, significa “emigração para Israel”, mas também é usada para designar aquele que é chamado para a 
leitura da Torá nos serviços da sinagoga. 
81 Apropriada ou pura. Designa o alimento que é permitido comer, segundo as leis judaicas. 
82 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Cecília Sztutman. São Paulo, 08 nov. 2009. 
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A palavra kibutz significa “coletivo”. É uma comunidade de inspiração socialista e 

rural, e tudo no kibutz é feito de acordo com a comunidade83. O dirigente do kibutz tem os 

mesmos deveres e direitos de todos, fazendo o mesmo trabalho. As primeiras coletividades 

agrícolas surgiram entre o final do século XIX e início do século XX com a chegada de 

imigrantes, especialmente da Europa Oriental e da antiga União Soviética. Eles 

desembarcavam no território com a determinação de transformar em realidade os ideais 

socialistas e utópicos de uma sociedade igualitária. 

O primeiro kibutz criado oficialmente depois da Proclamação da Independência de 

Israel, em maio de 1948, foi o Bror Chail, localizado no sul do país, no Deserto de Neguev. 

Seus primeiros moradores foram judeus que vieram do Egito, mas, a partir dos anos 1950, o 

perfil da comunidade mudou com a chegada de judeus do Brasil e se tornou um kibutz de 

brasileiros ligados ao movimento sionista socialista Habonim Dror84. 

Os movimentos juvenis marcaram a juventude de muitos desses narradores na maioria 

das vezes como território de sociabilidade e formação de identidades com fortes referências 

seculares e sionistas. Para o Rabino Jacob Begun, os movimentos representaram o entusiasmo 

pela fundação do Estado de Israel, mas não têm nenhuma ligação com sua visão de mundo ou 

com suas referências identitárias. O Rabino apresentou a diversidade de linhas ideológicas e 

religiosas dos vários movimentos juvenis (muitos deles estavam ligados aos partidos políticos 

em Israel e acompanhavam a diversidade política e ideológica dos grupos políticos do Estado 

de Israel). Na entrevista, apesar de ter afirmado que gostou do movimento juvenil Habonim 

Dror, sentiu-se mais confortável em exteriorizar sua identificação com um movimento 

sionista religioso, o Betar85, em Porto Alegre. 

 
[...] tinham dois movimentos [juvenis judaicos] em Porto Alegre. Havia o 
Betar e havia o Dror... nos anos de 1948 foi proclamado a Independência de 
Israel. Então nós passamos este ano, como jovens que não tinham outras 
entidades [clubes e associações judaicas juvenis]... nós começamos a 
frequentar o Dror, entende? Teve uma vez, uma data, eu fui ao Circulo 
Israelita declamar uma poesia. E depois não sei, eu fiquei alguns meses no 
Dror, eu fiquei. E depois eu fui pro Betar... o Betar já eram mais cuidadosos 
em relação [às questões religiosas]. Eu vi alguma coisa que me desagradou 
lá no Dror, devido às tradições que não eram mantidas. Frequentava porque 
era uma questão sionista. Estava nascendo uma nação, era a independência 
de Israel. Era uma questão que a gente se identificava, com esse sionismo, 
com esse judaísmo, naquele tempo. Não tinha outra coisa. Só que na minha 

                                                        
83 Atualmente, alguns kibutz abandonaram a ideologia socialista.  
84 Cf.: A VIDA em coletividade exige modernização. [S.l]: RFI, 2008. Disponível em: 
 <http://www.rfi.fr/actubr/articles/101/article_12387.asp>. Acesso em: 20 jul. 2011. 
85 Movimento juvenil sionista de direita ligado ao partido religioso de direita israelense, o Likud. 
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casa haviam as tradições, então eu mudei pro Betar, onde lá se respeitava 
mais as tradições.86  

 

Dos entrevistados, os que foram mais influenciados pela vivência no movimento 

juvenil foram os Srs. Arieh Halpern e Leon Diksztejn. Ambos foram para Israel em vários 

momentos de suas vidas e os dois trabalharam voluntariamente ou profissionalmente em 

funções que se desdobraram devido ao envolvimento no movimento juvenil judaico. Sobre 

sua entrada no movimento juvenil, o Sr. Leon comenta que logo que veio pra São Paulo, 

começou a frequentar o movimento Ber Borochov87, mas em menos de um ano já estava no 

Movimento Hashomer Hatzair88. Segundo ele, essa foi a entrada em outro mundo, pois o 

Shomer estava no auge de sua força. Relata que na Rua da Graça, entre a Rua Ribeiro de 

Lima e a Correia dos Santos, havia vários movimentos juvenis judaicos. Ele aponta também a 

ocupação do território pelos movimentos juvenis sionistas no Bom Retiro e o mapa da 

juventude judaica sionista através dos locais dos vários movimentos juvenis. O Sr. Leon 

participou do movimento juvenil até fazer aliah com 20 anos. Morou no Kibutz do Shomer, 

no Kibutz Yassur, e só voltou por conta de um sopro no coração que o impediu de fazer o 

trabalho normal no kibutz. Ficou em Israel por quatro anos e voltou para o Brasil. Trabalhou 

como scheliach89 do Shomer, em Manaus. Leon Diksztejn afirma que incorporou os valores 

do movimento juvenil como valores de sua vida, mas sem especificar exatamente quais.  

 
De 14 pra 15, eu já estava no Shomer. Aí era outro mundo, porque nessa 
época, o Shomer estava no auge de sua força. Então, na Rua da Graça 
naquele trecho entre a Ribeiro de Lima e a Correia dos Santos tinha Shomer, 
Tinha o Hanoar e, tinha o… Eram três prédios ali em volta. Então, a rua 
inteira ficava... [os movimentos] competiam na atração de novos elementos. 
Quem era quem trazia mais gente. O Dror na Rua Prates, quer dizer perto 
também. Incorporei na minha vida os valores do movimento juvenil.90 

 

Para o Sr. Arieh, esse momento de sua vida foi importante. Sobre a sua entrada no 

movimento juvenil ele conta: 

 
Um Belo dia uma madrichá91 veio me visitar em casa... Disse assim: “Eu sou 
do Dror, do Habonim, e você não quer participar das atividades, estamos 

                                                        
86 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Jacob Begun. São Paulo, 04 fev. 2010. 
87 Ber Borochov (1881- 1963): pensador judeu russo que fez uma síntese entre marxismo e sionismo. 
88 Movimento juvenil fundado em Viena em 1916. Buscou juntar o socialismo com o sionismo e a vida no kibutz 
como seu ideal. O Hashomer Hatzair tinha como objeto sintetizar a cultura judaica e o ressurgimento de Israel 
com a cultura universal e seus valores filosóficos. 
89 Emissário. Enviado para orientar os trabalhos. 
90 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Leon Diksztejn. São Paulo, 21 abr. 2010. 
91 Orientadora, educadora. Feminino de madrich. 
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fazendo Cabalat Shabat92, você não quer ir?” E fui, me senti super em casa... 
aí eu nunca mais abandonei. Foi uma experiência, talvez, talvez não. Foi 
minha experiência de vida mais importante, do ponto de vista da formação, 
formação de caráter, formação de nacionalismo, é ética, conhecimento, é 
liderança. Liderança foi fantástico... o movimento juvenil é uma preparação 
pra vida toda, maravilhoso. No movimento juvenil com quinze anos a gente 
fazia júri simulado, debatia ideologia. Assim, com quinze anos, estava 
discutindo concepção de vida, estava discutindo umas coisas que assim hoje 
são bestas: a futilidade do batom, se precisa de maquiagem em uma mulher 
ou não. Júri simulado sobre regime comunista, democracia, aquele caso 
Dreyfus... tinha que estudar, tinha que debater, e aí uma hora você defendia e 
uma hora você tinha que atacar. Então a gente aprendeu a estudar, aprendeu 
a planejar, a comentar, argumentar, aprendeu a ouvir, a debater mantendo o 
nível, sabe? E aprendia a educar, porque, você imagina, com 15 anos fui 
madrich93 chefe de uma machané94 com 150 crianças de 8, 9 anos. Loucura! 
Hoje você acha que entregariam pra um garoto de quinze anos cento e 
poucos meninos pra viajar sozinho?95 

 

A vivência no movimento juvenil foi a experiência formadora de sua vida, pois 

influenciou seus valores para a vida toda. Do ponto de vista dele, a vivência no movimento 

contribuiu para o seu processo de liderança não só no movimento como também lhe deu 

formação política nacional e internacional, formação ideológica. Ele apresenta as atividades 

realizadas com os membros do movimento, os debates e como esses o estimularam 

intelectualmente desde cedo. O Sr. Arieh emite a sua percepção sobre os jovens que 

frequentavam o movimento juvenil Chazit Hanoar, vinculado à Congregação Israelita Paulista 

(CIP), a sinagoga dos judeus alemães que estavam fora do território da juventude sionista, o 

Bom Retiro:  

 
Na época a gente começou a ter contato com o movimento dos alemães, que 
era a CIP. Eu os achava caretíssimos... eles eram caretíssimos, eles não 
faziam o que a gente fazia. Nós éramos os proletários, os kibutzianos, né? 
Eles eram os alemães que estavam tendo educação judaica. Era uma elite 
totalmente diferente, nós éramos identificados com o socialismo, e eles não 
tinham ideologia política nenhuma. E algum tempo depois, uns dois, ou três 
anos depois, apareceram sefaradim num movimento sefaradim também que 
tinha, é chamado é... esqueci... Bom, tinha o Hashomer Hatzair, o Noam, era 
muito forte, o Bnei Akiva dos religiosos, que também era no Bom Retiro. 
Todo mundo era no Bom Retiro, o Einni era lá, o único que era fora desse 
ciclo era os burguesinho da Chazit.96  

 

                                                        
92 Recebimento do Shabat. Serviço religioso que inicia as celebrações do descanso semanal. 
93 Orientador, educador. 
94 Acampamento, em hebraico. 
95 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Arieh Halpern. São Paulo, 24 abr. 2010. 
96 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Arieh Halpern. São Paulo, 24 abr. 2010. 
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Assim como os processos imigratórios foram marcados por diferenças econômicas, de 

estilos de vida, de aspectos culturais e também por locais de origem a fim de distinguir e 

hierarquizar os imigrantes, os movimentos juvenis, além de terem suas questões ideológicas, 

também se classificavam uns aos outros, hierarquizando e emitindo opinião ou julgamento.  

Deparei-me também com ações dos movimentos juvenis em outros bairros da cidade. 

Os jovens ativistas também procuravam aumentar a quantidade de membros atraindo judeus 

que estavam localizados fora do núcleo. Os membros dos movimentos iam para os bairros 

realizar o proselitismo interno, como as atividades do Dror na sinagoga da Mooca ou em 

núcleos do movimento em outros territórios, como a da sinagoga da Lapa, mas sempre 

mantendo sua ideologia. 

 
Na Mooca... movimento Ichud Habonim, o Dror ia fazer algumas atividades 
lá na sinagoga. Eles faziam às vezes atividades de dança, de grupos. Aliás, 
muito animado, muito animado. A gente chegava tinham aquelas 
competições. De quando em quando a gente participava. Movimento juvenil 
não era muito forte. Mas, de qualquer maneira, eu acho assim, o Dror 
movimentou uma época, fez parte, entende?... eles realizavam na própria 
sinagoga eventos, bailes, palestras, coisas assim, muito legal. Marcou 
bastante... eu devia ter... 10 anos, 11 anos...97 
 
Na sinagoga [da Lapa] só fui lá nas reuniões do [Habonim] Dror, no sábado 
de tarde eles vinham me buscar... Porque o Dror da Lapa era um Dror muito 
forte. Muitos nomes conhecidos hoje, como os irmãos Karabichevsky, 
porque nesse grupo eles eram três irmãos. Eles eram chamados de irmãos 
carabina. E os dois irmãos dele ficaram em Israel e ele maestro voltou... mas 
o Dror não influenciou minha vida.98 

 

Apesar da existência de um núcleo de famílias judias da sinagoga da Lapa e de um 

grupo participativo no movimento juvenil Dror, que era muito forte nesse bairro, a Sra. Póla 

relata a dificuldade em conseguir um professor de cultura judaica em função da distância 

física do núcleo judaico organizado, que ficava no bairro do Bom Retiro, e que sua família 

não estava totalmente integrada com as famílias judaicas da Lapa. A questão não era a falta de 

recursos, pois tinham, segundo ela se lembra, aulas de piano; no entanto, para ela, a Lapa ou o 

Alto da Lapa, onde morava, era fora do circuito. 

 
Tinha muitas famílias judaicas na Lapa. A Rua Doze de Outubro, na Lapa, 
quase todas as lojas eram de famílias judaicas. Então o pessoal que tinha loja 
se dava [bem]. A maioria, naquele tempo, morava atrás das lojas, nos fundos 
das lojas. As pessoas se davam, mas nós, primeiro que a gente morava mais 

                                                        
97 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Victor Sayeg via Skype em 06 fev. 2010. 
98 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Póla Cohen. São Paulo, 20 abr. 2010. 
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pro Alto da Lapa. Era mais residencial e segundo que o meu pai não tinha 
loja, então a gente estava mais afastado. 
[...] 
Iídiche eu não falo, eu entendo tudo, mas eu não falo. Não sei ler, a gente 
morava em bairro, não tinha escola judaica, nem professor de iídiche. Meu 
pai procurou muito, ele queria, porque a gente estudava piano também e até 
maestros iam dar aulas pra gente lá na Lapa, mas os professores de iídiche 
eles achavam que estavam acima de todas as coisas. Imagina ir pra Lapa 
tinha que atravessar uma fronteira pra chegar lá, né?99 

 

Nos relatos sobre os territórios judaicos em São Paulo, além do Bom Retiro, dos 

movimentos sionistas e da Lapa do Dror – que agregava a juventude socialmente –, deparei-

me com a Mooca sefaradi, onde os costumes religiosos não eram rígidos e a sinagoga era 

muito frequentada por toda a família mais como ponto de encontro social. As duas sinagogas 

da Mooca eram de judeus provenientes do Oriente Médio, mas eles se consideravam 

amigavelmente distintos um do outro. Os territórios de ascensão social também aparecem 

demarcados. O Ipiranga “era uma coisa mais elevada”, mas o território familiar, grupal, 

continuava sendo a Mooca, o lugar dos iguais ao Sr. Victor, das suas referências étnicas. 

 
Na Moóca... eram duas sinagogas na [Rua] Odorico Mendes. E nós éramos 
de uma delas. Quer dizer, não tinha rabino, né? Na verdade, rabino mesmo 
veio acho que foi quando... depois que [a comunidade dos judeus sefaradim] 
saiu da Mooca. Era interessante... tinha o chazan... que era o importante lá, 
que punha ordem na casa. Mas o interessante que tinha uma boa 
participação. Normalmente, as crianças iam na sinagoga no sábado. Tinha 
esse costume... mas não era nada como agora [mais religioso]. Era um ponto 
de encontro social... a família inteira frequentava a sinagoga no Shabat... 
todo mundo morava perto. Os que moravam mais longe, moravam no 
Ipiranga porque o Ipiranga já era uma coisa mais elevada. Como no final 
todas as famílias já se conheciam.100  

 

Nos territórios judaicos do bairro do Bom Retiro durante a juventude dos narradores, 

pude realizar vários recortes: um é o da juventude sionista, outro é o dos progressistas – os 

grupos jovens não sionistas –, havia também o dos tradicionalistas. Nesse caso, uso o termo 

“tradicionalista” para designar os judeus que tinham nas sinagogas o seu território de 

sociabilidade judaica, não necessariamente de maneira religiosa ortodoxa. Interessante 

constatar que, segundo a Sra. Geny Serber, membros da mesma família, com orientações 

religiosas, culturais e políticas diferentes conviviam harmoniosamente na mesma casa. A Sra. 

Geny menciona não só os costumes dos progressistas, mas também dos judeus observantes 

                                                        
99 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Póla Cohen. São Paulo, 20 abr. 2010. 
100 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Victor Sayeg via Skype em 06 fev. 2010. 
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que frequentavam o shil101 da Rua Newton Prado. Ela lembra que eles traziam suas cumbucas 

para colocar no forno a lenha de seu avô antes do Shabat e retiravam na saída da sinagoga, 

ainda no Shabat. Pela halachá102, a lei judaica, não se deve carregar nada de um lugar para o 

outro durante o Shabat. Outra lei diz que não se deve acender fogo nesse dia, mas é liberado 

cozinhar em fogo previamente aceso. Os conhecidos de seu avô deviam conhecer ambas as 

leis e outras referentes ao Shabat, mas selecionavam e/ou adaptavam de acordo com seus 

critérios, à medida que fazia sentido a eles. A Sra. Geny lembra também da casa com quintal, 

árvores e forno a lenha, um mundo que não existe mais dentro da cidade. Em seu relato, ela 

conta que seus avós comiam kasher no andar de cima de onde morava com seus pais, os quais 

não comiam kasher, mas não havia grandes conflitos sobre essa questão. Seu pai não tinha 

nenhum problema com relação aos costumes religiosos dos pais dele, mas fez objeção a que 

ela frequentasse os movimentos juvenis sionistas, que provavelmente tinham costumes laicos 

mais próximos aos dele. Sendo assim, a Sra. Geny, na infância, frequentava os clubinhos dos 

progressistas, que eram os judeus socialistas, não sionistas e antirreligiosos, culturalmente 

centrados na cultura ídiche. Depois, na juventude, ela participou da União da Juventude 

Comunista e frequentava a Casa do Povo, que era a instituição cultural judaica que 

congregava os judeus progressistas. Ela comenta, em sua narrativa, ter uma forte formação de 

esquerda, desvinculada dos aspectos religiosos e sionistas da cultura judaica:  

 
Meus avós moravam no Bom Retiro, nós morávamos juntos na mesma casa. 
Minha avó ela era religiosa e de saia compridona, faziam kasher em casa, 
não faziam nada no sábado. Minha casa era vizinha do Groishe Shil, o da 
Rua Newton Prado. Tinha uma entrada pro Shil dali, entrada pelos fundos... 
Todos os amigos dele [do avô] e o pessoal da redondeza traziam na sexta-
feira a panela de barro pra pôr no forno e tiravam no sábado, quando saíam 
do shil.  
[...] 
Eu frequentava o Centro de Cultura e Progresso103, mas eu já era mocinha. 
Tinha um clubinho [judaico] pra gente mais jovem. Tinha um lugar que foi 
alugado na Rua Bandeirantes, era um quintalzão e uma parte fechada, aos 
sábados tinha programa. Tinha coro do professor Altoizan, era ótimo 
maestro, ele que dava aula, ensinava a gente a cantar. Dos movimentos 
juvenis sionistas eu não fui em nenhum. Sabia dos movimentos juvenis pelos 

                                                        
101 “Escola”. Termo em ídiche usado para designar sinagoga. Também pode ser sado o termo shul. 
102 Termo genérico do conjunto de discussões, decisões e prescrições “jurídicas” ou “legislativas” fixadas no 
Talmud, que determinam as regras da vida judaica. 
103 Nos anos 1920, os judeus de tendência socialista criaram o Yuguent Club. Lá, eles tinham atividades 
culturais, artísticas ligadas às culturas desenvolvidas pelos judeus da Europa Oriental que falavam ídiche. No 
Estado Novo, seu nome mudou para Centro Cultura e Progresso, mas permaneceu com a mesma ideologia. Em 
1953, foi construída uma sede, que passou a se chamar Casa do Povo ou Instituto Cultural Israelita Brasileiro 
(ICIB). 
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meus colegas da escola, mas meu pai não quis que eu fosse para os sionistas. 
Ele não estava de acordo, não queria que eu fosse.  
[...] 
Existia a União da Juventude Comunista [UJC]104, que era clandestina, era 
ilegal e me convidaram para participar. A gente tinha reuniões, a gente 
debatia os assuntos, e às vezes fazia panfletagem, vendia jornal. Eu estava no 
colegial. Na Casa do Povo tinha atividade cultural, basicamente. E o outro 
era um debate político e era uma reunião.105 

  

Sobre os posicionamentos políticos da comunidade judaica mundial, segundo Dina 

Lida Kinoshita106, depois da Segunda Guerra Mundial, a comunidade judaica se voltou para a 

esquerda política, momento aquele de grande unidade dos judeus, sionistas e comunistas que 

apoiaram o Estado de Israel. O apoio soviético, para os comunistas, afetaria os interesses 

imperialistas na região estratégica que era o Oriente Médio. Apesar do apoio da URSS e das 

Repúblicas Populares da ONU quando da criação do Estado de Israel, os comunistas tinham a 

esperança de um reflorescimento das comunidades judaicas no Leste Europeu, e que seria a 

experiência socialista, e não a sionista, a solução para os judeus. As comemorações do 

Levante do Gueto de Varsóvia levaram a uma divergência de opinião entre os progressistas e 

os sionistas durante muitos anos. Os sionistas silenciavam sobre essa comemoração; para eles, 

não havia o que comemorar, porque os judeus dos guetos não eram homens livres e foram 

para o crematório como carneiros. Os progressistas comemoravam e sempre enfatizavam a 

universalidade do feito e sua relação com o presente sem se aterem somente à questão judaica. 

Essa e outras discordâncias permaneceram durante longo tempo. Outra questão problemática 

entre progressistas e sionistas era a língua. Enquanto os sionistas consideravam o ídiche a 

língua dos judeus dos guetos, do judeu sem sua terra e oprimido, os progressistas enalteciam 

toda cultura que havia sido criada na Europa em ídiche. Eles tinham esperança de um 

renascimento sociocultural e decidiram manter essa língua, e não ensinar ou usar como 

referência o hebraico, a língua dos judeus sionistas. 

Tempos depois, o Estado de Israel, no contexto da Guerra Fria, optou pelo mundo 

ocidental, bastante influenciado pelo Relatório de Krushev – que denunciava no XX 

Congresso do Partido Comunista da União Soviética os crimes stalinistas, entre eles o 

assassinato dos médicos e escritores judeus soviéticos – e pelo processo de Slansky e Arthur 

                                                        
104 Trata-se de uma associação política brasileira. Foi fundada em 1924, no Segundo Congresso do Partido 
Comunista Brasileiro, e é a mais antiga organização jovem de esquerda do Brasil. 
105 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Geny Serber. São Paulo, 13 out. 2010. 
106 KINOSHITA, Dina Lida. O ICUF como uma rede de intelectuais. Revista Universum [da Universidade de 
Talca], Talca [Chile], n. 15, p. 377– 98, 2000. 
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London107 na Checoslováquia. Esses acontecimentos, mais os fatores econômicos, abalaram a 

unidade dos anos pós-guerra. Os primeiros a se afastarem do bloco comunista foram os 

sionistas da esquerda e depois outros grupos socialistas. 

Em relação aos recortes e leituras sobre o Bom Retiro, temos os irmãos Israel e Leon 

Diksztejn, que passaram a infância e a juventude na cidade de Jaú, onde, de acordo com eles, 

havia poucas famílias judias. O Sr. Israel faz questão de distinguir os casamentos mistos, isto 

é, entre judeus e não judeus, que deveriam ser aceitos, mas certamente com reservas. Como 

mencionado anteriormente, ambos esboçam com muito orgulho que sua casa, em Jaú, era o 

local onde eram realizadas as Grandes Festas, o Rosh Hashaná e o Iom Kipur, e que seu pai 

era chazan nessas ocasiões. As questões das várias origens estão presentes mesmo numa 

comunidade pequena constituída de 15 ou 18 famílias. A situação fica mais engraçada se 

levarmos em consideração que para uma reza pública, no caso de Rosh Hashaná e Iom Kipur, 

é necessário um miniam, o quorum mínimo de dez homens para que as rezas possam ser 

realizadas. O bairro do Bom Retiro aparece, na narrativa do Sr. Israel, como referência 

comunitária para a realização dos ritos de maioridade espiritual, o Bar Mitzvah108, para os 

dois irmãos e depois como local de moradia. 

 
A sinagoga de Jaú era na minha casa, meu pai organizava [o serviço 
religioso nas Grandes Festas]. Meu pai era chazan... no melhor tempo tinha 
umas 15 famílias, talvez 18... Se você quer acrescentar um dado engraçado. 
Às vezes brigavam porque tinha a parte da Bessarábia e tinha a parte da 
Polônia.109  

 

O Sr. Leon relembra de ter na infância, na cidade de Jaú, dois amigos judeus, com os 

quais perdeu totalmente o contato. Sua vida em Jaú “era muito mais sossegada, mais natural”. 

Para ele, a mudança para São Paulo se deu na época de um marco judaico em sua vida, a 

época do Bar Mitzvah, aos 13 anos. Para seu irmão, Sr. Israel, a transferência de sua família 

de Jaú para São Paulo ocorreu em função de possibilitar a continuidade dos estudos, pois ele 

já tinha terminado a escola, e também para os filhos conviverem em ambiente judaico. O novo 

território de moradia em São Paulo foi o bairro do Bom Retiro. O Sr. Leon tem lembranças 

significativas sobre os estranhamentos que sentiu na concentração judaica e sobre a 

                                                        
107 Entre 1948 e 1952, por meio da teoria conspiratória, Stalin prende e assassina velhos companheiros, em sua 
maioria judeus comunistas, como Slanski e Arthur London. 
108 Cerimônia de maioridade religiosa do menino judeu, realizada quando ele completa 13 anos, passando então a 
contar no minian para as rezas da sinagoga e responder por suas obrigações judaicas, como jejuar no Iom Kipur. 
109 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Israel Diksztejn. São Paulo, 15 abr. 2010. 
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territorialização do Bom Retiro, que, segundo ele, era o local de encontro de todos os judeus 

que se conheciam como tal. 

    
Eu achei muito estranho, de repente, um monte de judeus. Na época que nós 
mudamos, no Bom Retiro tinha o pletzale, ponto de encontro dos judeus nos 
domingos. Tinha na confluência da Ribeiro de Lima com a Correia de Mello. 
Então, ali era um negócio absolutamente inusitado pr’um cara que veio do 
interior. Meu pai frequentava o pletzale, meus tios, todos os judeus que se 
conheciam como tal iam ao pletzale.110  

 

No relato de Myriam Chansky, ela apresenta uma conjuntura totalmente diferenciada 

da dos judeus sionistas e progressistas, que se concentravam em bairros onde os judeus se 

agregavam. Filha de imigrante alemão com profissão definida, econômica e socialmente em 

melhores condições que os outros imigrantes judeus, ela relata que nos anos 1940 seus pais se 

separaram – fato que não era muito comum à época – e que os filhos ficaram sob a guarda do 

pai e da família paterna. Eles moravam na Rua Haddoch Lobo, nos Jardins, um bairro de alto 

padrão da cidade onde havia uma concentração de judeus alemães. Depois, eles foram morar 

com a família paterna no bairro do Pacaembu, zona residencial de alto padrão. Ela e seu irmão 

estudaram em escola americana, bilíngue, que, segundo ela, era comum entre os filhos de 

judeus alemães. Mas sua família não tinha costumes, nem hábitos judaicos, nem se 

identificava como tal. Ela desconhecia a cultura e as tradições judaicas, o que apresentou uma 

tensão na sua identidade durante os anos da escola. Mesmo a percepção de que suas amigas 

judias frequentavam aulas adicionais causava-lhe certa inquietação em função do vácuo 

identitário que ela sentia. 

 
Estudei na Grated, educação bilíngue. Isso é coisa dos judeus alemães. A 
falecida Gaby Becker111 era também... ela foi minha colega de classe. A 
Adriana [Jacobsberg]112 estava numa classe abaixo. Eu fui morar com... com 
a família do meu pai, com a mãe dele. Eles eram alemães totalmente 
assimilados, eles não diziam que eles eram judeus. Aí, com o passar do 
tempo, eu vi pelas minhas colegas de classe na Grated... Eu observei, elas 
tinham educação judaica de um professor que vinha. Quando acabava [a 
aula] às 3 da tarde, acabava nosso horário de escola, vinha lá um professor 
que ensinava hebraico, religião, história judaica... Não me lembro porque eu 
não tomava aula com ele... eu me sentia assim... eu queria tanto, mas a 
família do meu pai não admitia que eles eram judeus. Você pode imaginar 

                                                        
110 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Leon Diksztejn. São Paulo, 21 abr. 2010. 
111 Uma das fundadoras do Núcleo de História Oral Gaby Becker, criado em 1992, como projeto de memória da 
Congregação Israelita Paulista (CIP) e como registro da imigração alemã. Atualmente pertence ao Arquivo 
Histórico Judaico Brasileiro (AHJB), fundado em 1976. Myriam Chansky é secretária administrativa voluntária 
desse núcleo. 
112 Adriana Jacobsberg, integrante do Núcleo de História Oral Gaby Becker do AHJB. 



58 
 

este conflito numa criança de 10 anos. Não era fácil. E eu com esse nome 
Myriam Feinstein (risos) nome bem judaico. De solteira, eu sou Feinstein, 
bem judaico. Então todo mundo falava: “por que você não toma aula de 
judaísmo... jewish lessons?” Eu falava: “não, a minha família não quer.” 
 
[...] nesta época só na escola eu tinha convivência com crianças judias. Eu 
me lembro uma vez, um professor americano, era um professor americano 
judeu e ele perguntou pra mim assim: “você come kosher em casa?” Eu não 
sabia o que era. Não sabia. Não sabia o que era kosher, o que era Iom Kipur, 
Rosh Hashaná, não tinha a menor ideia.113  

 

No extremo oposto das tensões identitárias da infância da Sra. Myriam Chansky, 

entrevistei o Rabino Begun, que tem como lembranças de sua infância somente questões 

ligadas ao judaísmo, como as aulas de Torá114, tomadas semanalmente por seu pai, e as 

tradições seguidas à risca em sua casa. Ele coloca que seu pai não estava contente com o 

judaísmo praticado em Porto Alegre, queria um ambiente mais ortodoxo para seus filhos. Para 

sair desse ambiente judaico laico, Jacob Begun e seu irmão ganharam uma bolsa para estudar 

em Nova Iorque, na Yeshivá Lubavitch. O movimento Lubavitch é uma corrente no interior 

da ortodoxia judaica chassídica. Lubavitch era uma pequena cidade no condado de Mohilev, 

na Bielorrússia. Tornou-se a residência dos líderes do Movimento Chabad-Lubavitch, em 

1814, quando Rabi Dovber, filho e sucessor do fundador do Movimento, Rabi Shneur 

Zalman, estabeleceu-se no local, até 1916, quando quatro gerações de líderes Chabad-

Lubavitch permaneceram lá. Os líderes de Chabad-Lubavitch tornaram-se conhecidos como 

“Lubavitcher Rebes”. O sexto Lubavitch Rebe, em função das perseguições, se estabeleceu 

nos Estados Unidos. A partir da liderança do sétimo e último Rebe, o Menachem Mendel 

Schneerson, os Lubavitch passaram a ter atividade missionária, algo novo na tradição judaica, 

procurando atrair os judeus para a prática ortodoxa judaica. Os Lubavitch enviaram 

missionários a todos os cantos do mundo. O proselitismo Lubavitch é criativo, pois junta a 

ortodoxia com grande abertura em relação aos judeus distantes da religião115. Na construção 

do seu relato sobre os anos de estudo em Nova Iorque, Jacob Begun não falou da falta da 

família, da solidão, da estranheza da cultura americana, do rigor da ortodoxia, mas 

permaneceu por lá durante 10 anos, estudando e sem pensar em voltar. Talvez todas essas 

questões tenham sido sintetizadas na epopeia do relato da ida, da viagem para os Estados 

Unidos. Jacob Begun trouxe no mesmo relato o que era importante para ele: a preocupação 

                                                        
113 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Myriam Chanski. São Paulo, 16 out. 2009. 
114 O Pentateuco, narrativa bíblica da criação do mundo até a morte de Moisés. 
115 Cf. SORJ, Bernardo. Judaísmo para todos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010; e O QUE É Chabat. 
Disponível em: <http://www.chabad.org.br/rebe/artigos_novos/Chabad_lubavitch.html>. Acesso em: 22 jul. 
2011.  
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com a alimentação exclusivamente kasher, o desespero de não viajar durante o Shabat, para 

não profanar o dia do descanso: 

 
Em 1948/49, naquele tempo, nós nunca tínhamos viajado. Nós tínhamos uma 
casa simples... Recebemos então essa bolsa de estudos. Eu nunca tinha 
viajado, nem de trem, muito menos de avião. E nós fomos numa viagem com 
as Aerovias Brasil, dois motores. Levou uns dez dias pra gente chegar aos 
Estados Unidos. A viagem se deu na seguinte rota: Porto Alegre, Curitiba, de 
Curitiba para São Paulo, São Paulo para o Mato Grosso, de Mato Grosso 
para Belém, de Belém para as Guianas, parando, das Guianas para 
Venezuela. Da Venezuela para República Dominicana, estourou um motor, 
ficou com um motor, ali no aeroporto e ficamos quatro dias até arrumar o 
motor. Dois motores e a gente comia só kasher... minha mãe costumava 
fazer peixe defumado... Eu só sei que a gente quase que não tinha o que 
comer, quatro dias assim, foi difícil. Depois de quatro dias, então, o avião 
chegou até Miami e a alfândega, enfim, nos proibiu de seguir viagem até 
Nova Iorque, para a yeshiva. Porque nós éramos menores e nós estávamos, 
por enquanto, presos no hotel até sair a liberação. Eu me lembro até o nome 
do Hotel Everglades... em Miami. Era uma quinta-feira, nós ficamos presos 
no hotel quinta, sexta-feira de tarde liberaram a viagem para Nova Iorque. 
Eu não queria viajar no Shabat. Eu andei pelas ruas, à tarde, 4h, 5h da tarde 
em Miami, e o pouco de inglês que eu conhecia naquele tempo... “are you 
jewish?” “are you jewish?” Jewish... Onde é que posso passar o Shabat? Até 
que alguém me indicou o rabino chefe de Miami. Esse conversou comigo e 
se interessou, em Miami Beach encontrou uma família para a gente passar o 
Shabat lá. Embarcamos no domingo... nós ficamos quase dez anos sem ver 
os pais.116 

 

Sobre as referências identitárias judaicas na infância e na juventude do grupo sobre o 

qual estou fazendo esta reflexão, é importante salientar, como já foi dito anteriormente, que 

essa foi uma geração fortemente impactada pelo Shoah, o holocausto judaico da Segunda 

Guerra Mundial. A proximidade de parentesco com as vítimas, seus tios, primos e avós, 

deixaram marcas que foram refletidas e intensificaram o sentimento grupal de pertencimento 

de maneira profunda. Os relatos sobre essa temática foram marcados por sentimentos 

profundos, com pausas na fala, com dificuldade em expressar em palavras o destino desses 

parentes. A Sra. Rachel foi incapaz de verbalizar o que tinha acontecido com os parentes que 

tinham ficado na Polônia. A Sra. Olivia preferiu dizer que ninguém sabe o que aconteceu, 

porque não sobrou ninguém para contar, ao invés de dizer que foram todos mortos pelos 

nazistas durante a Segunda Guerra.  

 
Nós passamos pela fase da guerra, foi horrível, a Segunda Guerra Mundial. 
Porque corria todo dia pra saber se tinha sobrado esse, se tinha sobrado 

                                                        
116 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Jacob Begun. São Paulo, 04 fev. 2010. 
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aquele. E nunca, e não sobrou ninguém das duas famílias. Nenhuma pessoa, 
e então a gente fica imbuído desse espírito de tudo voltado pra judaísmo.117  
 
Eu fiquei sabendo que tinha acontecido o Holocausto por uma situação 
curiosa. Primeira vez que meus pais conseguiram comprar uma casa, eles 
compraram uma casa muito maior do que precisava. Que a minha mãe dizia 
que os quartos a mais eram reservados para quando as irmãs dela viessem da 
Europa, pra ir morar lá. Então, quando chegaram as notícias de que não tinha 
mais ninguém, foi um luto muito sério. Pois é, nós deixávamos os quartos 
prontos com cama, com tudo pra as irmãs. Eram quatro irmãs. Duas vieram 
pro Brasil e duas ficaram lá. Então, tudo preparado pra receber as famílias 
que viriam da Europa. Eu nesta época tinha oito anos, quer dizer, então, 
tenho memória do Holocausto desde aquela época.118  

 

Formação do próprio núcleo familiar, sociabilidade e casamentos endogâmicos 

 

As formas e os territórios onde estes sujeitos conheceram seus parceiros para 

constituírem família foi objeto de análise e pude constatar que todos os entrevistados que se 

casaram conheceram seus companheiros em territórios étnicos, seja em casamentos de 

parentes, de judeus da mesma cidade, nos movimentos juvenis judaicos, grupos de 

universitários judeus, eventos esportivos dos clubes judaicos, por meio de apresentações ou 

nos bailes do Círculo Israelita119. Somente um dos entrevistados não se casou, mesmo com 

todo seu envolvimento comunitário, com sua atuação no movimento juvenil, fez aliah e ainda 

foi sheliach do Shomer e da Agência Judaica, ele não se casou nem na comunidade judaica 

nem fora dela. A questão não foi abordada durante a entrevista, que foi riquíssima em outros 

aspectos nos quais me ative naquele momento. O tema só foi abordado na entrevista de seu 

irmão, que citou que ele nunca tinha se casado, apesar de ter tido várias namoradas. 

Entrevistei um ex-casal, que, dos entrevistados, são os únicos que se separaram e somente o 

homem se casou novamente. Apenas um deles relatou ter namorado um não judeu.  

Encontrei casos em que o casamento representou uma mobilidade: invariavelmente era 

a mulher que se locomovia para o território do marido. Tanto a Sra. Cecília, que era de Porto 

Alegre, como a Sra. Rachel, do Rio de Janeiro, conheceram seus futuros maridos em 

casamentos de membros da família. Elas mencionam que nos locais de sociabilidade, nas 

aulas de hebraico e nos bailes do Círculo Israelita. A Sra. Rachel, assim como o Sr. Israel, 

afirma que os vínculos feitos eram com os outros imigrantes da mesma cidade natal ou com 

os amigos feitos durante a viagem de vinda ao Brasil.  

                                                        
117 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Póla Cohen. São Paulo, 20 abr. 2010. 
118 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Leon Diksztejn. São Paulo, 21 abr. 2010. 
119 Confira nota de rodapé 174, Cap. 2, página 106. 
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Conheci meu marido em São Paulo, quando eu vim visitar minha tia. Num 
casamento de um primo... Encontramo-nos numa aula de hebraico. (risos)... 
até hoje, a gente não sabe falar hebraico (risos)... íamos no Círculo 
[Israelita]... eram lindas as festas. Era um ponto de encontro muito 
interessante. Só não tinha cultura, era só social. Mas era muito, muito 
interessante.120 
 
Eu vim para o casamento do filho de um primo da minha mãe, no Beth-El. 
Conheci meu marido porque os pais dele eram da mesma cidade da minha 
mãe [na Polônia]. Ele e os pais foram no casamento, foram convidados 
exatamente porque eram da mesma cidade.121  

 

A Sra. Rachel relatou seu estranhamento com a cidade de São Paulo, com os hábitos 

austeros da cidade e dos judeus do Bom Retiro, onde foi morar depois de casada. Ela comenta 

que achou a cidade horrível, não gostava de nada, achava São Paulo “uma roça”, pois tinha 

saído da Capital, o Rio de Janeiro, e lá tinha praia. Relata que em São Paulo mulher não podia 

andar de calça comprida, ainda mais a mulher de um médico; isso era considerado um horror. 

Israel Diksztejn relata a tensão entre os judeus comerciantes e os profissionais liberais, bem 

como uma nova geografia dos judeus poloneses: os da Polônia mais oriental e os da Polônia 

mais ocidental, perto dos grandes centros, onde os judeus tinham mais contato com a cultura 

local, e, segundo ele, o sotaque ídiche fortemente regional distinguia e denunciava o local de 

origem. Em sua narrativa, podemos perceber a importância que ele dava à formação 

acadêmica dos membros da família de sua esposa, assim como o preconceito dela em relação 

às atividades ligadas ao comércio e, principalmente, aos estabelecidos no coração da 

territorialidade étnica judaica do bairro do Bom Retiro. 

 
Nós [a família dele e a da esposa] viemos no mesmo navio em 1932. Mas eu 
fui pra Jaú, enquanto ela continuou aqui. Ela era economista. Eles eram da 
Polônia mais ocidental, mais perto de Varsóvia, da cidade de Ópole. Então, 
meu sotaque em ídiche é bem diferente do dela. Então depois a gente se 
encontrou de novo no Círculo Israelita... quando eu a conheci... fui ver 
reencontrei... Pra ela a coisa mais depreciativa era comerciante da José 
Paulino. Porque todos os irmãos dela eram profissionais liberais, um era 
médico, outro engenheiro. A irmã tem mestrado de bioquímica em Londres e 
ela era economista da USP. Quer dizer, pra ela, comerciante da José Paulino 
era a coisa mais... baixa que existe.122  

 

Dos hábitos e costumes judaicos referentes aos casamentos, existe um personagem 

comunitário: o Shadchan, o casamenteiro. Ele fazia as apresentações para o processo de 
                                                        
120 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Cecília Sztutman. São Paulo, 08 nov. 2009. 
121 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Rachel Mandelbaum. São Paulo, 28 abr. 2010. 
122 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Israel Diksztejn. São Paulo, 15 abr. 2010. 
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encontrar um futuro cônjuge. Um shiduch, casamento arranjado, era montado por um 

shadchan que conhecia as famílias e procurava formar casais que combinassem. O casal era 

apresentado e esperava-se que decidissem após alguns encontros se queriam se casar. O 

shadchan era um personagem comunitário conhecido no passado; seus exageros quanto aos 

méritos dos parceiros do potencial casamento são proverbiais nos contos judaicos e ele 

aparece com frequência como figura divertida em muitas histórias de humor judaico, pois só 

eram pagos se obtivessem resultado123.  

Dois entrevistados conheceram seus cônjuges por meio de apresentações, porém em 

conjunturas diversas. O Rabino Jacob Begun estava na Yeshiva Lubavitch em Nova Iorque, 

onde as questões morais e de controle eram bem rígidas. Na entrevista, fui vestida seguindo as 

orientações de vestuário do movimento ortodoxo, de saia comprida e blusa com mangas até o 

cotovelo, como forma de respeito pelo Rabino Begun ter me recebido e concedido a 

entrevista. Fiz questão de falar para ele que não era ortodoxa, que me considerava uma judia 

convictamente liberal, mas estava vestida daquela maneira em respeito a ele. Ele se mostrou 

muito grato e impressionado com minha consideração e em alguns momentos da entrevista 

percebi que ele fez um esforço para se mostrar mais aberto, como no relato de como conheceu 

sua esposa. Ele conta que as possíveis pretendentes eram apresentadas sempre dentro do 

mesmo subgrupo, mas fez questão de relatar que as opções não eram impostas, que tanto o 

rapaz como a moça decidiam se queriam ou não. Interessante foi o orgulho com que ele 

apresentou a linhagem de sua esposa. No seu ponto de vista, ele casou com um bom partido, 

uma moça cuja família era próxima do Rebe e o avô dela era respeitado como substituto nos 

momentos de ausência do líder espiritual.  

 
Fomos apresentados. Sempre tem um rabino que olha pr’um rapaz e o outro 
tem uma filha, mas sempre do mesmo grupo, do mesmo movimento 
[Movimento Ortodoxo Lubavitch]. Eu saí com ela. Não pensa que a gente 
casou no dia seguinte. A gente saía e ficou noivo...  A minha esposa vem de 
uma casa muito tradicional. O avô dela, Rebe Itche Masmid, que todo 
movimento Chabad Lubavitch se lembra desse nome. O pai do pai dela era 
todo especial dentro do movimento Lubavitch ainda na Rússia ou na 
Polônia. Que quando o Lubavitch Rebe de então, o guia, o líder do 
Lubavitch naquele [momento]... quando ele tinha que se ausentar por saúde, 
ou por alguma razão de trabalho fora da cidade, ele pedia ao avô da minha 
esposa para tomar conta, responder todos os  problemas dos chassidim124, 
dos seguidores. Que não é pouco para ser, quer dizer substituir o Rebe... só 
pra ver que ele era uma pessoa especial.125 

                                                        
123 ULTERMAN, Alan. Dicionário judaico de lendas e tradições. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1992. 
124 Seguidores do movimento chassídico. 
125 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Jacob Begun. São Paulo, 04 fev 2010. 
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Já Alain Bigio, que vem de uma conjuntura bem diferente, foi o único que relatou que 

namorou uma garota não judia, no final da faculdade. Seus pais não aprovavam, mas não 

falavam nada, era um boicote silencioso. Ele comenta sobre o receio de sua mãe em se 

intrometer na sua vida amorosa, pois vivia em um ambiente muito mais liberal e menos 

controlado que o do Rabino Begun. A questão das semelhanças e da valorização dos 

candidatos está presente: “uma moça muito bonita... tem diploma”:  

 
O meu casamento foi... um dia uma amiga da minha mãe falou pra minha 
mãe que ela conhecia uma moça. E essa senhora me telefonou, Dona 
Paulina, disse: “olha, conheço uma moça muito bonita, muito simpática, não 
sei o que, culta, tem diploma universitário, psicóloga, você não quer 
telefonar pra ela? Ela não está namorando ninguém, você não está 
namorando ninguém. Você não quer telefonar pra ela e sair com ela?” Que 
vergonha, Dona Paulina, falei tá bom. Pensei “não me custa nada”, quer 
dizer, sair uma noite com alguém, você vai conhecer. De repente dá certo. Se 
não der certo? E deu. Saímos em maio de 1975 e em agosto já tinha decidido 
que íamos casar. Em dezembro, casamos.126 

 

Myriam Chansky, que esteve distante da cultura e das tradições judaicas, conta que 

numa certa altura, já no colegial, seu pai foi transferido para o Rio de Janeiro. Ela, que 

estudava na Escola Americana aqui, foi matriculada na mesma escola no Rio de Janeiro. Só 

que lá a frequência era outra, era dos filhos dos embaixadores, ministros e pessoas desse nível 

social e econômico. E sua vida social judaica mudou em função da proximidade com uma tia, 

irmã de sua mãe, que, segundo a Sra. Myriam, lhe fez uma lavagem cerebral e a introduziu no 

circuito social judaico da cidade do Rio de Janeiro. A Sra. Myriam, em suas reflexões, 

considerou essa mudança social como positiva, pois nesse território conseguiu se identificar e 

resolver seus problemas identitários, se adaptar às possibilidades que a vida lhe apresentava. 

A tensão e a ambiguidade do seu relato estão na aparente aceitação da postura de sua tia, mas 

os termos usados para designar o que sua tia fez – “uma lavagem cerebral” – mostra que a 

Sra. Myriam via aspectos positivos na sua educação anterior. Assim como em seu caso, a 

frequência nos clubes da comunidade judaica possibilitou que jovens formassem seus 

próprios núcleos familiares endogamicamente. 

 
Minha vida mudou. O meu pai foi transferido para o Rio de Janeiro... Mas aí 
eu caí sob influência... minha mãe tinha uma irmã que morava no Rio, tia 
Rosinha... falou: “como você está? Você não é católica, você é judia!” Pôs-
me pra frequentar a Hebraica, o Clube Israelita Brasileiro, que é em 

                                                        
126 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Alain Bigio. São Paulo, 10 dez. 2009. 
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Copacabana, pertinho da minha casa. Aí eu caí totalmente no mundo judaico 
quando eu tinha 15 anos... com 15 anos, eu fui aprender o que é Kasher, Iom 
Kipur, Rosh Hashaná... e eles fizeram assim uma lavagem cerebral que 
estava tudo errado... que não podia namorar rapaz não judeu. E eu me 
adaptei muito bem porque eu acho assim, dentro dos probleminhas da minha 
vida, eu vi que isto ia ser o meu nicho... que não ia me casar com um rapaz 
americano. Que não iria estudar fora, que iria me formar na Escola 
Americana, mas que ia continuar morando no Brasil, não tinha como me 
mandar para estudar fora. Era caro. E foi lá que conheci meu marido... ele 
estudava medicina no Rio. Eu o conheci na Hebraica, num evento esportivo. 
Eu jogava vôlei pela Hebraica, ele jogava vôlei pelo Clube Judaico de 
Copacabana, o CIB. Aí nós dois começamos a namorar. Aí, eu casei com ele 
quando fiz 18 anos.127  

 

Além dos clubes esportivos da comunidade judaica, outro território que promoveu 

casamentos endogâmicos foram os movimentos juvenis. O envolvimento dos jovens nos 

movimentos, em que as responsabilidades e as horas dedicadas aumentavam com a idade, 

moços e moças acabavam muitas vezes só se relacionando com os envolvidos nessas 

atividades. O Sr. Arieh Halpern teve um intenso envolvimento com o movimento juvenil. Ele 

relatou a importância dos movimentos juvenis, do conselho juvenil nas ações políticas e com 

muito orgulho contou a sua participação como presidente do conselho juvenil, como a 

organização deu apoio civil para a população israelense na Guerra de 1967. Contou o que lhe 

chamou atenção na sua futura esposa: a admiração que tinha por ela ser uma grande 

instrumentista. E o seu desejo de ficar em Israel, desejo só não foi realizado em função do 

estado de saúde de seu pai. O Sr. Arieh se casou duas vezes, sendo que a primeira foi nos 

primeiros anos da faculdade, com a Sra. Sima Halpern, que conheceu numa atividade do 

conselho juvenil.  

  
Eu conheci a Sima no movimento Juvenil, eu tinha 16 ou 17 anos e a Sima 
era  do movimento Juvenil Hanoar Hatzioni. Ela era uma música exemplar, 
ela  tocava todos os instrumentos... Na época tinha um negócio chamado 
Conselho Juvenil Brasileiro... faziam parte todos os representantes dos 
movimentos  juvenis, eu era presidente desse conselho. A gente organizou 
para Iom Haatzmaut128 uma peça teatral no teatro da CIP e cada Movimento 
juvenil mandou três ou quatro pessoas pra gente fazer essa performance. 
Acabei levando ela pro meu movimento, começamos a namorar firme. Em 
1967, no mês de abril, o cônsul de Israel me chamou... disse: “olha a 
situação em Israel tá muito triste, com os árabes, vai ter guerra mesmo, acho 
que não vai ter jeito e  nós precisamos levar o máximo de jovens possível pra 
Israel.” Começar a ocupar as ocupações de civis, porque o pessoal ia ter que 
ir pra guerra. Aí eu comecei a organizar, junto com o consulado, junto com o 
conselho do movimento juvenil, a ida de voluntários, e nós conseguimos 

                                                        
127 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Myriam Chanski. São Paulo, 16 out. 2009. 
128 Dia da Independência do Estado de Israel. 
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levar 1.200 voluntários pra Israel. São Paulo foram uns 800, 700. Eu, como 
presidente do  conselho, tinha que ir no primeiro avião, né. A Sima chegou 
alguns meses depois. Eu fiquei até janeiro... em janeiro, eu falei “bom, eu 
vou ficar por aqui, não vou mais voltar pro Brasil”.  Nós fomos para um 
kibutz... Só que aí papai teve um ataque cardíaco, minha mãe pediu pra eu 
voltar urgentemente que meu pai não tinha mais condição de  trabalhar e... e 
aí eu vim pra cá... aí a Sima também voltou e a gente casou um ano 
depois.129 

 

Além dos movimentos juvenis, que apresentavam envolvimento, atuações políticas e 

ideológicas bem específicas, existiam outras formas que propiciavam reunião de jovens 

judeus somente em eventos sociais. Os grupos universitários judaicos foram outro território 

que possibilitava que os jovens judeus se conhecessem. Mesmos os judeus vinculados às 

linhas ideológicas de esquerda frequentavam e encontravam seus cônjuges nesses territórios. 

Nas entrevistas, as Sras. Póla Cohen e Geny Serber disseram que conheceram seus cônjuges 

nas festas, bailes promovidos pelos grupos universitários judaicos. Geny Serber conta que seu 

futuro marido era ator conhecido, muito envolvido com a juventude comunista, e que ela o 

conheceu num grupo universitário judaico.  

 
O meu marido... ele trabalhava na televisão, no Sítio do Pica Pau Amarelo. 
Eu o encontrei, o reconheci uma vez numa festa. Existia um grupo chamado 
Mosaico 777, eram os universitários, jovens universitários e tal, eles davam 
festas, numa delas eu encontrei o Zé, nós fomos juntos, ele me trouxe pra 
casa e tal, mas não começamos a namorar. Daí ele começou a frequentar a 
Casa do Povo, eu o encontrava lá. Daí ele viajou em 1955, ele foi pra União 
Soviética ou pra Polônia, tinha o Festival da Juventude Comunista. E quando 
ele voltou, ele passou a frequentar assiduamente a Casa do Povo e a gente 
começou a namorar, foi aí, na Casa do Povo, em 1955.130  

  

A Sra. Olivia é a única dos entrevistados que não conheceu seu marido num território 

de sociabilidade exclusivamente judaico, mas no seu relato aparece o forte componente 

grupal. Muito provavelmente o Grande Hotel de Campos de Jordão era frequentado pelas 

famílias judias com recursos elevados. Ela cita a frequência à sinagoga nas Grandes Festas, as 

amizades que duraram a vida toda e que pertenciam ao mesmo grupo social do seu futuro 

marido, pois conhecia toda família. 

 
Meu marido, eu conheci no Grande Hotel de Campos do Jordão... a minha 
grande amiga de infância, que eu conheci na sinagoga porque eu ia ao 
serviço religioso. Eu ia nas Grandes Festas e quem sentou um ano ao meu 

                                                        
129 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Arieh Halpern. São Paulo, 24 abr. 2010. 
130 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Geny Serber. São Paulo, 13 out. 2010. 
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lado foi a Marília Levi, que hoje é Freidenson131, grande, grande amiga... eu 
acho quando nós tínhamos uns 10 anos. Nós sentamos uma do lado da outra. 
Então, meu marido é primo... a minha sogra é irmã do pai da Marília. E eu 
conhecia grande parte da família. Mas não conhecia o lado do meu marido. 
A Marília é prima do meu marido. E foi a grande decepção da minha sogra 
quando ela falou que nós íamos casar e telefonou para família, para todos os 
primos. E todo mundo dizia, “ah, Olivia, eu já conheço” (risos).132 

 

Neste capítulo analisei as conjunturas das vindas dos sujeitos desta pesquisa, bem 

como alguns aspectos familiares. Como relataram sua infância, o que os marcou como 

influência, quais territórios frequentaram. Foi objeto também as formas como conheceram e 

formaram seu próprio núcleo familiar. Agora, minimamente familiarizada com os sujeitos da 

pesquisa, no próximo capítulo trabalharei as trajetórias de migração destes para o bairro de 

Higienópolis e arredores, bem como a formação de territorialidade e as tensões desta 

concentração. 

                                                        
131 Marilia Freidenson é diretora voluntária do Núcleo de História Oral Gaby Becker, do Arquivo Histórico 
Judaico Brasileiro, onde Olivia Haftel é também voluntária.  
132 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Olivia Haftel. São Paulo, 23 jan. 2010. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

Higienópolis – diversidade cultural: conflitos e tensões 

 

Antonio Arantes133 faz reflexões significativas sobre a diversidade cultural no seio de 

um povo ao refletir sobre a tensão entre a condição particular de pertencer a determinado 

segmento, seja ele de gênero, raça ou etnia, no interior de uma coletividade política mais 

ampla. No mesmo texto, Arantes traz as reflexões de Elizabeth Jelin sobre o direito à 

diferença, que supõe o reconhecimento do direito de participar de modo específico e 

diferenciado da instância política e social mais ampla da nação, admitindo o caráter dinâmico 

e processual da maneira como se constituem as fronteiras culturais, e pelo direito de recusar 

as determinações culturais vigentes. Sendo assim, segundo a autora, a diversidade cultural no 

seio de um povo não se anula na universalidade, mas é constitutiva dela. Essa afirmação nos 

permite refletir sobre os sujeitos aqui pesquisados, judeus de diversas origens e classes 

sociais, indivíduos vivenciando sua condição étnica e religiosa como prática social, e não 

como ideia ou abstração. 

Para Yara Koury134, estudar as experiências cotidianas de moradores da cidade é uma 

temática de análise que permite problematizar e refletir sobre as maneiras como diferentes 

sujeitos constroem a sua sobrevivência diária, criando territórios a eles próprios e imprimindo 

configurações à cidade. Investigar a narrativa desses sujeitos possibilita uma análise da vida, 

das práticas diárias e das referências simbólicas de experiências vividas. 

 

O bairro e a diversidade das formas de chegar 

 

Em meados do século XIX a cidade de São Paulo transformou-se totalmente. Com a 

expansão do comércio cafeeiro, a população cresceu e a cidade logo se expandiu. Outra 

grande transformação ocorrida na virada do século XIX para o XX foi a configuração de uma 

segregação espacial, isto é, criaram-se territórios específicos e separados para cada atividade e 

para cada grupo social. Isso se deu por meio da constituição dos bairros proletários e dos 

loteamentos destinados ao público de alta renda; da apropriação e reforma do centro urbano 
                                                        
133 ARANTES NETO, Antonio Augusto. Paisagens paulistanas: transformações do espaço público. Campinas, 
SP: Editora da Unicamp; São Paulo: Imprensa Oficial, 2000. (Coleção Espaço e Poder). 
134 KHOURY, Yara A. Narrativas orais na investigação da história social. Revista do Programa de Estudos Pós-
Graduados em História e do Departamento de História – PUC-SP, São Paulo, n. 22, p. 79–103, jun. 1997. 



68 
 

pelas novas elites dominantes; e da ação discriminatória dos investimentos públicos e da 

regulamentação urbanística. É exatamente nesse processo de expansão urbana que se dá o 

loteamento do bairro de Higienópolis, levado a ocorrer através da iniciativa de Victor 

Nothmann, judeu alemão, e Martinho Buchard, também judeu, de origem alsaciana135. 

O local onde nasceu o bairro era, em 1880, segundo Maria Cecília Mello Homem136, 

formado por chácaras autossuficientes que possuíam pomar, criação e cultivo de gêneros para 

a subsistência dos seus moradores, os quais eram, em sua maioria, fazendeiros ligados ao 

negócio do café. O loteamento do bairro de Higienópolis acontece primeiro em 1893, com o 

nome de Boulevard Buchard, e depois em 1895, como Bulevard Buchard II. A área foi 

loteada para a formação de um bairro que segmentasse e excluísse setores menos favorecidos 

da sociedade, uma vez que o loteamento tinha como objetivo a criação de um bairro para 

pessoas com poder aquisitivo elevado e com recursos para construir mansões com ajardinados 

em volta. Os empresários obtiveram na Câmara Municipal regulamento que assegurasse seu 

uso exclusivamente residencial137. A propaganda de venda explorou, talvez pela primeira vez 

em São Paulo, os valores paisagísticos do bairro como atrativo para a compra. A valorização 

da paisagem deu-se pela altitude – apresentada como um elemento benéfico à saúde, o que 

também justifica o nome Higienópolis, dado mais tarde à região – e pela arborização, feita à 

maneira europeia. Os novos moradores eram, além dos já existentes barões do café e seus 

descendentes, elementos de projeção econômica. Era um período de forte influência europeia; 

logo o bairro tornou-se foco das manifestações culturais da elite paulistana, com saraus 

literários na casa de Dona Veridiana138 e com a idealização da Semana de 22 na residência do 

escritor Paulo Prado. Encontramos até referências na literatura: na última casa da Rua 

Maranhão, na Noruega do Pacaembu,“residia Venceslau Pietro Pietra”, inimigo mortal de 

Macunaíma. Mário de Andrade funde na personagem as características dos vários tipos da 

burguesia paulistana dos anos 20: “fazendeiro e baludo”, estrangeiro, era “gigante comedor de 

gente”. No seu palácio, Pietro Pietra esconde o muiraquitã perdido por Macunaíma. O herói 

vai à casa do gigante e ali se trava o cômico episódio da disputa pela pedra139. Mário de 

Andrade também se refere ao bairro em sua obra Pauliceia Desvairada, em que faz uma forte 

                                                        
135 Natural da Alsácia, território francês anexado à Alemanha em 1870. 
136 HOMEM, Maria Cecília. Higienópolis: grandeza e decadência de um bairro paulistano. São Paulo: Prefeitura 
do Município de São Paulo, 1980.  
137 Em 3 de julho de 1898, o intendente de obras da Câmara Municipal, Dr. Pedro Gomes Cardim, assinou a Lei 
n. 355, segundo a qual ficavam obrigadas as construções das casas nas Avenidas Higienópolis e Itatiaia (atual 
Angélica) a respeitarem seis metros entre o alinhamento e a frente da casa para jardins e arvoredos, e um espaço 
de dois metros nas laterais. Essa lei alterou os hábitos de morar em São Paulo. 
138 Confira nota explicativa número 3, no Capitulo 1, página 11.  
139 ANDRADE, Mário de. Macunaíma: o herói sem nenhum caráter. São Paulo: Martins Fontes, 1978.  
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crítica aos moradores e frequentadores de Higienópolis devido à sua alienação no que se 

refere às várias realidades da cidade: 

 
Higienópolis!... As Babilônias dos meus desejos baixos... 
Casas nobres de estilo... Enriqueceres em tragédias... 
Mas a noite é toda um véu-de-noiva ao luar!  
A preamar dos brilhos das mansões, 
O jazz-band da cor... o arco-íris dos perfumes... 
O dono dos cofres abarrotados de vidas...  
Ombros nus, ombros nus, lábios pesados de adultério... 
E o rouge – cogumelo das podridões 
Exército de casacas eruditamente bem talhadas... 
– Cavalheiro... Sou conde! – Perdão. 
Sabe que existe um Brás, um Bom Retiro? 
– Apre! respiro... Pensei que era pedido. 
Só conheço Paris!140 
 

A imagem de “local da elite” continuou sendo incorporada pelo bairro mesmo quando 

essa já não era sua realidade. Os anos da Segunda Guerra Mundial dilaceraram a Europa, mas 

para São Paulo foram anos de fortalecimento da indústria e aumento da densidade 

demográfica, o que acarretou outra expansão territorial da cidade. Principalmente a partir dos 

anos 1940, surgiram as primeiras formas diferentes de moradia, a introdução de novas 

técnicas de construção – como o concreto armado –, de diferentes materiais e do uso do 

elevador. Higienópolis foi pioneiro nessa fase “modeladora” da cidade, sendo um dos 

primeiros a romper com a horizontalidade paulistana. Apesar da tentativa de levar para os 

prédios o luxo e o conforto das residências, esse processo gerou a saída gradual de algumas 

famílias que viviam no bairro, as quais migraram para o Pacaembu e para os Jardins. Alguns 

palacetes ficaram fechados, enquanto outros se transformaram em escolas, pensões e até em 

cortiços. Perde-se, assim, a exclusividade residencial do bairro e sua população aumenta 

quinze vezes.  

Em São Paulo, nos anos 1950, deu-se o início de um processo de mudanças na 

configuração urbanística da cidade e do bairro de Higienópolis. Seus lotes amplos, a 

proximidade do Centro, a farta rede de transportes coletivos e a tradição da rede escolar 

atraíram o investimento por parte das construtoras e também o interesse do público. Isso 

impediu que ele tivesse a mesma sorte de outros bairros, como Campos Elíseos e Santa 

Ifigênia, que perderam suas características residenciais e se transformaram totalmente em 

zonas comerciais. Em Higienópolis a sofisticação ficou por conta da imagem que se viu nas 
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fachadas e entradas dos prédios de apartamentos, construídos, a maioria, em estilo neoclássico 

ou em outros estilos arquitetônicos que passavam a sensação de requinte aos novos 

moradores. Mesmo os apartamentos menores gozavam de certo prestígio. 

Segundo o arquiteto Silvio Soares Macedo141, a mudança da paisagem do bairro não 

aconteceu de maneira homogênea, mas, sim, em três momentos. Entenda-se mudança de 

paisagem por processo de verticalização. O primeiro momento, denominado “transição”, 

ocorreu entre os anos 1940 e 1960. Foi uma fase lenta, com poucos edifícios construídos e 

predomínio de edificações baixas, que não alteravam muito a paisagem do bairro. O momento 

seguinte, o de “mutação”, vai de 1960 a 1972, e consistiu numa fase de rápida substituição das 

residências por edifícios, inclusive de maneira desordenada. É nesse momento que a maioria 

dos sujeitos da pesquisa situam suas experiências. O último momento, o de “consolidação”, se 

dá de 1972 em diante, e é a confirmação do processo de substituição das residências por 

edifícios.  

Quanto ao bairro, é importante frisar que durante todo esse processo a atividade 

escolar se intensificou, e passou a ser considerado o segundo campus universitário de São 

Paulo. Lá estavam a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, na Rua Maria Antônia; 

o Pró-Arte (Centro de Divulgadores da Arte Musical), na Rua Sergipe; a Escola Agrimensura, 

na Rua Bahia; a Faculdade de Artes Plásticas “Armando Álvares Penteado”, na Rua Alagoas, 

hoje FAAP; além das já existentes Fundação Escola de Sociologia e Política, de 1933, na 

Alameda General Jardim; a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, na Rua 

Maranhão, instalada no antigo casarão da família Penteado; a Faculdade de Filosofia e Letras 

Sedes Sapientiae e a Faculdade de Medicina da Santa Casa de Misericórdia. A região se 

transformou em um fértil ambiente cultural acessível à classe média. Naquele momento, eram 

poucos os remanescentes das antigas famílias e o bairro foi sendo progressivamente habitado 

pelas classes média e média alta.  

As famílias dos judeus objetos desta pesquisa vieram para o Brasil de vários países e 

em períodos distintos. A bagagem cultural dessas pessoas também era bastante diversificada, 

pois, por exemplo, alguns vieram de locais onde a mulher tinha o direito de votar já no século 

XIX e outros vieram de locais onde no mesmo período existia a poligamia. Os locais 

frequentados por alguns desses sujeitos durante a juventude foram comuns – como os 

movimentos juvenis judaicos, que nem sempre se concentravam no mesmo bairro, mas em 

vários bairros da cidade –, mas outros entrevistados só vieram para São Paulo depois do 

                                                        
141 MACEDO, Silvio Soares. Higienópolis e arredores: processo de mutação de paisagem urbana. São Paulo: 
Pini, 1987.  
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casamento. Entretanto, todos os entrevistados têm em comum o fato de terem morado no 

bairro de Higienópolis e arredores em algum momento das décadas de 1960 e 1970.  

 

Os mapas a seguir mostram a região de Higienópolis e arredores. O primeiro, do ano 

de 1881, mostra o local formado por chácaras. No mapa seguinte, de 1907, a divisão das ruas 

do bairro já constituído no lugar das várias chácaras. Na página seguinte, um pôster 

divulgando o loteamento – a perspectiva mostra o alinhamento de ruas seguindo um tabuleiro 

de xadrez, mostrando a racionalização do espaço, com lotes grandes – e salientando que o 

Boulevard Burchard era o “melhor e mais próximo panorama sobre a cidade”, melhor no 

sentido da altitude, considerada, na época, benéfica para saúde, e próximo do centro histórico 

da cidade. Por último, a região de Higienópolis no guia de ruas ano de 2005. 

 

 

Fonte: MACEDO, Silvio Soares. Higienópolis e arredores: processo de mutação de paisagem urbana. São Paulo: 
Pini, 1987. p. 27. 
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Fonte: MACEDO, Silvio Soares. Higienópolis e arredores: processo de mutação de paisagem urbana. São Paulo: 
Pini, 1987. p. 40. 
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Fonte: MACEDO, Silvio Soares. Higienópolis e arredores: processo de mutação de paisagem urbana. São Paulo: 
Pini, 1987. p. 36. 
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Fonte: GUIA Quatro Rodas: ruas de São Paulo 2005. São Paulo: Abril, 2005. p. 83. 

 

Ao verificar as narrativas dos entrevistados que viveram em Higienópolis, descobre-se 

que somente a Sra. Olivia veio para o bairro na década de 1940, mas ela não soube dizer por 

que seus pais se instalaram na região. Na década de 1950, o Sr. Alain Bigio veio do Egito aos 

oito anos e, em pouco tempo, em 1953, já estava instalado numa casa no bairro de 

Higienópolis com toda sua família imigrante. Sobre as motivações da instalação de sua 

família no bairro, ele conta que sua mãe e os tios falavam que a escolha se deu ainda no navio 

que vinha para o Brasil. Verdade ou não, a narrativa expressa um interessante componente 

grupal e étnico. Ele conta que seu pai e seu tio gostavam de jogar brigde e foram procurar no 

navio parceiros para jogar. Após um tempo de jogo, descobriram que todos os jogadores eram 

judeus. Um deles perguntou-lhes onde iriam morar e eles disseram que não sabiam. Segundo 

a lenda familiar, foi um dos jogadores que disse que o bairro de Higienópolis era o local para 

onde os judeus do Bom Retiro estavam migrando. Os atributos do bairro, segundo o jogador, 

eram, além de ser o local para onde estavam indo os judeus, ser próximo do próprio Bom 

Retiro, do Centro e ser um bom bairro. Então, para o Sr. Alain, Higienópolis era um lugar 

seguro para sua família – que tinha fugido das manifestações antijudaicas no Egito – em 
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função da existência de outros judeus. A proximidade do centro da cidade permitiria livre 

locomoção e acessibilidade ao comércio existente e, dessa forma, o status de sua família 

também estaria mantido, pois era um bairro bom, de alto nível. Ele conta que ficaram mais ou 

menos um mês num hotel na Avenida São João, pois nesse período o pai e os tios do Sr. Alain 

andavam a pé pelo bairro procurando um imóvel para alugar. Seu tio, o mantenedor familiar, 

alugou um casarão na Rua Baronesa de Itu, onde foram morar as seis famílias, como se fosse 

uma pensão. Para o Sr. Alain, o fato de morar no bairro e dentro de suas fronteiras é 

comentado de forma a incluir sua família como moradora do bairro de Higienópolis. A rua 

que ele citou não pertence ao bairro de Higienópolis pela divisão da Prefeitura, mas ele 

denomina assim em razão de ser território de ocupação de alguns membros da comunidade 

judaica que se estabeleceram ali e denominam a região dessa forma. 

Também na década de 1950, Myriam Chansky, após o casamento, foi morar nas 

adjacências do bairro. Na construção de seu relato, a questão das fronteiras do bairro – onde 

começa e onde termina – aparece e, em vários momentos, ela tem dúvida se o lugar que 

morou fica em Higienópolis ou não, mas independente do local pertencer ou não ao bairro, a 

Sra Myriam se considera incluída, pois fica perto do bairro e para ela “já é Higienópolis, né?”. 

A maneira da Sra. Myriam olhar essas fronteiras é bastante diferenciada da forma que a Sra. 

Olivia olha, pois esta delimita o bairro da Rua Itápolis até a Avenida Higienópolis; para baixo 

da Avenida Higienópolis denomina Santa Cecília. Ao trazer esses fatos, estou em busca dos 

limites do bairro que cada um criou para si, independentemente das delimitações 

administrativas. A Sra. Olivia conta que em sua infância e em sua juventude tinha a sua 

turma, que morava na parte de cima, que ia da Rua Itápolis até a Avenida Higienópolis; e 

também tinha a turma de baixo, os que moravam na Santa Cecília. Desta forma a Sra. Olivia 

está se diferenciando dos que moram fora do que ela considera a região “nobre” ou 

“verdadeira” do bairro, está se afirmando como parte de uma elite do bairro. A questão das 

fronteiras do bairro foram trabalhadas de maneira diferenciada pelo Sr. Alain, que se mudou 

com toda família para a Rua Baronesa de Itu, situada na “turma de baixo”, na delimitação da 

Sra. Olivia. Para ele, entretanto, estavam se instalando no bairro de Higienópolis. 

A aquisição do apartamento do casal Chansky se deu por meio de um processo que 

encontrei com muita frequência nas narrativas relativas à década seguinte: a compra por meio 

da incorporação142. Esse grupo do qual trato criou uma rede de sociabilidade por meio do fato 

                                                        
142 O significado jurídico da expressão “incorporação imobiliária” deve ser entendido como sendo o meio pelo 
qual alguém (pessoa física ou jurídica) constrói um edifício, com diversas unidades autônomas, em um terreno 
de outra pessoa. O dono do terreno geralmente recebe como pagamento unidades do prédio construído. A 
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de que se adquiria um imóvel na mesma região onde os conhecidos, judeus parentes, estavam 

construindo ou incorporando. A escolha do local de moradia do casal foi feita pela família de 

seu marido em 1956, mas ela fez questão de mencionar que a contribuição financeira veio em 

parte do pai dela e em parte da família do marido. Ela trouxe em sua memória uma fase de 

muitas construções no bairro. Informa que havia uma companhia chamada Lusar, a qual 

pertencia a dois imigrantes judeus que construíram o prédio em que ela foi morar em 

Higienópolis. Seu sogro conhecia os donos da Lusar porque tinha participado, anos antes, da 

construção de um prédio de escritórios na Avenida Ipiranga. Apesar de a Sra. Myriam trazer 

em seu relato a questão do “fazer negócio com outros judeus” e não só no bairro de 

Higienópolis e arredores, o negócio de judeus não era, até aquele momento, para judeus. Ela 

relata que a sua era a única família judia do prédio.  

A maioria dos entrevistados foi para o bairro na década de 1960. Encontrei vários 

fatores que motivaram a ida de moradores para essa região, como construção de prédios por 

pessoas da mesma família, amigos ou grupos de conhecidos, nas quais algumas unidades 

ficaram para membros da família; o fato de os locais de moradia anteriores não servirem mais; 

a localização, que facilitava a vida de um jovem casal cujo marido estudava à noite; o 

aumento do número de filhos, entre outros. Alguns foram motivados pela forte concentração 

judaica, e outros não. Os entrevistados que chegaram ao bairro na década de 1960 são: Israel e 

Leon Diksztejn, em 1962; Geny Serber, em 1964; Cecília Sztutman, em 1965; Victor Sayeg, 

em 1965; Raquel Mandelbaum, em 1968, e Arieh e Sima Halpern, em 1969.  

Alguns entrevistados mencionaram ter morado em alguns bairros da cidade, às vezes 

em vários endereços em um mesmo bairro. O trabalho, o aumento da quantidade de filhos, a 

escola, várias motivações foram responsáveis por essas mudanças de local de moradia. Os 

entrevistados que moravam no bairro do Bom Retiro, que tinha sido o local de constituição de 

território de muitos judeus, tempos depois já não o viam da mesma forma. A Sra. Raquel, que 

veio do Rio de Janeiro assim que casou, inicialmente não gostou de São Paulo, nem do Bom 

Retiro. Morou em dois lugares no próprio bairro, sempre em função do trabalho do marido, 

que era médico. Sua última moradia na região foi na Rua José Paulino, e ela relata sua 

experiência como moradora dessa rua no final dos anos 1960 da seguinte maneira: “morar na 

José Paulino começou a ficar naquela época já muito ruim. Muito comércio, não tinha onde 

estacionar os carros e dava medo já de sair à noite.” Essa fala contrapõe-se ao seu relato sobre 

                                                                                                                                                                             
empresa que promoveu, isto é, que administrou a feitura da obra em parceria com o dono do terreno e que efetua 
a venda das unidades é chamada de “incorporadora”. Há, ainda, a figura da construtora, que é a responsável pela 
execução da obra. 
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o bairro de Higienópolis, que, segundo ela, tinha tudo mais perto, era mais bonito e mais 

arborizado; isto é, quando comparado ao Bom Retiro, Higienópolis apresentava um status 

bem melhor. Apesar da aparente melhora de status em função de todos esses atributos do 

bairro, ela afirma que o fato de ter uma prima que morava na Avenida Higienópolis colaborou 

na decisão da mudança. A Sra. Raquel, mesmo já morando com sua a família há vários anos 

em São Paulo, considerava-se carioca, pois quando comenta da prima que morava no bairro 

de Higienópolis, qualifica-a desta forma: “ela [a prima] também era sozinha, que ela também 

era do Rio [de Janeiro].” Para ela, o casamento com um médico apresentou uma cobrança 

social e uma ruptura nos costumes da sua cidade natal. Ela compara as duas cidades da 

seguinte forma: “São Paulo era uma roça, o Rio de Janeiro era a capital do País. Em São 

Paulo, naquela época, mulher não podia usar calça comprida, ainda mais a mulher do doutor.” 

A proximidade com alguém de sua família, que vinha do mesmo local e tinha os mesmos 

costumes, tirava-a do isolamento dos hábitos e costumes de sua terra natal e a fazia sentir-se 

menos “estrangeira”.  

Outra entrevistada que narrou ter morado em outra cidade e também veio morar em 

São Paulo após o casamento foi a Sra. Cecília Sztutman; porém, diferentemente da Sra. 

Raquel, ela não se sentia estrangeira na capital paulista. Para a Sra. Cecília, os costumes e 

hábitos encontrados em São Paulo não apresentaram estranheza, muito provavelmente por 

isso ela conseguia se sentir mais acolhida e integrada na cidade. Diferente da Sra. Raquel, ela 

conta que, quando casou, logo começou a trabalhar com seu marido. Seu sogro tinha o 

costume de dar uma loja de presente a cada filho que casava, e o marido dela, que era o mais 

novo, ganhou do pai uma loja na Rua São Caetano. Mas logo transferiu o endereço comercial 

para a Rua José Paulino. A escolha da primeira moradia do casal foi influenciada pelo fato de 

quererem estar localizados entre o trabalho no Bom Retiro e a casa dos sogros na Lapa. Sendo 

assim, decidiram morar na Água Branca. Ela conta que decidiram se mudar, em parte, 

influenciados por “um patrício” que construiu um prédio grande na Avenida Rio Branco; eles 

compraram o apartamento na planta e a maioria dos moradores eram “patrícios”.  

Esse caso já é distinto do da Sra. Myriam, no qual os construtores eram judeus, mas a 

maioria dos compradores não. Segundo a Sra. Cecília, ela e seu marido, conheciam o 

construtor e sua mulher, os quais eram professores – afirmação que me causou estranheza, 

porque professor não é a profissão oficial de construtores e incorporadores de prédio. O Sr. 

Israel também afirmou que seu pai “era incorporador nas horas vagas”. Esses relatos trazem 

práticas que devem ter sido frequentes num determinado período da cidade, mais 

especificamente durante o processo de verticalização, pois encontramos grupos se 
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organizando e promovendo a mudança da paisagem não só em Higienópolis, mas também em 

outros bairros.  

Sobre esse mesmo processo, também vivenciado pela Sra. Myriam – ela comprou 

outro apartamento no mesmo bairro nos anos 1960 –, ela informa que viu seus amigos 

também saírem do bairro do Bom Retiro. Com relação a isso, ela tem sua própria explicação 

sobre como eram feitas as negociações: “todo mundo entrava num rolo... fazia uma sociedade, 

cada um comprava uma porcentagem do terreno e depois ia contribuindo mensalmente para 

construção”. Para ela, inclusive, participar dos grupos que estavam articulando essas 

transformações na cidade e as incorporações era um privilégio, acessível para poucos e 

influentes. E é nesse contexto que ela expressa sua concepção de ascensão social. Essa 

percepção é totalmente diferenciada da visão da Sra. Olivia, que considera o processo de 

verticalização e as novas construções em Higienópolis como uma desconfiguração e uma 

queda de nível do bairro de sua juventude. 

A ida da Sra. Cecília para o bairro de Higienópolis se deu também pela oportunidade, 

mais uma vez, de comprar um apartamento na planta, o qual novamente foi um patrício quem 

fez. Entre as motivações, ela menciona que “não imaginávamos que teríamos mais filhos e o 

outro apartamento ficou pequeno”. Na narrativa, não coloca os atributos do bairro, mas exalta 

o adensamento judaico em Higienópolis, que, para ela, foi muito positivo, principalmente para 

seus filhos. Segundo a Sra. Cecília, o bairro não era habitado por judeus, mas estes foram, 

cada vez mais, migrando para essa região, fato que gerou um grande núcleo social que 

permanece no local até hoje.  

Dentre os narradores que saíram do Bom Retiro, como os irmãos Diksztejn, o Sr. 

Israel se casou e foi morar em um prédio na Rua Eduardo Prado, mas logo mudou-se para 

Higienópolis, para um prédio que o pai dele tinha incorporado. Segundo o Sr. Israel, que 

comenta com muito humor, “ele [o pai] era incorporador nas horas vagas”. O construtor do 

prédio para onde mudaram era casado com uma prima sua; “era preço de custo, todos 

patrícios”. O que facilitava a mudança para o bairro era o fato de o empreendimento ser 

comercializado entre conhecidos e parentes. Para o Sr. Israel, os judeus estavam tão ativos 

nesse ramo de atividade – o processo de verticalização – que ele se lembrou de uma conversa 

que teve naquela época, na qual se comentou que a construção de prédios e edifícios era 

identificada como engenharia de judeus. 
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Eu me lembro que eu tava no DR lá, dois engenheiros falando se ele fazia 
apartamento. Ele falou: Eu não... eu faço ponte, não faço engenharia de 
judeu.143 

 

Quando perguntei a ele sobre a concentração judaica no bairro, e por que muitos 

judeus vieram pra cá, ele respondeu: “você sabe que o judeu é um povo gregário, né? Se sente 

bem com os iguais.” Diferente da Sra. Olivia, que afirma que não foi criada para viver no 

gueto, e também diferente da Sra. Myriam, que veio antes da concentração, apesar de ter 

ficado muito satisfeita com a vinda dos seus amigos do Bom Retiro. A vinda do Sr. Israel e da 

sua família para o bairro de Higienópolis foi, na visão dele, grupal, com o objetivo de 

constituir território. Eram parentes e conhecidos se articulando para promover essa mudança. 

Para ele, a concentração judaica no bairro foi um processo natural de todo judeu, por ser, 

segundo ele, um povo gregário. 

 Seu irmão, o Sr. Leon, qualifica de maneira diferente essa mudança. Ele fez aliah para 

Israel quando tinha 20 anos, ficou quatro anos por lá e voltou. Quando retornou, segundo ele, 

“todo mundo estava mudando do Bom Retiro”. Perguntei por que todos estavam mudando de 

lá e ele disse que “era mais chique morar do lado de cá”. O Sr. Leon é dos poucos que 

entrevistei que relatam abertamente que a mudança para o bairro de Higienópolis se deu em 

função de o bairro ser “chique”, ou por apresentar um status ou demonstrar uma ascensão 

social maior.  

Duas entrevistadas, a Sra. Raquel e a Sra. Póla, fizeram questão de falar que não 

mudaram para Higienópolis em função do prestígio do bairro, pois quando mudaram ele não 

tinha nenhum prestígio. A Sra. Raquel comenta que, quando mudou, “Higienópolis, não era 

Higienópolis de hoje”, mostrando que desconhecia a história do bairro ou, ao menos, que a 

história do local não tinha tanto sentido para ela. Já a Sra. Póla informa que o bairro não tinha 

nenhum atrativo quando ela se mudou, não tinha comércio. Para ela, um bom bairro não era 

aquele com origem aristocrática, mas com serviços e comércio dos quais os moradores 

pudessem se beneficiar. Isso também apresenta a questão do que é um bom bairro para cada 

um.  

O Sr. Leon comenta que a trajetória de sua família até o bairro se deu da seguinte 

forma: eles ficaram morando uns dois anos na Rua Barão de Limeira, num apartamento 

alugado, até que o apartamento que seu pai tinha incorporado ficasse pronto. À medida que o 

tempo passa, os territórios vão assumindo novos significados. O bairro do Bom Retiro – que 

para ele e sua família tinha sido tão impactante quando chegaram da cidade de Jaú, no interior 
                                                        
143 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Israel Diksztejn. São Paulo, 15 abr. 2010. 
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de São Paulo – já não tinha o mesmo charme, nem a concentração judaica, e não denotava a 

ascensão social daquele momento da vida comunitária. Para ele, já naquela época da mudança 

de sua família, Higienópolis era um bairro bem judaico: “não tinha as sinagogas que tem hoje, 

mas era um bairro judaico. O apelido do bairro diziam...‘Higienopolish’.” Isto é, para ele era  

habitado pelos judeus poloneses. 

Sobre a questão da diversidade da percepção do bairro como judaico ou não é a 

narrativa de Sima e Arieh Halpern. Eles foram casados e se mudaram para o bairro, mas, no 

momento das entrevistas, já eram separados há muitos anos. A Sra. Sima e o Sr. Arieh 

relataram que a mudança para o bairro, na época em que se casaram, deu-se em função do Sr. 

Arieh trabalhar o dia todo e fazer faculdade no Mackenzie no período noturno. Para facilitar, 

o pai da Sra. Sima deu a eles um apartamento perto da faculdade. Quando perguntei se em 

1969, quando mudaram, Higienópolis estava entre opções de bairro para morarem devido à 

concentração judaica, eles tiveram respostas diferentes. A Sra. Sima afirma que já tinha 

conhecimento de tal concentração no bairro, mas que essa não foi a motivação para mudarem-

se para lá. Enquanto para o Sr. Arieh não existia no bairro concentração judaica naquele 

período, pois a falta de comércio ou mercearia que vendesse produtos judaicos era 

representativa da não concentração judaica no local. Para ele, a vivência judaica não estava 

em questão, pois trabalhava o dia todo e à noite estudava. Já a Sra. Sima afirma que andava a 

pé pelo bairro, e frequentava a praça, inclusive. Fez muitas amizades pelo bairro e comenta 

que as mães eram todas judias. Como seu território era o do cotidiano, ela ia ao mercado, à 

rua, à praça. O estabelecimento ou não do comércio étnico segmentado para a comunidade 

judaica na época não era tão relevante, já que tinha outras formas de sociabilidade judaica no 

bairro. 

Já Geny Serber mudou-se do Bom Retiro para os Jardins não porque o Bom Retiro não 

servia mais ou porque o bairro dos Jardins era melhor, mas porque seu pai administrou a 

construção de um prédio no local e ficou com duas unidades. Era mais uma vez o negócio 

familiar dando a indicação da mudança do local de moradia no interior da cidade. A mudança 

dos Jardins para Higienópolis, na narrativa da Sra. Geny, foi positiva principalmente pela 

proximidade com o bairro do Bom Retiro, onde seus filhos estudavam, e pela existência de 

comércio na região. A narrativa dela contrapõe a dos outros entrevistados que saíram do Bom 

Retiro. Para ela, que veio dos Jardins, a proximidade do Bom Retiro era o diferencial de 

Higienópolis. Ela comenta que seu pai, nos anos 1960, fechou a fábrica e mudou de profissão, 

virou administrador, incorporador de prédios. Neste caso, não estamos diante do incorporador 

das horas vagas, como o pai do Sr. Israel, ou do professor da Sra. Cecília, mas de um 
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profissional da atividade. A vinda da Rua Peixoto Gomide, nos Jardins, para Higienópolis se 

deu porque seu pai construiu um apartamento maior no bairro. Sobre o processo de vinda para 

essa região, a Sra. Geny faz uma narrativa cheia de informações sobre as estratégias usadas 

para se beneficiar das condições econômicas e ressalta também o clima de repressão e 

perseguição políticas pelo qual o país estava passando: 

 
Naquela época da inflação a gente vendeu um apartamento. É que tinha 
valorizado, e com esse dinheiro você podia pagar o outro... nós fomos morar 
numa casa alugada nesse meio tempo... em 1965 ou 1964... depois da 
Gloriosa. Quando a gente foi para o apartamento em Higienópolis a gente foi 
rapidinho porque era 64, o Aílton fazia parte do Teatro Arena e a coisa lá 
tava brava. A gente se escondeu uma época e tal. Depois quando a gente viu 
que nada aconteceu, a gente voltou pra casa. Então, nós mudamos 
rapidinho... assim que deu pra mudar. Ainda deixamos a casa um tempo 
alugada. Porque tinha gente que estava usando. Precisando da casa pra se 
esconder.144 

 

Uma mudança das famílias judias que residiam na Mooca em direção ao bairro foi 

relatada pelo Sr. Victor Sayeg quando perguntei por que sua família saiu da Mooca – onde 

havia uma das sinagogas na Rua Odorico Mendes – para morar em Higienópolis. Ele 

respondeu que isso aconteceu porque a comunidade judaica da Mooca toda estava mudando 

para Higienópolis. Seus tios, primos, parentes estavam seguindo esse caminho. Ele, assim 

como o Sr. Leon, diz abertamente que essa mudança representava uma ascensão social e 

acredita que tal ascensão ocorria com frequência na comunidade. Sua vinda para Higienópolis 

se deu em função dos fortes laços familiares e étnicos com a comunidade judaica que se 

concentrava na Mooca, e também por representar uma ascensão social, não só de sua família, 

mas de toda a coletividade judaica daquele bairro. Para ele, a coletividade não significava 

todos os judeus de São Paulo, mas o núcleo concentrado na Mooca, tanto que a construção da 

sinagoga desse grupo se deu em 1974. Para o Sr. Victor, foi uma mudança para ficar e não 

uma mera oportunidade de comprar um apartamento a preço de custo. Foi uma migração 

étnica, de um grupo que ascendeu economicamente e não quis mais permanecer no bairro 

anterior, a Mooca – símbolo da imigração e dos anos de luta pela sobrevivência –, da mesma 

maneira como havia ocorrido no bairro do Bom Retiro. Em 1962, quando o Sr. Victor se 

mudou para Higienópolis, a sinagoga Monte Sinai, na Rua Piauí, ainda não havia sido 

construída. O terreno para a sua construção foi comprado em 1971, mas ele coloca a sinagoga 

                                                        
144 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Geny Serber. São Paulo, 13 out. 2010. 
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como fator principal da mudança da sua comunidade. Independentemente da existência ou 

não da sinagoga, o fato é que para o Sr. Victor ela era o símbolo centralizador dessa mudança. 

Já o rabino Jacob Begun e a Sra. Póla Antonieta Bergel Cohen mudaram-se para 

Higienópolis na década de 1970; ele em 1970 mesmo e ela em 1972. O rabino traz no seu 

relato um forte sentimento de pioneirismo. Na adolescência, ele foi para Nova Iorque estudar 

na yeshivá do movimento Lubavitch, casou-se e, logo depois, o Rebe, líder máximo daquele 

movimento, o chamou e disse que gostaria que ele se tornasse o primeiro emissário do 

movimento no Brasil. Como tal, fixou-se na cidade do Rio de janeiro, segundo as orientações 

do Rebe. Sobre sua vinda para o Brasil comentou que sua esposa, neta de uma grande 

personalidade do movimento e membro de uma “família muito tradicional” do movimento 

ortodoxo, nunca imaginou que viria para o Brasil. Compara o Brasil com Nova Iorque e 

afirma que aqui nada tinha de kashrut145 – a alimentação apropriada de acordo com os 

preceitos judaicos. Para o rabino Begun, nos EUA todo o judaísmo e kashrut estava “à mão e 

em lata”, e no Brasil o judaísmo ortodoxo estava por ser organizado, pois aqui ele existia de 

forma bastante precária. Mas essa situação não parecia nenhum problema para ele, pois relata 

de forma orgulhosa ter sido o primeiro emissário do Rebe e de ter formado alunos que 

posteriormente tiveram destaque até em Israel. Sobre sua trajetória, contou que primeiro se 

estabeleceu no Rio de Janeiro, fazendo um trabalho educacional, até 1960, dentro da linha 

ortodoxa judaica “muito marcante”.  

Naquela década, o Rabino veio para São Paulo e fundou, no bairro do Bom Retiro, a 

Sociedade Assistencial Cultural Religiosa Lubavitch. Seu irmão, que também estudou em 

Nova Iorque, na yeshivá do movimento Lubavitch, veio ao Brasil para ajudá-lo a comandar o 

cheider146 Escolinha Lubavitch, que hoje está localizada na Rua Correia dos Santos. Na 

década seguinte, o Rabino optou por deixar seu irmão com a escola do Bom Retiro, pois, 

segundo ele, “já estava consolidada e eu quis desbravar uma nova área”; assim, decidiu ir para 

Higienópolis. Ele tinha um projeto educacional religioso ortodoxo, por isso queria abrir uma 

escola no bairro de Higienópolis, para que nela pudesse organizar serviços religiosos e, 

posteriormente, fundar uma sinagoga na região. O Rabino Begun conta com orgulho que foi o 

primeiro rabino do bairro, pois apesar de existirem duas sinagogas do rito sefaradi – a Monte 

Sinai, da comunidade que veio da Mooca, e a Mekor Haim, que a princípio era dos judeus 

egípcios, mas depois foi ocupada pelos judeus sírios e libaneses –, ambas não tinham rabinos. 

Mesmo sendo criticado pelo pessoal do Bom Retiro, que o considerava um louco por estar 

                                                        
145 Leis dietéticas judaicas. 
146 Cheider ou cheder é nome para a escola elementar do movimento ortodoxo judaico. 
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indo para uma área que nada tinha de kashrut e nem o necessário para uma vida ortodoxa, ele 

não perdeu sua postura determinada. Relatou que para tudo tinha que se deslocar nos 

primeiros tempos. Ele demonstrou o orgulho que sente hoje de sua trajetória, da sinagoga que 

montou para ele e da comunidade no entorno dessa sinagoga, a sua sinagoga. Ele se sente 

responsável e grande colaborador da vida judaica, estimulando, no bairro, a oferta de serviços 

específicos para aquela comunidade nas décadas seguintes, pois essa construção do território 

judaico ortodoxo foi a sua principal motivação para se instalar na região.  

Dentro do recorte temporal que me propus estudar, a Sra. Póla foi a última 

entrevistada que chegou ao bairro, em 1972, depois de morar em vários bairros pela cidade. 

Ela relata que depois de casar foi morar no bairro da Penha, não porque escolheu, mas porque 

não encontrou nada para alugar nos bairros de Perdizes e Pompeia e porque seu marido, que 

era dentista, tinha um consultório naquele bairro. Quando relatou o porquê de sua saída da 

Penha, disse que primeiro foi porque detestou o lugar desde o primeiro dia, mas o motivo 

principal foi a educação dos filhos. Ela traz várias informações sobre a vida social judaica no 

bairro. Conta que as famílias judaicas tinham uma comunidade, também judaica, organizada e 

constituíram território com sinagoga e uma pré-escola. Sua filha mais velha fez só o pré-

primário numa escola da região, pois não havia na sinagoga. Para a continuação dos estudos 

dos filhos, a Sra. Póla conta que foi falar com o prof. Walter Lerner, que era diretor do 

Colégio Hebraico Brasileiro Renascença147, que nessa época possuía só uma sede, localizada 

no Bom Retiro. Nessa conversa, o prof. Walter prometeu que, se conseguissem mais cinco 

crianças, ele arrumaria uma perua para levá-las à escola; e assim foi feito. Ela relatou que era 

um sacrifício, pois as crianças foram para o Renascença mesmo morando na Penha; levava 

horas para chegar lá. Quando perguntei por que fez questão da escola judaica para seus filhos, 

mesmo morando tão longe e o trajeto sendo tão complicado, ela respondeu: 

 
Olha, não era tanto que eu fizesse questão de escola judaica. Mas acontece 
que na Penha você tinha que escolher: ou você ia procurar uma escola 
judaica ou você punha na escola das freiras. Não tinha opção. Não tinha um 
colégio que não fosse religioso. Todo colégio lá era de padre e de freira. Por 
isso que eu mudei pro Bom Retiro, em 1967.148 

 

 A Sra. Póla não fazia questão de que seus filhos estudassem em escola judaica, mas 

matriculá-los em escola católica estava fora de cogitação. Desta forma, valeria o esforço 

                                                        
147 O Colégio Hebraico Brasileiro Renascença foi fundado em 1922, no bairro do Bom Retiro. Em 1968, foi 
inaugurada uma filial no bairro de Higienópolis. 
148 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Póla Cohen. São Paulo, 20 abr. 2010. 
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enviá-los para estudar em outro local, e até mesmo mudar de bairro, ainda mais porque ela 

não gostava de morar na Penha. A mudança ocorreu, entre outros fatores, para constituir 

território para seus filhos, já que o local onde estavam não lhes oferecia opções. A Sra. Póla 

trouxe uma mudança de moradia diferenciada dentro da cidade, quando na década de 1960 os  

moradores do Bom Retiro que entrevistei estavam saindo de lá, a Sra. Póla fez o movimento 

contrário, buscou o bairro em função da concentração e dos estabelecimentos étnicos, neste 

caso a escola, que existiam ali. 

Quanto à mudança para Higienópolis, em 1972, a Sra. Póla aponta vários elementos, 

como as transformações que o bairro do Bom Retiro estava sofrendo, a construção do metrô 

bem em frente à sua casa, a falta de garagem no prédio em que morava – “ficou impossível de 

achar vaga”. Ela relata também que a mudança se deu na época em que seus filhos não 

estavam mais estudando no Colégio Renascença – a filha porque estava no colegial e o filho 

porque não se adaptou. Ela disse, com muita mágoa, que “até hoje o Renascença tem o 

problema que você não tem com quem falar, tem aquele monte de psicóloga, coordenadora, 

mas você não tem com quem falar”. As últimas impressões que a Sra. Póla teve do bairro do 

Bom Retiro, e que a impulsionaram a sair de lá foram as seguintes: o Bom Retiro tinha se 

transformado numa região central, com a obra do Metrô e os moradores dos prédios antigos, 

que não tinham garagem, por conta disso tinham que estacionar na rua, mas ela não 

encontrava vaga, pois na frente do prédio em que morava colocaram um ponto de ônibus. Para 

ela, o Bom Retiro foi se tornando insuportável. E a educação dos filhos, o motivo que ela 

relatou como mais importante, não estava necessariamente naquele local. 

A ida para Higienópolis foi facilitada pela oportunidade de poder comprar o 

apartamento na planta e pagá-lo em prestações, pela facilidade de locomoção ao trabalho, pela 

proximidade do Centro e pela existência de local de lazer, mas sem ser no Centro. Mesmo 

considerando, na sua narrativa, que o fato de Higienópolis concentrar muitos judeus não foi 

relevante para sua vinda, ela relata que queria ficar próxima dos conhecidos que estavam no 

bairro. Quando perguntei sobre o motivo de os judeus terem se instalado no local, ela afirmou 

que, de modo geral, as pessoas gostam de morar onde moram seus amigos, conhecidos e 

parentes. Foi esse o imperativo da instalação da comunidade no bairro. Na opinião da Sra. 

Póla, Higienópolis, no período da mudança, não oferecia grandes benefícios e serviços em 

relação a outros bairros da cidade, mas comparado à barulheira e à falta de vagas do Bom 

Retiro, sua mudança foi para melhor. Para ela, então, Higienópolis era, sob todos os aspectos, 

melhor do que o Bom Retiro. 
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Singular neste caso é que a Sra. Póla comenta que, na época em que mudou para o 

apartamento, cerca de oitenta por cento dos moradores eram judeus, mas o construtor e o 

incorporador eram de uma construtora chamada Sucar, cujos proprietários eram árabes. Se os 

outros entrevistados que compraram seus apartamentos na planta o fizeram entre amigos e 

familiares de maneira fortemente marcada pelas questões étnicas, como o Sr. Israel, o Sr. 

Leon, o Sr. Victor, a Sra. Myriam, a Sra. Geny e a Sra. Cecília, este não foi o caso da Sra. 

Póla e dos outros judeus que compraram os demais apartamentos do prédio. 

 

Viver em Higienópolis 

 

Buscando apreender a vivência desses sujeitos em Higienópolis, a única que 

mencionou as paisagens anteriores à verticalização do bairro, com bastante nostalgia, foi a 

Sra. Olivia. Ela se lembra de um bairro quase sem comércio, em que o único ponto de táxi 

ficava na Praça Vila Boim; lembra-se também que não tinha ônibus elétrico, mas na Avenida 

Angélica passava o bonde – o ônibus começou a passar por ali só depois de um tempo. Sobre 

o comércio, citou todos os estabelecimentos pelo nome, como o Tomé Rios, na Rua Alagoas, 

onde, segundo ela, hoje tem o supermercado O DIA, numa construção muito menor. Ao lado 

daquele havia uma farmácia, que existe até hoje, mas também numa construção menor. E a 

padaria na Rua Aracaju, que atualmente é conhecida como “Aracaju”, e a feira na Rua 

Pernambuco. A afirmação do bairro como predominantemente residencial o qualifica como 

um território das classes mais altas, da qual a Sra. Olivia, sem dizer, está inserida. Toda 

descrição territorial feita por ela se refere às ruas situadas acima da Avenida Higienópolis, 

onde, como diz, é o verdadeiro bairro de Higienópolis – o local da turma de cima. Para ela, no 

bairro de sua infância, a quantidade de prédios e de judeus era muito baixa. Ela se refere a 

estes dois elementos, a verticalização e os judeus que vieram depois da família dela, de forma 

depreciativa. Os judeus que vieram com as verticalizações, no geral, não são os seus 

conhecidos, mas os que ascenderam de uma classe mais baixa. Mesmo na escola Mackenzie, 

onde estudou, lembra que havia outros judeus, os quais não moravam no bairro. A Sra. Olivia 

se lembra também dos hábitos e costumes das brincadeiras das crianças. Onde atualmente é a 

FAAP, ficava a Casa do Conde, local aonde pajens levavam as crianças para brincar e colher 

morangos silvestres. O local onde atualmente é a Praça Charles Miller era o melhor lugar para 

aprender a andar de bicicleta e em carrinho de rolimã. Vale lembrar que esse era o território 

só dos meninos moradores do bairro antes da verticalização e do adensamento. Ela seleciona 

em sua narrativa a descrição de um bairro bucólico totalmente diferente do atual. 
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A Sra. Olivia comenta sobre os hábitos dos jovens que moravam e estudavam nas 

redondezas e qualifica os grupos pelo espaço territorial, salientando a importância e o orgulho 

que sente de pertencer ao grupo que mora em Higienópolis, o verdadeiro Higienópolis. Ela 

diz que “de manhã cedo, o pessoal mais de baixo do Pacaembu, que vinha a pé e pegava a 

gente no ponto de ônibus e a gente ia caminhando, porque a gente ia a pé pro Mackenzie”. 

Ainda em tom de intimidade com o território que considera seu, enumerou os primeiros 

prédios que surgiram: “não acompanhei em datas, mas lembro bem”. Ela comenta que 

geralmente se lembra do local e do nome do arquiteto ou do construtor, dependendo do 

prestígio que estes possuem. Em sua narrativa vão surgindo os nomes dos arquitetos – 

Armando Borg, Artacho Jurado, Lindenberg – e das ruas, avenidas e praças do bairro – 

Sabará, Higienópolis, Maranhão, Vila Bom –, num cruzamento de estrelas da arquitetura com 

o mapa do bairro, num jogo de reciprocidade de prestígio e valorização do bairro e dos 

arquitetos. 

Sobre os antigos moradores da região, a tal “elite paulistana” que Mário de Andrade 

satirizou com maestria, e os casarões, somente a Sra. Olivia e a Sra. Myriam fazem alguma 

menção à existência deles. Os outros não tinham conhecimento, nem se relacionavam com 

esse grupo ou com a memória da constituição dessa territorialidade no bairro. Os nomes das 

famílias Cunha Bueno e de Ademar de Barros vêm à lembrança da Sra. Olivia, assim como o 

local onde eles habitavam. Ela cita o nome da rua, se era na esquina, faz referência ao que 

virou atualmente e lembra:  

 
Na esquina, onde era a antiga Polícia Federal, morava a família Cunha 
Bueno... eles tinham um filho louco e esse filho morava no subsolo. E a 
gente tinha um medo de passar de manhã cedo, ele tá gritando, porque ele 
tinha ataques. 
[...] o Ademar de Barros morava lá embaixo. Eu me lembro dos filhos do 
Ademar de Barros, o Ademarzinho que era gordo, ele ia andar de 
motocicleta aqui no Pacaembu. Ele morava na final da Albuquerque... numa 
casa muito grande. Apesar de achar que o Ademar de Barros foi muito bom 
para os judeus, foi muito amigo dos judeus e a amante dele era uma judia.149 

 

Incoerente em sua narrativa – em função do moralismo da época – sentir orgulho por 

Ademar de Barros ter uma amante judia. A Sra. Olivia enfatiza o fato de pessoas importantes 

morarem no bairro, pois essa é uma forma de se colocar como igual a elas socialmente. 

Myriam Chansky, que vivenciou e participou do processo de verticalização, relatou com pesar 

a destruição da paisagem e de algumas mansões para serem construídos prédios em seus 

                                                        
149 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Olivia Haftel. São Paulo, 23 jan. 2010. 



87 
 

lugares. Para ela, as memórias das mansões estão ligadas às famílias que ali moravam. Ela 

também valorizou o fato de morar no mesmo bairro e de ter vizinhos importantes, de 

“famílias tradicionais” como os Simonsen, Cunha Buenos e da família de Ademar de Barros: 

 
Quem morava num dos lados do meu prédio na Albuquerque Lins? Era a 
família do Ademar de Barros... Eu morava no 16˚ andar, então eu via toda a 
casa e a casa dele tinha uma ligação com a rua de trás, com a Basílio 
Machado. Ele tinha outro terreno... tinha duas frentes, só que ninguém sabia. 
Tinha ainda sobrado alguma coisa da família Simonsen na São Vicente de 
Paula... eu vi lá nesse pedaço onde eu morava, mansões maravilhosas que 
foram vendidas e demolidas. A casa do Ademar de Barros era um sítio. Era 
sítio aquilo... um terreno grande que ia de um lado pro outro, em estilo assim 
“E o Vento Levou”, sabe? Era, muito bacana.150 

 

Sobre a substituição dos casarões por novas edificações, a Sra. Geny contou que sua 

família decidiu sair do bairro em 1976 porque, ao lado de onde morava, seria construída uma 

sede do Colégio Hebraico Brasileiro Renascença. No terreno que abrigaria a construção 

existia uma “casa lindíssima” em que funcionava um escritório, em cujo quintal seus filhos 

brincavam nos finais de semana com o consentimento do zelador. Nesse caso encontramos, 

duas décadas depois da Sra. Olivia e uma depois do relato da Sra. Myriam, um novo uso para 

as mansões do bairro, o uso comercial e não residencial, porém com a preservação da 

arquitetura do local. A Sra. Geny também mencionou que a empresa que ficava na casa que 

foi vendida para o colégio era dos sócios Walter Lorch e Maurício Segal.  

No relato da Sra. Olivia existe um contraponto entre o Higienópolis de sua infância e o 

atual. Apesar de ter feito questão de voltar ao bairro 18 anos depois de se casar – porque nele 

havia passado sua infância e porque o bairro dos Jardins, onde estava morando, estava muito 

cheio, com muito trânsito –, o bairro de Higienópolis, para ela, passou por um processo 

avassalador de mercantilização que alargou suas fronteiras e incorporou territórios antes não 

considerados pertencentes ao bairro. Um dos exemplos que deu acerca desta desconfiguração 

foi o lançamento de um prédio chamado “Nova Pacaembu”, situado na Barra Funda. Esse 

bairro possui uma conotação popular e o bairro do Pacaembu – até hoje com uma grande área 

exclusivamente residencial – possui uma conotação mais elitista. A Sra. Olivia, de maneira 

geral, se identifica com o Higienópolis de sua infância. A concentração judaica, seja dos 

judeus do Bom Retiro, da Mooca ou qualquer outro grupo, diz-lhe pouco enquanto referência 

étnica.  

                                                        
150 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Myriam Chansky. São Paulo, 16 out. 2009. 



88 
 

Totalmente diferente é a avaliação da Sra. Myriam sobre o adensamento de judeus no 

bairro. Logo depois que casou, em 1956, mudou-se temporariamente para os EUA devido à 

pós-graduação que seu marido faria naquele país. Voltou em 1962, num bairro que 

progressivamente foi se tornando bastante judaico. Para ela, essa transformação foi muito 

positiva, pois todos os seus amigos do Bom Retiro foram morar em Higienópolis, e um 

parente de seu marido, que morava fora do circuito judaico – e “que foi até presidente do 

clube Hebraica” –, mudou-se para o bairro para poder desfrutar da concentração judaica 

presente no lugar. Ela lembra que não tinha quase nenhum prédio no entorno, mas que logo 

começou o boom das construções. Ela acredita que a maioria dos edifícios construídos era de 

engenheiros e construtores judeus, que tinham construído os prédios no Bom Retiro e 

estavam, naquele momento, construindo e se mudando para Higienópolis.  

A Sra. Myriam relata também que foi um marco importante em sua vida e na de seus 

amigos a saída do Bom Retiro e a entrada no bairro de Higienópolis: “os judeus que estavam 

‘bem de vida’, mesmo os profissionais liberais, já tinham se mudado para Higienópolis. 

Depois, os que eram os donos de confecções também se mudaram para Higienópolis” – fato 

que ressalta que a saída para o novo território representava uma solidificação do novo status 

social do seu núcleo. Isso também qualifica, na visão da Sra. Myriam, que ficaram no Bom 

Retiro aqueles que não tiveram condições financeiras para mudar, quem não estava ‘bem de 

vida’. Ela qualifica o Bom Retiro como o “território dos judeus desafortunados”. 

 Marcou a memória dos entrevistados estabelecidos no bairro na década de 1950 a 

chegada dos judeus do Egito, em função do nacionalismo de Nasser, da Guerra do Canal de 

Suez em 1956/57, considerada pelo demógrafo Rene Decol151 como a última grande corrente 

imigratória de judeus para o Brasil. Alain Bigio, ele mesmo imigrante do Egito, que chegara 

no Brasil em 1953, num período em que a saída do Egito era mais fácil – pois não tinha 

apreensão das contas bancárias nem desapropriação dos bens e limite de dinheiro para sair do 

país –, seleciona a sua memória para mostrar o esforço da comunidade judaica, de sua própria 

família e dos judeus egípcios estabelecidos aqui para ajudar a imigração deste grupo para o 

Brasil. Segundo ele, esta se deu por meio das cartas de chamadas, pela mobilização das 

instituições de auxílio ao imigrante, como a HIAS152, e pelo órgão representativo comunitário, 

                                                        
151 DECOL, René. Imigrações urbanas para o Brasil: o caso dos judeus. 1999. Tese (Doutorado em 
Demografia)– Dpto. de Demografia, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Unicamp, São Paulo, 1999. 
152 Hebrew Immigrant Aid Society, fundada em 1881 nos EUA para ajudar os judeus oprimidos e perseguidos 
pelo mundo. 
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a Federação Israelita do Estado de São Paulo (FISESP)153. Deu-se também pela estratégia 

comunitária de alugar prédios inteiros para acomodar aqueles que não tinham recursos para se 

estabelecerem no primeiro momento. A constituição de território desses imigrantes no bairro 

de Higienópolis, em função da proximidade com o local da primeira moradia, ocorreu em um 

edifício na Avenida São João, alugado pela comunidade para acolhê-los – nele já estavam 

estabelecidos outros judeus egípcios. A denominação de “edifícios dos egípcios” ficou 

marcada. O Sr. Alain lembra que nessa época morava com tios e primos em uma casa 

alugada, que tinha um grande jardim, e os filhos dos novos imigrantes vinham brincar e os 

casais iam visitá-los. Nessa época ganharam vários novos amigos. Para o Sr. Alain, os judeus 

que vieram do Egito em 1957 eram o seu grupo, os judeus com os quais ele realmente poderia 

contar. 

Uma narrativa diversificada é a de Myriam Chansky sobre a chegada dos egípcios. 

Com ela, o contato se deu na feira em Higienópolis e no clube Hebraica, mas ela não 

congregou com esse grupo, não constituía território com esses imigrantes. Chamou-lhe a 

atenção o fato das mulheres falarem francês, tinha a percepção de que eram judias, mas não 

eram os judeus do Bom Retiro, os seus amigos. Explicita na sua narrativa, como na narrativa 

do Sr. Alain, as estratégias comunitárias para integração desse grupo, não por meio da 

moradia, nesse caso, mas da vida social, buscando facilitar a entrada deles no clube da 

coletividade, pois, de outra maneira – ela fez questão de dizer – não teriam condições 

financeiras para frequentá-lo. 

 
[...] ainda no final dos anos 50... eu comecei a sentir umas pessoas, não eram 
os judeus do Bom Retiro ainda... Que eles faziam feira... Eu comecei ver 
umas pessoas que falavam francês, um francês diferente e ficavam 
pechinchando. Uma senhora assim, diferente, sabe? Foi o meu primeiro 
contato com os egípcios... também comecei a ter contatos com egípcios na 
Hebraica... eu tenho certeza que a Hebraica abriu o clube para eles... porque 
de repente estava cheio de egípcios a Hebraica, sabe?... Eles chegavam lá, 
abriam lá aquela tábua de gamão, então, ficavam jogando. Eu achava isso 
muito, muito, muito bonito. Eu não sei se eles entraram lá com alguma 
vantagem pra facilitar que eles eram imigrantes. Não sei. Eu sei que eles 
frequentavam bastante o clube.154 

 

Buscando apreender como se deu o encontro no bairro, ou não, e as tensões entre as 

várias origens, temos várias realidades. De maneira geral, os grupos ficaram divididos 

                                                        
153 Entidade que visa reunir a comunidade judaica do estado de São Paulo. Foi fundada em 23 de dezembro de 
1946 com o intuito de atender os imigrantes judeus que fugiam da Europa, organizar o ensino e representá-los 
politicamente. Site: <www.fisesp.org.br>. 
154 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Myriam Chansky. São Paulo, 16 out. 2009. 
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territorialmente entre os judeus asquenazi e sefaradi, mas, por exemplo, na narrativa do 

Rabino Begun, asquenazi ortodoxo, ele relata que, na década de 1970, quando fundou a 

escolinha no bairro de Higienópolis, o público que a frequentava era majoritariamente dos 

judeus sefaradi. O Rabino é um dos poucos que transpõem a questão das territorialidades 

asquenazi/sefaradi. Mas ressalta com sentimento de orgulho – que permeou todo o seu relato 

– que fundou a primeira sinagoga do rito asquenazi do bairro, numa sala improvisada da 

escola, e que os frequentadores eram pessoas da redondeza, judeus asquenazi. Outro 

intercâmbio, também relatado pelo Rabino Jacob Begun, foi a respeito da inauguração da 

sinagoga dos judeus da Mooca, na Rua Piauí. Segundo ele, na época da construção, foi falar 

com a liderança da sinagoga para construírem uma mikve155. Ele conta que, como a sinagoga 

da Rua Piauí naquele momento não tinha um rabino, ele explicou a importância da construção 

de uma mikve, que, segundo o Talmud156, é mais importante que a construção de uma 

sinagoga para garantir a pureza da família157. Mais uma vez o Rabino, na sua perspectiva, 

colaborou ativamente na constituição de território judaico ao criar condições naquele local 

para uma vida de acordo com as leis da halachá. Segundo ele, a questão das diferenças 

culturais dos grupos judaicos que se estabeleceram no bairro não interferia no cotidiano, mas 

para rezar, cada grupo permanecia na sinagoga correspondente, que seguia seu rito de origem.  

Os outros entrevistados asquenazim tiveram várias posições diante da pergunta sobre 

os judeus e as sinagogas sefaradim do bairro. A Sra. Raquel afirmou que não havia judeus 

sefaradim no bairro, sempre foram asquenazim. Sua afirmação é interessante, porque ela mora 

na Rua Veiga Filho, ao lado da sinagoga Beit Yacoov, dos judeus sírios e libaneses, – mais 

conhecida como “Sinagoga dos Safra”. A edificação é bem grande e a saída da reza aos 

sábados costuma encher a rua. Isso não significa que a Sra. Raquel desconheça a existência da 

sinagoga, nem que esta seja a sinagoga do Josef Safra. Depois que citei a sinagoga sefaradi ao 

lado de sua casa, ela afirmou que nunca foi a uma sinagoga sefaradi, e não se prolongou nesse 

assunto. Ela fez duras críticas à maneira como as mulheres sefaraditas vão vestidas para a 

sinagoga: “[...] as mulheres vão para se exibir, simplesmente para isso”. Para ela, a sinagoga é 

o lugar para rezar, para realizar casamentos, Bar Mitzvah, entre outras cerimônias. Quando 

perguntei a ela se frequentava alguma sinagoga do bairro, ela contou que costuma frequentar a 

do Colégio Renascença, na Rua São Vicente de Paulo, porque é uma sinagoga sem fanatismo, 

e que vai acompanhada de seu neto, o qual estudou nesse colégio. Para ela, a ida à sinagoga 

                                                        
155 Banho ritual, por imersão, destinado à purificação. 
156 Conjunto de produção literária do texto bíblico formado pela Guemará e pela Mishná. 
157 Segundo as leis judaicas, a mulher casada deve ir à mikve se purificar depois da menstruação. 
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reconstrói o vínculo intergeracional, é um momento de vivenciar a condição étnica com seu 

neto. 

A entrevista da Sra. Sima aconteceu na residência dela, que fica em frente à sinagoga 

Mekor Haim, fundada por judeus egípcios e depois frequentada pelos judeus sírios e 

libaneses. Na ocasião, perguntei a ela se alguma vez tinha entrado ou frequentado a Mekor 

Haim, ao que me respondeu com muita estranheza que não (querendo dizer “claro que não”). 

Primeiro, porque ela afirmou que não era de frequentar sinagoga e, segundo, porque a 

sinagoga dos sefaradi estava fora de questão. A Sra. Cecília, residente no bairro desde a 

década de 1960, nunca tendo saído dele, relatou que só tomou conhecimento de que existiam 

judeus do Oriente Médio na Mooca e de que eles tinham construído uma sinagoga no bairro 

de Higienópolis em uma palestra que tinha assistido recentemente no clube Hebraica.  

Os outros entrevistados, Sr. Arieh, Sra. Geny e Sra. Póla, não fizeram nenhuma 

referência à existência de judeus sefaradi no bairro; pareciam desconhecer ou não ter 

nenhuma relação com eles, pelo menos enquanto judeus sefaradi. Já os irmãos Israel e Leon 

Diksztejn fazem referência às sinagogas. O Sr. Israel relata que os judeus sefaradi vieram 

para o bairro bem depois, e que as sinagogas sefaradi no bairro não o incomodam, mas que 

realmente são diferentes das “suas sinagogas”. Ao se referir a “suas sinagogas”, ele fala no 

duplo sentido, primeiro nas sinagogas asquenazi e depois nas sinagogas onde foi e é ativista, 

pois pertenceu à diretoria da sinagoga da Rua da Graça, no Bom Retiro, sendo atualmente da 

diretoria da sinagoga asquenazi que fica em cima da padaria na Rua Veiga Filho, em 

Higienópolis.  

Mais significativo acerca dos estranhamentos e das tensões entre judeus asquenazi e 

sefaradi no bairro, não no que tange a casamentos ou Bar Mitzvah – quando as pessoas vão 

festejar uma ocasião especial –, mas nas rezas diárias, é o relato do Sr. Leon Diksztejn.  Ele 

diz que foi uma vez à sinagoga Mekor Haim rezar kadish158 para o seu pai.  

 
[...] entre uma reza e outra, tinha uma aula. Aí o Rabino era o Dichi, o velho. 
Deu a aula toda em árabe. (risos) Terminando a aula, sabe o que ele 
perguntou? “Vous avez compriz?”, em puro francês. (risos) O cumpri, não. 
(risos) Vous avez compriz. Pode ser que a rotina fosse outra, mas naquele 
dia, ele deu aula em árabe. Bom, você perguntou se eu frequento o Mekor 
Haim. Então não adianta muito frequentar a Mekor Haim.159  

                                                        
158 Nome dado à prece especial dita regularmente nas rezas cotidianas e em enterros em memória dos entes 
falecidos, na qual se dá ênfase à glorificação e santificação do nome de Deus. Geralmente é realizada pelos 
filhos ou parentes próximos do falecido. 
159 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Leon Diksztejn. São Paulo, 21 abr. 2010. 
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 Ele relatou com muito humor a distinção – nada sutil – que o Rabino fez dele em 

relação os frequentadores habituais da sinagoga, judeus sírios e libaneses, que compreendiam 

tanto o árabe como o francês. Para ele, rezar na sinagoga sefaradi não era problema nenhum. 

Mas os indícios de que ele não era dali, que era um estranho, foram sentidos e compreendidos 

por ele, que nunca mais voltou. 

 A Sra. Myriam relatou sua percepção da ocupação do bairro por outros judeus – 

primeiro os egípcios e depois dos sírios e libaneses – ao caminhar pelo bairro, nas feiras e na 

vizinhança. Contou que, nos anos 1970, foi sócia numa loja de roupas no bairro com uma 

senhora sefaradi, que era sua vizinha e de quem ficou muito amiga. Segundo ela, uma senhora 

meio diferente, bastante distinta dos seus amigos, os judeus do Bom Retiro.  

 Já a Sra. Olivia não teve contato com os judeus sefaradi no bairro, mas no clube 

Hebraica. Ela conta que havia algumas judias libanesas muito simpáticas, mas, como a vida 

delas era muito diferente da sua, fazer amizade era muito difícil. Perguntei em que sentido a 

vida delas era diferente, e ela respondeu que elas tinham casamentos arranjados, se casavam 

da noite para o dia com homens muito mais velhos e somente entre eles, os judeus sírios e 

libaneses. Segundo ela, sua vida e a das mulheres judias sírias e libanesas, no geral, tinham 

caminhos diferentes, em razão de terem costumes diferentes, apesar de afirmar que elas eram 

e são muito simpáticas, mas as distinções dos costumes faziam-nas tão estranhas que não dava 

para levar a amizade adiante.  

 Já para Victor Sayeg, que saiu do núcleo judaico sefaradi da Mooca – núcleo de 

concentração de judeus do Oriente Médio, incluindo sírios e libaneses –, o encontro com os 

judeus asquenazi, que tinham outros costumes, deu-se propriamente quando se estabeleceu 

com a família no bairro de Higienópolis. Segundo ele, já frequentava o clube Hebraica mesmo 

quando morava na Mooca , mas a grande proximidade com o seu núcleo abafava a percepção 

dos costumes diferentes dos demais grupos. Na Mooca, eles eram como uma “tribo”. Eram 

somente judeus sefaradi, e tinham acesso apenas às tradições e costumes dos judeus sefaradi. 

A mudança para Higienópolis, que não era um território somente sefaradi, fez com que ele 

percebesse, pela primeira vez, costumes diferentes dos seus. Também se intensificaram as 

idas ao clube, que ficava agora bem mais próximo e era frequentado por judeus de várias 

origens. Victor Sayeg ressalta sua percepção sobre outras relações com a identidade judaica e 

diz que, quando começou a se perceber enquanto judeu e a formar sua própria identidade, 

“você começa a viver... isso é muito bom”. Na entrevista, perguntei sobre a comida 

asquenazi, se ele gostava e quando comeu. Ele respondeu que comeu, por exemplo, guefilte 
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fish160 somente depois de ter 30 anos, uma vez em que foi ao Bom Retiro. Quando perguntei 

se o hábito da família frequentar a sinagoga mudou com a mudança de bairro para 

Higienópolis, ele respondeu que não, que essa mudança só se deu na geração seguinte, a de 

seus filhos. A mudança mais significativa, segundo ele, foi que na Mooca a sinagoga não 

tinha rabino, por isso a observância aos rituais religiosos não era tão rigorosa. Na sinagoga da 

Rua Piauí, eles contrataram um rabino e toda a comunidade foi se tornando mais religiosa. Ele 

faz uma menção à imigração dos sírios e libaneses na década de 1970 como um fator que 

também influenciou o aumento da religiosidade da sua comunidade. Para ele, esses grupos 

que chegaram eram mais observantes, pois eram discriminados nos países de origem e aqui 

encontraram um grupo que, por um longo período, tinha se agregado socialmente, se 

assimilado e estava sem orientação religiosa. O encontro desses dois grupos – o da Mooca, o 

dele, com o grupo de 1970 – gerou um aumento da religiosidade no grupo todo. Quando me 

falou que o grupo da Mooca chegou primeiro, ele sempre se referia aos judeus sírios e 

libaneses, sem fazer menção aos asquenazim do Bom Retiro, por exemplo. Quando 

questionado se os judeus asquenazim não tinham chegado antes, respondeu que eram 

completamente de outra imigração, não tinham nenhuma relação com eles, os sefaradim. 

Quando o Sr. Victor fazia a construção da chegada dos judeus ao bairro, ele a fazia segundo a 

perspectiva dos judeus sírios e libaneses, mas acabava incluindo os judeus egípcios também. 

Isso demonstra que judeus asquenazi e sefaradi, mesmo habitando o mesmo espaço, não 

compartilhavam várias facetas da vida.   

Porém, mesmo dentro do grupo sefaradi – que inclui egípcios, sírios e libaneses – 

encontrei focos de tensões. O Sr. Alain, em sua narrativa, tem uma explicação do porquê de a 

sinagoga da Rua São Vicente de Paulo, a Mekor Haim, não ser mais predominantemente dos 

judeus egípcios atualmente, e sim dos sírios e libaneses. Segundo ele, os judeus que vieram do 

Egito eram culturalmente sefaradi, mesmo aqueles com sobrenomes de origem asquenazi 

acabavam se assimilando à cultura sefaradi. No Egito, eles não tinham ritos distintos, como 

ortodoxos, liberais ou reformistas; eram todos simplesmente judeus. O costume era o de que 

os mais próximos e ativos na sinagoga fossem mais observantes e os menos próximos fossem 

menos observantes, mas todos frequentavam a mesma sinagoga. Ninguém fundava outra 

sinagoga, mais liberal ou voltada para os menos observantes. A sinagoga Mekor Haim foi 

fundada com essa estrutura que absorvia as diversidades no grau de observância religiosa dos 

                                                        
160 Nome em ídiche para um prato tradicional judaico da Europa Central e Oriental. É um bolinho de peixe, 
geralmente servido como entrada nas refeições das festas, como a Pessach. Tende a ser doce quando preparado 
por poloneses e mais salgado quando preparado por russos. 
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frequentadores. Houve um momento, segundo o Sr. Alain, que os ortodoxos tomaram conta 

da sinagoga e começaram a expulsar os menos observantes, motivo que fez com que os judeus 

egípcios se afastassem do núcleo que tinham construído. Apesar de na sua narrativa fazer 

questão de dizer que respeitava muito o rabino que liderou esse movimento, relatou com 

mágoa o afastamento da nova geração de judeus egípcios da sinagoga. Para ele, o 

entrosamento com a comunidade brasileira e a judaica asquenazi era inevitável; assim, ele 

relata que muitos filhos de judeus egípcios preferem, muitas vezes, frequentar sinagogas mais 

liberais, como a Congregação Israelita Paulista (CIP)161, a Comunidade Shalom162 ou mesmo 

outras de orientação sefaradi, mas não tão ortodoxas como a Mekor Haim. 

 Um território judaico no bairro de Higienópolis, relatado como totalmente 

desvinculado das questões religiosas e das tensões de origens asquenazi/sefaradi, bem como 

entre judeus e não judeus, foi o Círculo Israelita. Foi mencionado por dois entrevistados como 

sendo um local de lazer que promovia a sociabilidade entre judeus e não judeus. O Sr. Arieh 

relata que, quando morou em Higienópolis, de 1969 a 1977, jogou futebol no clube do 

Círculo, chegando a disputar o Campeonato Paulista. No time do Círculo havia dois judeus, 

ele e outro; para escalar os jogadores era feita uma pelada e os melhores eram escolhidos. A 

questão étnica não entrava nas qualificações exigidas para participar do time. Já a Sra. 

Myriam contou que seu sogro, depois que ficou viúvo, foi morar com ela e seu marido, e que 

ele jogava cartas no Círculo Israelita todos os sábados. Ela relata que seu sogro era uma figura 

cobiçada no Círculo tanto entre as senhoras judias como entre as não judias. Ela contou 

também que, por um motivo que desconhece, o pessoal que jogava passou a frequentar outro 

clube, o Piratininga, também no bairro. Segundo ela, esse clube tinha um apelido carinhoso 

utilizado pelos frequentadores: Pira. O fato de o Círculo ser uma instituição judaica não o 

beneficiou nem impediu a mudança dos jogadores para o Pira, que não era um clube judaico. 

As fronteiras tinham territórios em algumas atividades nas quais a etnização fazia sentido, 

mas em outras não, como o time de futebol ou o local do carteado da terceira idade.  

 Outra instituição do bairro que foi citada pelos entrevistados foi o Colégio Hebraico 

Brasileiro Renascença. Myriam Chansky lembra-se de quando alugaram uma casa para fazer 

uma sede da pré-escola em Higienópolis e de como foram abrindo as séries gradualmente. O 

Colégio Renascença, que funcionava no Bom Retiro, inaugurou uma sede no bairro de 

Higienópolis, na esquina da Rua Bahia com a Rua Pará, em 1968. Isso ocorreu após as alunas 
                                                        
161 A Congregação Israelita Paulista (CIP) foi fundada em 1936 por judeus alemães que queriam formar uma 
comunidade judaica brasileira. É considerada a primeira sinagoga liberal de São Paulo. 
162 A Comunidade Shalom, fundada em 1971, a princípio seguia o rito reformista e nos anos 1990 mudou para a 
linha conservativa. 
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normalistas da escola terem realizado uma pesquisa que envolvia um longo questionário com 

as famílias judaicas residentes no bairro de Higienópolis e constatarem a existência de um 

número significativo dessas na região, as quais tinham interesse em matricular seus filhos em 

uma escola judaica. A nova sede contava com o jardim de infância e a primeira e a segunda 

séries do primário163. Para Myriam Chansky, a vivência na Escola Judaica Renascença de 

Higienópolis foi uma experiência muito importante para seus filhos, pois grandes amizades 

formaram-se e perduraram por toda a vida. Ela lembra que essa foi uma fase muito prazerosa 

de sua vida, pois os alunos e suas famílias moravam nas redondezas, fizeram amizade e 

frequentavam as casas uns dos outros. Sobre o Renascença de Higienópolis, a Sra. Póla fez 

um relato interessante: quando fecharam a sinagoga da Penha, o rolo de Torá164 foi doado 

para a sinagoga do Colégio Renascença. Em troca, todos os que tinham cadeira na sinagoga 

da Penha ganharam uma cadeira na sinagoga do Colégio Renascença. As sinagogas são 

instituições privadas; geralmente um grupo de pessoas aluga ou compra uma casa ou terreno e 

instaura um templo no local. Essas mesmas pessoas e os frequentadores do templo financiam 

a compra ou aluguel e tudo o que for necessário para a sobrevivência dele. Por isso, é comum 

venderem cadeiras na sinagoga para ajudar na sua manutenção. Desta forma, no período das 

Grandes Festas, Rosh Hashaná e Iom Kipur – respectivamente Ano Novo judaico e Dia do 

Jejum –, quando as sinagogas ficam lotadas, as pessoas que compraram cadeiras têm lugar 

reservado.  

 A negociação do rolo de Torá da sinagoga da Penha com a sinagoga do Colégio 

Renascença se deu, segundo a Sra. Póla, porque muitos judeus da Penha vieram para 

Higienópolis, e quando a sinagoga fechou eles já estavam neste bairro. Ela relata, com muita 

mágoa, que seu falecido marido tinha cadeira na sinagoga da Penha, mas ela ficou sabendo 

que seu filho, que deveria receber uma cadeira em memória do pai, não recebeu, quando todos 

tinham recebido uma.  

Uma das consequências da concentração judaica no bairro foi a formação do comércio 

segmentado destinado a esse grupo. O Rabino Begun, na sua narrativa, diz que quando mudou 

para o bairro não tinha nenhum lugar que vendesse comida kasher e que ele estimulou a 

formação desse tipo de comércio. A Sra. Myriam traz em sua narrativa outro tipo de formação 
                                                        
163 CHERMONT, Lucia. Judeus em Higienópolis: dois momentos de reformulação urbana em São Paulo. In: 
ENCONTRO NACIONAL DO ARQUIVO HISTÓRICO JUDAICO BRASILEIRO, 4.: memória e identidade – 
300 anos de nascimento de Antônio José da Silva, o judeu, 2008, São Paulo. Anais... São Paulo: Arquivo 
Histórico Judaico Brasileiro, 2008. 
164 Contém os Cinco Livros de Moisés (o Pentateuco) escritos à mão no hebraico original da direita para a 
esquerda, sem pontuações, vírgulas, pontos, números de capítulos ou versículos. É escrito sobre pergaminho, 
enrolado ao redor de duas hastes de madeira ornamentadas e adornados com acessórios especiais. É (geralmente) 
guardado na Arca de cada sinagoga, e rotineiramente lido em voz alta em todas as sinagogas. 



96 
 

de comércio étnico, o da comida típica, não necessariamente kasher. Ela contou a trajetória da 

loja Zilana, situada à Rua Sergipe, local que atualmente fica lotado de compradores no 

período das Grandes Festas judaicas. Segundo ela, “a Ana e seu marido, o Zil, tinham uma 

barraca na feira do Pacaembu, eram feirantes, mas não judeus”. Ana “era uma mocinha”, e o 

casal, “eles eram simpáticos, mais acessíveis e o pessoal da comunidade se concentrou em 

fazer as compras com eles.” Eles aprenderam a fazer os pratos típicos que o público judaico 

queria e primeiro montaram uma loja na Rua São Vicente de Paula e depois a atual, na Rua 

Sergipe. A Sra. Myriam, que atualmente mora no Jardim Paulista, conta que faz compras até 

hoje para as Grandes Festas judaicas na loja Zilana. Segundo ela, a loja tem uma identidade 

tão fortemente judaica que algumas pessoas acham que os produtos ali vendidos são todos 

kasher. Mas o que é produzido por eles é comida típica judaica, sem a supervisão rabínica 

necessária para ser considerada kasher. 

 Sobre a vivência no bairro, tanto entre os que se mudaram como entre os que ficaram e 

continuam até os dias de hoje, constam relatos da familiaridade com esse local. É o caso da 

Sra. Raquel, que afirma que não sairia do bairro de jeito nenhum, pois conhece cada pedra, 

cada prédio, conhece tudo, afinal são quarenta anos vivendo em Higienópolis. A facilidade de 

encontrar comércio é muito citada, e a maioria dos entrevistados já se aposentou e não tem 

necessidade de usar carro, portanto fazem tudo a pé e podem contar também com táxi e metrô 

próximos.  

Outro território identificado foi o Shopping Pátio Higienópolis. Os entrevistados que 

ainda residem no bairro e mesmo alguns que não moram consideram o Pátio Higienópolis 

uma extensão da vida comunitária judaica, pois se tornou um ponto de encontro. Para muitos, 

ele não é um local de compras, mas de encontro social, onde os amigos e parentes vão tomar 

um cafezinho e conversar. O ônibus do clube Hebraica, que sai do Shopping em horários fixos 

todos os dias da semana para levar os sócios ao clube, também foi bastante citado e faz refletir 

sobre o expressivo número de judeus no bairro, uma vez que o clube colocou um ônibus 

gratuito para os seus sócios. A Sra. Myriam conta que atualmente não frequenta mais o clube, 

mas quando frequentava, anos atrás, sempre havia jovens na porta pedindo carona para ela até 

Higienópolis, e eles ficavam desapontados quando ela falava que estava indo para o Jardim 

Paulista.  

O Rabino Begun afirma que atualmente o bairro de Higienópolis é o centro da vida 

judaica em São Paulo e que essa realidade é facilmente constatada pelo número de pessoas 
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usando kipá165 e tzittzit166 nas ruas, assim como pelo número de famílias ortodoxas que vivem 

no bairro. Para ele, o número de judeus vestidos de maneira ortodoxa é o termômetro dessa 

concentração, para além das questões asquenazi/sefaradi. O rabino também coloca quem são 

os judeus sob sua ótica: os ortodoxos, pois os inúmeros judeus não ortodoxos que moram no 

bairro, por não serem imediatamente identificados como judeus, não são tão representativos 

da concentração.  

 Somente dois dos entrevistados, o Sr. Israel e a Sra. Póla, tiveram uma visão bastante 

pessimista sobre a vida judaica no bairro. O Sr. Israel, que considera os judeus um povo 

gregário, que gosta de estar junto, não vê esse comportamento nas novas gerações, que 

“preferem morar longe”. O que restou da vida familiar judaica é que “nas sextas-feiras não 

tem lugar para estacionar nas ruas, pois os filhos vêm jantar na casa dos pais no Shabat”. A 

mudança dos hábitos das novas gerações é sentida pelo Sr. Israel como um afastamento do 

judaísmo e não uma nova forma de vivenciar sua etnicidade. Já a Sra. Póla tem uma visão 

bastante pessimista sobre o futuro da concentração judaica no bairro. 

 
[...] não são essas 15 sinagogas que devem ter aqui em volta dessa quadra 
que vão segurar as pessoas. Porque as pessoas mais jovens já não estão 
conseguindo morar nesse bairro, porque ficou muito caro. Não é? Mais 
deteriorado e mais caro. Então eles estão se afastando. E não é porque a 
sinagoga fica cheia nos feriados que significa grande coisa. As do Bom 
Retiro também ficavam. E fecharam todas. A do Brás também fechou. A do 
Cambuci, a de Santana, todas fecharam.167 

 

Tanto a visão do Sr. Israel como a da Sra. Póla refletem o descontentamento com a 

postura das novas gerações. Muitos judeus de terceira ou quarta geração no Brasil buscaram 

novas e diferentes formas de vivenciar suas referências identitárias judaicas; estas diferenças 

não são compreendidas por Israel Diksztejn e Póla Cohen, que as entendem como o fim da 

comunidade como a conheciam.  

Apesar do recorte temporal delimitado neste trabalho ser de 1960 a 1970, as questões 

da repressão durante a ditadura militar e da luta política não faziam parte do objeto de 

pesquisa, por isso não foram formuladas perguntas sobre esse assunto para as entrevistas. 

Somente a Sra. Geny Serber – de acordo com informações adquiridas antes da entrevista – 

havia sido presa e torturada, e, devido a isso, fiz questão de entrevistá-la. Entretanto, não 

foram formuladas questões sobre o assunto, ela pôde falar livremente e trazer as informações 
                                                        
165 Pequeno solidéu com que os judeus cobrem a cabeça. 
166 São as franjas nos quatro cantos do talit gadol, manto ritual usado para as rezas, e do talit katan, utilizado 
durante o dia inteiro por baixo da roupa no qual se está vestido. 
167 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Póla Cohen. São Paulo, 20 abr. 2010. 



98 
 

de acordo com a sua vontade, sem nenhuma interferência. O fato é que o Brasil estava 

passando por um período de ditadura e de forte repressão, e isso era sentido em vários graus 

de interferência na vida de todos que aqui viviam. Mesmo aqueles que não estavam 

diretamente envolvidos tinham conhecidos ou parentes que estavam, afinal o mundo ao redor 

estava passando por sérias violações dos direitos civis e humanitários. Na realidade dos treze 

entrevistados, somente três trouxeram em suas narrativas tensões referentes a esse assunto, o 

que, numericamente, parece ser irrelevante, mas a intensidade e a importância que deram aos 

acontecimentos nos levaram a refletir sobre as lembranças desses judeus que residiam em 

Higienópolis durante esse período sombrio da nossa história.  

Myriam Chansky conta que seu irmão casou-se nos anos 1960 com uma moça judia 

que morava no bairro de Higienópolis. Eles casaram e se separaram rapidamente. Ela conta 

que essa moça, que tinha um problema na perna, foi presa e torturada. Em razão disso, seu 

problema piorou e ela ficou manca de uma perna. Segundo Myriam Chansky, seu irmão 

também foi perseguido. Ele era engenheiro da Petrobrás e ficou com medo de ser preso, por 

isso acabou saindo do Brasil. Tempos depois, ele quis se casar novamente com uma moça 

judia, sendo ela “bem assim, judeus lá de Nova Iorque”, qualificando a nova noiva e sua 

família como judeus observantes, mais religiosos. Apesar de a Sra. Myriam ter informado que 

seu irmão havia casado e se separado rapidamente, ele e antiga noiva não fizeram o guet168, o 

divórcio judaico. Esse fato foi um obstáculo para a realização do novo casamento, pois 

precisavam conseguir o guet para seu irmão não ser considerado bígamo e a nova mulher 

esposa ilegítima. O problema apresentado pela narrativa da Sra. Myriam era que a antiga 

esposa estava desaparecida, e o guet deve ser feito com ambas as partes presentes. Para ajudar 

seu irmão, a Sra. Myriam foi à sinagoga mais próxima de sua casa, mesmo tendo consciência 

de que seus frequentadores eram de locais diferentes e tinham costumes bastante diversos do 

seu. Ela sentia uma distância, certa tensão em função dessa diversidade.       

 
[...] a sinagoga sefaradi dos egípcios... a Mekor Haim, foi construída antes de 
75... eu me lembro, a gente tinha assim contato com a sinagoga... eles eram 
assim, pelo fato de que eu não era sefaradi, eles mantinham uma certa 
distância, sabe.169 

 

Além da distância sentida em razão de não ser da mesma origem que os judeus da 

sinagoga, ela conta que ficou muito surpreendida e com má impressão em relação à forma 

                                                        
168 É o nome dado ao documento de divórcio dentro do judaísmo. O guet é uma das duas formas de divórcio 
possível de um casal. A outra é a morte do cônjuge. 
169 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Myriam Chanski. São Paulo, 16 abr. 2009. 
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como foi tratada quando contou a situação de sua cunhada. O que a levou a procurar essa 

sinagoga foi a proximidade, mas ela ficou chocada quando eles demonstraram que não 

queriam ajudar e nem saber de sua família. A falta de espírito de comunidade com que os 

senhores de tal sinagoga trataram o caso foi sentido pela Sra. Myriam, por isso podemos 

afirmar que a tensão entre os grupos asquenazi/sefaradi também estão presentes e são 

exemplificados no caso relatado. Os limites frágeis da solidariedade ou, no caso, a não 

solidariedade naquele momento de grande tensão política a surpreendeu. Narrou de forma 

traumática a forma como eles ficaram horrorizados quando ela falou que sua cunhada era uma 

perseguida política e como se sentiu rejeitada na sinagoga dos judeus sefaradi. Entretanto, 

ressalta que a luta pela anistia já estava em curso, logo já seria a abertura. A falta de 

sensibilidade dos integrantes dessa instituição em relação ao seu drama familiar colocou a 

questão do “nós” e do “eles” no momento em que fala: “[...] hoje em dia, nunca procuraria 

eles, procuraria outras soluções, imagine [...]”. O real motivo, ou motivos, da atitude da 

sinagoga não saberemos, pode ter sido um posicionamento declarado de não interferência nas 

questões políticas do momento ou até mesmo um apoio formal à ditadura, mas, para a Sra. 

Myriam, esse mau tratamento ocorreu por conta de sua família não ser sefaradi e devido a um 

forte preconceito para com os perseguidos políticos da ditadura. 

Na sua indignação, Myriam Chansky legitima sua revolta com o comportamento dos 

membros da sinagoga ao relacionar o reconhecimento governamental e a legitimidade das 

indenizações dadas, segundo ela, pelo ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para ela, esse 

é o nome a ser lembrado na luta pelos direitos e reconhecimento dos perseguidos durante a 

ditadura militar. Ela conta que sua ex-cunhada recebeu uma grande indenização por conta do 

que sofreu durante o regime militar. 

 
[...] hoje tem todo esse esquema do Lula que ganha grande compensação. 
Disseram-me que ela ganhou não sei quantos milhões de indenização... 
realmente ela merece uma indenização.170    

 

Outro entrevistado, Leon Diksztejn, também faz referência ao período da ditadura que 

estava sendo vivida por todos. Ele foi atingido pela atuação da repressão e sua narrativa sobre 

esse assunto começa em tom irônico: “[...] quando veio aquele senhor, o Médici. Aí o país 

ficou pequeno pra nós dois. (risos). Era ele ou eu. Como ele era mais velho, ele ficou e eu fui 

                                                        
170 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Myriam Chanski. São Paulo, 16 abr. 2009. 
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embora.”171 O Sr. Leon comenta que tinha amigos de faculdade que estavam saindo do Brasil 

e que o clima aqui estava ruim. Tanto que certa vez encontrou um amigo e teve que fingir que 

não estavam conversando, pois a polícia estava de olho no amigo. Mas, mesmo nesse clima de 

tensão e nenhum envolvimento com os movimentos de esquerda, aceitou conversar com um 

ativista indicado pelo amigo. A narrativa que segue é surpreendente: ele foi contatado por 

uma pessoa chamada Marquito, que era guarda-costas do Mariguela e que logo depois foi 

vítima de um assassinato. O que motivou o contato foi o fato de o Sr. Leon ter conhecidos, ser 

ativista na comunidade judaica e ter fortes laços com o Estado de Israel. Depois do 

assassinato, a polícia encontrou o telefone e o endereço do Sr. Leon na agenda do Marquito e 

foi atrás dele. Sobre a conversa que teve com o Marquito, indicado pelo seu amigo Aloysio 

Nunes Ferreira, que estava saindo do Brasil, relata: 

 
O Marquito veio me procurar pra eu arrumar pra ele uma UZI [pistola-
metralhadora desenhada por Uziel Gal, em 1948. Foi adotada pelas Forças 
Armadas israelenses, em 1951] [...] sabia que eu tinha contato na 
comunidade [judaica]... eles queriam conseguir uma UZI para poder 
produzir UZI aqui... Propôs o seguinte, a gente arrumava uma UZI pra ele ou 
pelo menos, os desenhos da UZI e ele nos fornecia as fichas de 22 nazistas 
ou ex-nazistas que estavam aqui. Eu disse: “Escuta, eu estou indo para uma 
reunião do Congresso Judaico Latino-Americano em Montevidéu, eu posso 
dizer que você está oferecendo isso, mas eu não tenho autoridade nenhuma.” 
Bom, não aconteceu a troca de armas, mas ele deu o dossiê de 22 nazistas 
que eu passei pro pessoal da Bitachon.172 

 

Para o Sr. Leon, esse encontro foi o responsável pela polícia ter ido buscá-lo em seu 

escritório para levá-lo ao DOPS. Para ele, a forma como a polícia chegou em seu escritório foi 

um exercício de demonstração de poder e exposição pública: “[...] subiram de veraneio na 

contramão na Augusta e todo mundo me viu”. Sobre sua estada no DOPS, diz que não foi 

torturado, mas que um policial lhe deu tapas no rosto, “somente”, e ficava perguntando quem 

ele conhecia; não perguntaram sobre o Marquito. Ele fez questão de ser irônico dizendo aos 

policiais: “[...] como eu sou um democrata tenho contato com muita gente”. Foi solto horas 

depois.  

No seu relato sobre a saída do Brasil, que ocorreu horas depois de ter sido solto, ele 

disse ter recebido o apoio e a solidariedade do presidente da Federação Israelita do Estado de 

São Paulo (FISESP). Assim que saiu do DOPS, foi para a fábrica de seu pai no Bom Retiro e, 

naquele momento, a Federação Israelita já estava lhe dando cobertura. Para ele, esse apoio foi 
                                                        
171 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Leon Diksztejn. São Paulo, 21 abr. 2010. 
172 Agência de segurança do Estado de Israel. Entrevista concedida a Lucia Chermont por Leon Diksztejn. São 
Paulo, 21 abr. 2010. 
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essencial, pois, sob a orientação da FISESP, ficou trocando de endereço até a hora do seu voo 

e recebeu, também da Federação, um passaporte que, segundo ele: “[...] quase peguei 

pneumonia por causa do passaporte, porque era absolutamente gelado [...]”, isto é, falso. 

Perguntei se a FISESP tinha um esquema organizado para ajudar as pessoas da comunidade, e 

ele respondeu que não sabia, mas que a ele tinham ajudado, e muito, e que por meio desse 

esquema conseguiu sair do país. A Federação pediu-lhe para entrar em contato assim que 

estivesse fora do território nacional, pois tinham medo de ele ser pego no Rio de Janeiro. Em 

comparação à experiência vivida pela Sra. Myriam, a do Sr. Leon foi totalmente diversificada, 

pois ele recebeu todo apoio e segurança necessários para sair do Brasil, primeiro porque era 

ativista comunitário, com fortes laços com a Agência Judaica, depois porque a FISESP, um 

órgão político, um chapéu organizador da comunidade no estado de São Paulo, tinha alguma 

força política. No caso da Sra. Myriam, ela estava lidando com uma instituição religiosa que 

tinha passado para as mãos da linha ortodoxa e provavelmente não queria se envolver com a 

política brasileira, ainda mais com um judeu que não era da sua sinagoga.  

Nos locais por onde o Sr. Leon passou – Portugal, sua primeira parada, onde havia 

muitos brasileiros, e Inglaterra, para onde foi depois –, “o mar não estava para peixe”; tinha 

muita polícia. Foi assim que Israel se apresentou pela segunda vez na vida dele como uma 

alternativa, como um local seguro para morar. Começou a fazer pós-graduação na 

Universidade de Haifa, e, devido a problemas de saúde enfrentados por sua mãe, precisou 

voltar ao Brasil. Ficou pouco menos de quatro anos em Israel. 

Conforme mencionado anteriormente, soube que a Sra. Geny Serber havia sido presa 

durante a ditadura militar. Durante a entrevista, ela ressaltou, de sua trajetória familiar, a 

atuação do pai dela no Partido Comunista Polonês e o fato de ele ter ficado preso por vários 

anos. Contou que ele foi o familiar que mais se desesperou para encontrá-los – quando ela e o 

marido foram presos – e que mais se preocupou em verificar se estavam bem. Relata que 

vários amigos se lembram de que, às cinco ou seis horas da manhã, a campainha tocava; era 

seu pai, tentando buscar entre os conhecidos alguém que poderia ajudar a encontrá-los, pois 

ficaram dez dias dentro do DOI-CODI, oficialmente desaparecidos, e depois mais uns oito 

dias presos no DOPS. Ela relata que, como seu pai tinha sido preso, torturado e passado por 

tudo isso na Polônia, ele foi o que mais batalhou para encontrá-los, pois não queria que 

ficassem presos de forma alguma. Conforme a entrevista foi se desenrolando ela confessou 

que nunca tinha dito nada sobre esse assunto para ninguém. Apesar disso, ela contou em 

detalhes a forma como foi presa, os acontecimentos durante a prisão, as estratégias para salvar 
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amigos que estavam em perigo e para poderem continuar tocando a fábrica, já que todos os 

sócios estavam presos – ela, o marido e os dois sócios. 

Sobre a atuação dela e do marido, informou que davam cobertura, escondiam pessoas 

na casa deles e que naquele momento estavam escondendo a filha de pessoas procuradas. Ela 

foi muito sigilosa com relação aos nomes, disse que “são hábitos da clandestinidade”. A 

mesma atitude ocorreu quando perguntei se essa era também a atuação da sua irmã e do 

marido dela, que foram presos juntos com ela e o marido.  

 
Ela tinha as atividades dela. Eu sei, mas naquela época o que cada um fazia 
era clandestino, você não contava pra ninguém, então eu sei mais ou menos, 
mas não sei os detalhes. Esse é o hábito ainda da clandestinidade.173 

 

Alguns silêncios da clandestinidade permanecem mesmo quarenta anos depois, e os 

ecos e desdobramentos dessas atividades ainda silenciam e atormentam. Lembrar, calar e 

esconder está intimamente interligado na memória da Sra. Geny. A maneira como ela e o 

marido foram presos tem certa semelhança com seu relato sobre a prisão de seu pai, que ficou 

preso com um irmão e uma irmã devido à atuação no Partido Comunista Polonês, ainda na 

Europa. A atividade relatada por ela tinha um clima familiar, pois a filha do perseguido e seus 

filhos são apresentados de uma forma íntima. O modo como ela relata que no dia em que foi 

presa deu orientações à filha dos procurados como se desse a um filho mais velho é indício 

disso. A primeira atitude que teve não foi informar o Partido ou os outros ativistas, mas ligar 

para outra irmã, que não tinha envolvimento com as atividades clandestinas, e contar o que 

estava acontecendo. Ela disse que os policiais chegaram logo cedo, às seis horas da manhã, 

com a irmã e o marido no camburão.  

Ela menciona as estratégias utilizadas pela irmã, já presa no camburão, para informá-la 

que também estava indo presa: quando os policiais chegaram à casa da Sra. Geny para 

prendê-la, sua irmã pediu para que eles solicitassem a ela que trouxesse uma malha para a 

irmã, que estava com frio. Era a dica para Geny saber que ela já estava no camburão. No seu 

relato está o desespero de não saber para onde estavam indo e o sarcasmo do policial ao dizer 

“vão no seu carro, assim vocês voltam logo”. Havia policiais armados em todas as portas de 

saída do apartamento, para o caso de eles tentarem fugir. Transparecem também as estratégias 

em pedir para os que estavam soltos divulgarem ao máximo a prisão de todos, usando da 

popularidade de seu marido, que tinha trabalhado na televisão, para impedir que eles 

desaparecessem. E traz a situação de todos os conhecidos e amigos, quando relata que “quem 
                                                        
173 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Geny Serber. São Paulo, 13 out. 2010. 
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não estava preso, estava de rabo preso”. No relato da Sra. Geny não foi dito em nenhum 

momento que o procurado estava também na casa dela, somente a filha dele. Ao longo da 

entrevista, fica evidente, nas entrelinhas, que ele também estava na sua casa naquele 

momento. Os hábitos da clandestinidade, os silêncios, os traumas estavam presentes na nossa 

entrevista. 

Sobre a prisão, ela centralizou a narrativa nos desdobramentos familiares e como isso 

atingiu a todos eles. Ela conta que a prisão ocorreu no dia do aniversário do seu filho mais 

velho, o qual telefonou pra uns amigos e pediu para ficarem com a irmã mais nova. A outra 

filha ficou com uma amiga. Enfim, distribuíram todas as crianças, o mais velho também foi 

embora, eram férias, ele foi para a praia com o Alberto Goldman. A garota que estavam 

escondendo foi levada pela mãe para local desconhecido. Os pais, principalmente seu pai, 

começaram a procurá-los por toda parte, até no Rio de Janeiro, pois corriam boatos que 

estavam levando os presos para lá. Com a orientação de um advogado, sua mãe pegou um 

cheque da Sra. Geny e foi à porta do DOI-CODI e pediu para que a deixassem assiná-lo, com 

a justificativa de que estava precisando comprar comida para os filhos dela. Foi por meio 

dessa estratégia que a família os encontrou e ela descobriu que tinha sido encontrada pelos 

familiares. Conseguiram também que um escrivão entrasse para que seu marido e os sócios da 

fábrica assinassem uma procuração para que sua irmã, que não tinha sido presa, e seu pai 

pudessem tocar a fábrica. Os funcionários tinham que receber e havia contas para pagar. 

Naquele momento, os presos não tiveram nenhum contato visual com seus familiares, pois 

estavam sendo duramente torturados dentro do DOI-CODI. 

 Eles permaneceram por cerca de dez dias naquele lugar, segundo relatou, pois sua 

memória sobre aquele período é muito obscura. Informou que foram muito torturados e a 

tortura não era só física, mas também psicológica. O clima de tensão vivido por ela aparece 

com nitidez no seu relato quando conta que ficaram dez dias sem tirar o sapato, “pois 

ninguém deitava pra dormir”, e em celas com beliches, nas quais ninguém deitava nas camas 

de cima, só nas de baixo, e que isso não era combinado, era um costume motivado pelo medo 

e pelo terror da situação que estavam passando. O desamparo e o desespero transpareceram 

em todo seu relato. 

Depois que todos saíram do DOI-CODI, foram para o DOPS. Lá ela afirmou que não 

apanhavam, e que a partir de então estavam presos. Tiveram que preencher formulários e 

fornecer seus dados. Até aquele momento não tinham preenchido nada, e a insegurança de 

poderem ser assassinados a qualquer momento era muito presente, pois mesmo no DOPS não 

podiam receber visitas. Ficou na cela das mulheres, com sua irmã e várias conhecidas. 
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Quando perguntei se ela lembrava dos nomes das outras mulheres que conhecia e que estavam 

na cela com ela, mais uma vez não quis relatar. Ela e sua irmã ficaram aproximadamente uma 

semana, mas seu marido não foi solto com elas: “queriam provar que ele era espião 

internacional, porque ele ia muito pro exterior a trabalho e diziam que era espionagem que ele 

fazia. [...] E então ele não foi liberado, nós fomos liberadas.” Seu marido foi para o Presídio 

do Hipódromo. Para sua saída e de sua irmã a polícia exigiu que o outro cunhado, que não 

tinha sido preso e era médico, fosse buscá-las. Depois, seu marido foi solto. Ela conta que eles 

não foram processados e tem um documento guardado até hoje, no qual todos eles foram 

considerados “improcessáveis”, porque não tinha como processá-los.  

 Quando voltaram para o apartamento em Higienópolis, corriam boatos no prédio de 

que eles tinham dinheiro de Moscou. As pessoas que eles escondiam guardavam coisas no 

cofre do apartamento, as quais ela ou não sabia o que eram ou não quis dizer e, enquanto eles 

estavam presos, o pessoal do grupo ao qual eles davam apoio veio buscá-las. A polícia 

também, depois da prisão deles, revistou todo o apartamento, inclusive os cofres, mas a essa 

altura não havia mais nada. Para os vizinhos, que viram ou ouviram comentários a respeito de 

pessoas e da polícia entrar no apartamento e abrir o cofre, ficou um grande boato de que eles 

tinham dinheiro de Moscou. 

Faz parte da constituição de território a construção ou ocupação de espaços físicos 

para criação de instituições comunitárias. A construção ou ocupação desses espaços denota a 

intenção dos sujeitos de se instalarem definitivamente no bairro, a intenção de mudar para 

ficar. Criar instituições de sociabilidade religiosa, grupos femininos, entidades assistenciais, 

uma rede de instituições no bairro. Sendo assim, fui em busca das primeiras instituições 

judaicas que se estabeleceram no bairro. Para isso, pesquei nos livretos comemorativos da 

FISESP, que é o órgão oficial representativo da comunidade judaica no âmbito estadual. 

Sendo esse o órgão oficial, ele trabalha e reconhece as instituições já estabelecidas, em geral, 

com diretoria e estatutos estabelecidos e não os grupos emergentes. Nos livretos, foram 

publicadas todas as instituições judaicas que eram federadas e reconhecidas pela instituição. 

Os livretos pesquisados foram os de 20 anos da FISESP, 1967; 30 anos da FISESP, 1976 e 40 

anos da FISESP, 1986.  

No livreto de 1967, em Higienópolis, existe somente o Círculo Israelita174 e uma 

sinagoga, a Congregação Religiosa Judaica Paulista, sobre a qual nada foi encontrado. No 

                                                        
174 O Círculo Israelita foi criado em 1926 para fins sociais, culturais e recreativos. A língua falada pelos judeus 
abastados era o português, o que contrastava com o ídiche majoritariamente falado no Clube Macabi, o outro 
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livreto seguinte, de 1976, ocorre um aumento das instituições no bairro e nas imediações. No 

bairro, ou o que podemos chamar de Higienópolis, temos a Congregação Mekor Haim, criada 

em 1959 por judeus do Egito que imigraram em função da política antissemita e antissionista 

de Nasser, em 1957–1958. A Mekor Haim ficou sediada na Rua Brigadeiro Galvão, na Barra 

Funda até 1967, quando inaugurou sede própria na Rua São Vicente de Paula, no bairro de 

Higienópolis. A Congregação Monte Sinai, dos judeus provenientes do Oriente Médio, que 

estavam anteriormente estabelecidos no bairro da Mooca, começou a surgir quando esses 

compraram, em 1971, um terreno na Rua Piauí, no bairro de Higienópolis; em 1974 

inauguraram a sinagoga. O Colégio Israelita Brasileiro Renascença foi fundado em 1922 no 

bairro do Bom Retiro. Em 1968, foi inaugurada uma filial dele no bairro de Higienópolis; em 

1974 foi inaugurada uma segunda filial no mesmo bairro e, em 1980, comprou e construiu um 

prédio para ser a sede própria do Renascença. Encontramos também no livreto da FISESP de 

1976 o Jardim Escola Tiferet, de orientação asquenazi ortodoxa. O Círculo Esportivo Israelita 

Brasileiro Macabi que surge em 1971, em decorrência da fusão do Círculo Israelita com o 

Macabi; a sede social passa a se localizar no bairro de Higienópolis, no prédio do Círculo 

Israelita, e o clube de campo na Cantareira, no local do Clube Macabi. Ainda no livreto de 

1976 encontramos, localizadas nas imediações, a Confederação Nacional Israelita Brasileira 

(CONIB), fundada em 30 de maio de 1948, que é o órgão de representação e coordenação da 

comunidade israelita do Brasil, através das federações estaduais, a instituição feminina 

Women’s International Zionist Organization (WIZO), fundada em Londres em 1920, para 

treinar mulheres para o trabalho e dar assistência às mães e crianças na então Palestina. No 

Brasil, a WIZO estabeleceu-se em 1926, parou as atividades durante o Estado Novo e 

retornou, em 1942, como Escudo Vermelho de Davi, para socorrer as vítimas da Guerra na 

Palestina. Depois da Guerra, com o sionismo reconhecido oficialmente, a WIZO se 

reestruturou em fins de 1946; hoje ela tem representação na ONU. Também nas imediações 

de Higienópolis o livreto da FISESP registra a organização feminina Na’amat das Pioneiras, 

que é uma organização em prol das mulheres. Essa instituição surge em 1921, visando 

proteger os seus direitos em Israel e criando uma associação feminina sionista, atualmente 

existente em vários países, a qual oferece serviço social e cultural à mulher trabalhadora em 

Israel e, no Brasil, mantém jardins de infância, creches e oferece bolsas de estudo para 

instituições judaicas ou não. Surgiu no Brasil em 1948. Outra instituição internacional judaica 

encontrada no livreto de 1976 é o Congresso Judaico Mundial, que foi fundado em 1936, com 

                                                                                                                                                                             
clube de asquenazim, de tendência socialista e sionista, criado em 1927. Cf.: REVISTA SHALOM. São Paulo, n. 
134, p. 26–28, jul. 1976. 
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sede geral em Nova York e representa comunidades judaicas em todo o mundo; a United 

Restitution Organization foi fundada em 1948 para ajudar os judeus da Alemanha vítimas do 

nazismo; o jornal Resenha Judaica, um desdobramento do jornal A Crônica Israelita, é um 

órgão oficial da Congregação Israelita Paulista (sinagoga originalmente de judeus alemães).   

Na década seguinte, no livreto de 1986, o número de instituições no bairro de 

Higienópolis cresce, concretizando a constituição de território dos vários grupos da 

comunidade judaica no local. 

Sendo assim, na década de 1960, há somente um clube social, o Círculo Israelita, no 

bairro. Na década seguinte, pode-se encontrar duas sinagogas sefaradi e duas escolas com 

orientações distintas – o Renascença, uma escola tradicional, não religiosa, e o Tiferet, que 

tinha um projeto educacional ortodoxo, local onde também funcionava uma sinagoga 

asquenazi ortodoxa. Havia ainda um clube, o Círculo Macabi, a instituição máxima 

representativa judaica nacional, a CONIB, três instituições judaicas internacionais, uma 

representativa do Congresso Mundial Judaico, uma de auxílio às vítimas do nazismo e outra 

feminina, a WIZO, e para finalizar havia também um periódico. Na segunda metade da 

década de 1970, a territorialização da comunidade judaica em Higienópolis e arredores já era 

uma realidade, que foi confirmada e acrescida na década seguinte, como atesta o livreto de 

1986. Sendo assim, este levantamento enriquece minha análise e se articula de maneira a dar 

outra perspectiva das vivências e experiências dos judeus que se concentraram no bairro para 

morar ou para frequentar instituições esportivas, educativas, sinagogas de várias origens, 

grupos femininos, organizações representativas no âmbito nacional ou internacional. O 

levantamento também é importante para mostrar como essas organizações foram se 

concentrando e trazendo as outras para este local e criando uma vida comunitária, não 

integrada, pois muitas destas instituições não se relacionavam, mas criavam um território vivo 

de pessoas articulando as várias possibilidades da vida comunitária. 

Busquei, neste capítulo, compreender um pouco da história do bairro de Higienópolis, 

sua formação, as identidades a ele atribuídas e a forma e os períodos em que os sujeitos desta 

pesquisa vieram para essa região. Foi objeto de estudo também o que os entrevistados 

vivenciaram, as tensões religiosas e de origem, as questões políticas no bairro e nas suas 

vidas. Por último, apresentei as instituições que, por vínculo comunitário, foram incluídas nos 

livretos comemorativos da FISESP, relacionando as que estavam situadas em Higienópolis e 

arredores para compreender, por meio delas, como se deu essa territorialidade das instituições 

judaicas. No próximo capítulo serão trabalhadas as questões e reflexões referentes às formas 
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de pertencimento e o que significa ser judeu para cada um dos entrevistados que fizeram parte 

deste estudo.  
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CAPÍTULO 3 

 

 

Reflexões sobre ser e pertencer 

  

Neste capítulo procuro apreender quais referências identitárias judaicas que os 

entrevistados reivindicaram para si, quais rejeitaram e o que é, para eles, ser judeu e pertencer 

à comunidade judaica. Segundo o que pensa o historiador Roney Cytrynowicz175 neste 

sentido, o conceito de identidade étnica deixaria de ser considerado uma essência que não 

varia historicamente (como se existissem uma cultura e uma tradição judaica imutáveis desde 

a Antiguidade) e passa a ser considerado um processo social e histórico por meio do qual os 

membros desse grupo reelaboram suas referências identitárias e suas tradições, e estabelecem 

relações com o mundo ao seu redor. 

Ao final de cada uma das entrevistas realizadas, perguntei “o que é ser judeu para 

você?” ou “quais referências identitárias judaicas são importantes para você?”. A resposta 

nunca foi simples; muitos entrevistados brincaram ao ouvirem essa pergunta e com frequência 

a introdução da resposta era “essa é bem simples (risos)”, explicitando a complexidade da 

condição judaica para cada um deles e a impossibilidade de uma resposta única.  

As contribuições de Raymond Williams176 sobre o conceito de tradição abriram-me 

perspectivas de investigação, tanto na reformulação de questões quanto na análise das 

narrativas. Para Willians, tal conceito foi negligenciado pela cultura marxista como um fator 

secundário, foi considerado como um segmento inerte, como algo que sobrevivia do passado. 

Porém, de acordo com Williams, o sentido incorporador da tradição é forte quando ela é vista 

como uma força ativamente modeladora. A tradição é, na prática, a expressão mais evidente 

das pressões dominantes e hegemônicas. O que temos não é apenas uma tradição, mas 

tradições seletivas: uma versão intencionalmente seletiva, de um passado modelador e de um 

presente, que se torna operativa no processo de definição e de identificação social e cultural. 

Numa cultura particular, certos significados e práticas são escolhidos para dar ênfase, 

enquanto outros são postos de lado ou negligenciados. Essa seleção é apresentada e passada 

habitualmente como tradição, o passado significativo. É uma versão do passado que deve se 

ligar ao presente para ratificá-lo.  
                                                        
175 CYTRYNOWICZ, Roney. Cotidiano, imigração e preconceito: a comunidade judaica nos anos 1930 e 1940. 
In: GRINBERG, Keila (Org.). Os judeus no Brasil: inquisição, imigração e identidade. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2005. 
176 WILLIAMS, Raymond. Marxismo e literatura. Rio de Janeiro: Zahar, 1979. 
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O Sr. Israel achou muita graça na pergunta, pois afirmou que se trata de uma questão 

intrínseca, que está na alma dele, e que não saberia ser diferente. Para ele, o judaísmo é uma 

questão de nascimento, pois não teve que se converter para tê-lo, então, ser judeu é algo 

“automático”. Ele não sabe como é ser não judeu, e afirmou ter muito orgulho das suas 

tradições judaicas. Tentou não qualificar o judaísmo como melhor ou pior, mas como as 

tradições que recebeu como herança, considerando-as legitimamente suas. Apesar de trazer 

uma definição de pertencimento tão passiva, pois não foi algo que ele escolheu, o Sr. Israel 

apresenta uma perspectiva de conduta em direção ao futuro quando afirma que “ser judeu é 

uma série de atributos que a gente precisa honrar, precisa respeitar. Que precisa fazer por 

merecer.”177. Para ele, a herança judaica deve ser honrada e respeitada através do 

reconhecimento e da continuidade dessas tradições como partes integrantes da sua existência. 

Uma perspectiva semelhante, mas com certas particularidades, foi a apresentada pelo 

Sr. Victor, para o qual o judaísmo era algo muito importante. Ele enfatiza, ainda, que “essa 

coisa da identidade judaica, eu acho que comigo é forte”. As questões identitárias são 

consideradas por ele como herdadas e transmitidas, mas, como ele mesmo mencionou durante 

a entrevista, a sua comunidade, a da Mooca, foi mudando e se transformando ao longo do 

tempo. Naquele bairro, os judeus não eram observantes, não tinham rabinos e eram mais 

flexíveis em relação aos rituais; eram mais ligados aos aspectos sociais do que aos religiosos. 

Tanto o Sr. Israel como o Sr. Victor optaram por suas identidades e referências judaicas 

ratificadas e legitimadas no presente. Eles poderiam simplesmente ter tomado outro rumo ou 

adquirido outras referências para se identificar. 

Entre os relatos, os mais contrastantes foram os do Rabino Begun – que enfatiza a vida 

regida pela lei judaica, que regula e normatiza muitos aspectos da vida cotidiana dentro da 

perspectiva religiosa ortodoxa – e o da Sra. Geny – que define ser judeu como um sentimento 

tão forte que nem ela sabe explicar, e em sua fala notei uma ausência de elementos religiosos. 

Para o rabino,  
 

Ser judeu é ter consciência do passado, viver o presente e visar o olhar 
também para a nova geração. Amarrar um elo, essa argola milenar procurar 
não ser rompida, que ela veio desde Avraham Avinu178, manter esse passado, 
um presente, com a visão de futuro pros nossos filhos.179  

 

                                                        
177 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Israel Dikstejn. São Paulo, 15 abr. 2010. 
178 Na tradição judaica, Abraão, patriarca dos israelitas. 
179 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Jacob Begun. São Paulo, 4 fev. 2010. 
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Nessa perspectiva, o Rabino Begun vê o judaísmo como uma religião imutável desde 

sua origem e cita o patriarca Abraão como ponto de partida e referência para as futuras 

gerações. O Rabino Begun acredita que seu papel é manter todos os aspectos da vida judaica 

sem nenhuma alteração para que ela possa, assim, existir e continuar para o futuro, tal como 

uma argola que não pode ser rompida, assegurando a continuidade da tradição. Em sua 

narrativa, ele percebe a dificuldade de manter esta “argola milenar imutável”, considerando 

como inimigos dessa continuidade judaica a assimilação, isto é, uma vida sem as regras 

judaicas, e também as drogas, a bebida e a libertinagem. Coloca esses itens quase em pé de 

igualdade, o que mostra, de acordo com a sua visão, a gravidade da assimilação para o 

judaísmo. O judeu, segundo o Rabino Begun, é um indivíduo do passado, e esse é o seu 

legado para as futuras gerações. Do seu ponto de vista, a vida judaica autêntica é a que 

preserva e reconhece como legítima a condição judaica ortodoxa sem nenhum tipo de 

questionamento, considerando-a uma religião imutável. Os aspectos das tradições judaicas 

que o Rabino selecionou para ratificar seu presente fazem parte de uma visão judaica 

ortodoxa, que legitima somente os costumes e as tradições desse grupo específico dentro da 

comunidade, que é constituída de uma rica gama de linhas e tendências políticas e religiosas. 

Para o Rabino,  
 

[...] ter a consciência de ser um judeu [significa] que nós pertencemos ao 
passado, nós temos que vivenciar o presente e ser um exemplo para as novas 
gerações, conscientizá-los de não deixar quebrar essa argola milenar que 
vem de tanto tempo.180 
 

Diante da mesma pergunta, a Sra. Geny fez uma reflexão absolutamente distinta 

daquela do Rabino Begun. Ela respondeu primeiro o que ela não era: não era religiosa, não 

frequentava ambientes especificamente judaicos, não tinha em sua casa nenhum símbolo 

judaico, como a mezuzá181 nas portas, por exemplo, apesar de sua mãe e sua sogra o terem em 

casa. Para ela, nenhum desses elementos simbolizava seu sentimento de pertencimento ao 

judaísmo. No entanto, ela relatou com muita emoção que “era muito judia, que se sentia 

profundamente judia, que nunca tinha negado ser judia, que tinha conhecimento e muito 

interesse pela história e pela cultura judaica”. Tinha inclusive feito cursos no Centro de 

Cultura Judaica, instituição que procura difundir vários aspectos dessa cultura para a 

comunidade brasileira, tais como história judaica e língua hebraica. Ao começar pela 

negativa, a Sra. Geny busca diferenciar-se de uma visão estereotipada daquilo que comumente 
                                                        
180 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Jacob Begun. São Paulo, 4 fev. 2010. 
181 Recipiente onde estão dois parágrafos bíblicos, colocado no umbral direito das portas da casa de judeus. 



111 
 

se toma como elemento definidor do ser judeu. A Sra. Geny afirma que tanto ela como o 

marido não tinham nenhum conflito quanto a essa forma de se identificar e vivenciar o 

judaísmo, que excluía os aspectos religiosos, mas relatou que teve focos de tensão com outras 

pessoas que não compreendem sua atitude, mesmo dentro da família. Para exemplificar esse 

estranhamento, ela contou que uma vez seu marido foi operado do coração nos Estados 

Unidos, pois no Brasil ninguém queria operá-lo devido a complexidade da situação e o temor 

de que ele morresse durante a cirurgia. A cirurgia demorou seis horas e ela ficou esperando do 

lado de fora. Uma prima de seu marido, quando chegou para visitá-la, perguntou: “você 

rezou, pediu por ele?” Ela, de imediato, disse “claro que não!” e que isso em nenhum 

momento havia passado pela sua cabeça. Segundo a Sra. Geny, ficaram as duas absolutamente 

perplexas: ela porque em toda sua angústia tinha absoluta certeza de que rezar e pedir por ele 

não iria adiantar nada naquele momento, enquanto a prima de seu marido ficou porque 

custava a acreditar que tal perspectiva fosse possível. Durante a entrevista, a Sr. Geny contou 

com certo humor esse episódio, mas lembrou-se de que na época do acontecido as duas, ela e 

a prima de seu marido, ficaram bastante aborrecidas com a diferença de opinião sobre o 

assunto. 

O Sr. Leon fez fortes críticas à forma de ser dos judeus ortodoxos, não pelo aspecto 

religioso, mas em função da forte “sectarização” dessa corrente dentro do judaísmo, da forma 

rigorosa como eles levam as leis e costumes judaicos, que, para ele, é antidemocrática e até 

antijudaica. Em sua concepção, os rabinos ortodoxos e as comunidades congregadas em torno 

deles fazem um desfavor para a comunidade judaica como um todo, pois só se solidarizam em 

torno deles mesmos e não incluem os judeus de outras correntes ou com outras referências 

identitárias, “mais dividem do que somam”. Na sua crítica, coloca que os ortodoxos:  
 

[...] não construíram nada, além das sinagogas próprias. Solidariedade é só 
entre eles. Eles não estão minimamente interessados no resto da 
comunidade. E o rabino, ele chegou e afirmou que pra ele é melhor que o 
menino judeu estude em escola não judaica que escola judaica não religiosa. 
Quer dizer, é uma visão de mundo muito radical, sectária e intolerante. Eu 
achei isso muito ruim.182 

 

Ele também diz que o que “segura” o judaísmo são os “valores tribais” e não uma 

visão parcial da coletividade. Ao ser perguntado sobre o que queria dizer com “valores 

tribais”, ele respondeu que era “a solidariedade e a disposição de ajudar na hora da 

dificuldade”. Ele contou um costume de quando era jovem: quando chegava a um lugar onde 

                                                        
182 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Leon Diksztejn. São Paulo, 21 abr. 2010. 
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não conhecia ninguém, pegava a lista telefônica para encontrar algum judeu, porque, se por 

acaso tivesse algum problema numa cidade estranha, recorreria a esse judeu. Comentou com 

muita tristeza que atualmente as coisas mudaram, “primeiro, não tem mais lista telefônica e, 

mesmo se tivesse, atualmente você não pode mais contar com esse tipo de solidariedade”. 

Para ele, essa falta de sentimento de grupo ou “de tribo” é a ameaça mais séria ao futuro 

judaísmo e um dos maiores valores que ele atribui ao seu sentimento de pertencimento. 

Diferentemente do Rabino Begun, o Sr. Leon não considera a assimilação como a grande 

ameaça à continuidade do judaísmo, nem coloca a religião como centralizadora da vivência 

judaica. 

A Sra. Geny não faz essa crítica aos ortodoxos, mas não se identifica com seus 

aspectos religiosos como um todo, e além da não identificação com os símbolos e a 

religiosidade, ela narrou sua disposição em realizar os rituais judaicos de forma bastante 

flexível quando contou da cerimônia de Simcha Bat183 de suas filhas e do Bar Mitzvah de seu 

filho. Ela relatou que quando seu filho nasceu foi realizado o Brit Milá184 em função, 

principalmente, da pressão familiar, e não porque ela ou o marido fizessem questão. Quando 

nasceu sua segunda filha, “tinha um tio do meu marido muito religioso que insistia com ele: 

‘quando é que você vai no Shil185 dar um nome pra ela?’ – e tanto que ele insistiu que ele [o 

marido] foi... eu não fui.” O relato mais significativo da visão não religiosa da Sra. Geny foi 

sobre o nascimento da terceira filha, que veio num momento em que eles estavam trabalhando 

muito, pois tinham uma indústria e, novamente, o tio começou a cobrar que fosse feito o 

Simcha Bat. Para despistar, ela perguntou ao marido se tinha algum documento que 

comprovasse a ida à sinagoga para dar o nome hebraico, e ele respondeu que não. Foi quando 

ela sugeriu que ele dissesse que já tinha ido e pronto. Em seguida, a Sra. Geny menciona que 

depois ficou com medo de contar à sua mãe o que eles tinham feito, pois o nome dado à 

terceira filha era o de uma tia materna, por isso ela temia deixá-la chateada. Ainda no relato, 

ela disse que somente muitos anos depois contou para sua mãe, que, para sua surpresa e 

alívio, “já estava assimilada e não ficou chateada”. Para a entrevistada, diferentemente de para 

o Rabino Begun, a assimilação não era um problema que causaria o rompimento da argola 

milenar, provocando o fim do verdadeiro judaísmo. Para ela, o foco das referências 

                                                        
183 Costume praticado pelos judeus quando nasce uma menina judia na família. O pai vai à sinagoga no Shabat 
após a filha receber um nome em hebraico e uma benção especial. O Simcha Bat não tem data determinada para 
acontecer, mas geralmente é realizado o mais breve possível. 
184 Cerimônia de circuncisão do menino judeu no oitavo dia de vida, por meio da qual ele entra na aliança de 
Abraão e recebe um nome hebraico. 

185 Neste caso é sinagoga, em ídiche. 
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identitárias judaicas não estava no rigor da realização dos rituais, pois ela poderia adequar os 

rituais às condições da sua vida cotidiana, sem significar perda do sentimento judaico.  

Apesar da não identificação com os aspectos religiosos do judaísmo, a Sra. Geny 

colocou seus filhos na escola judaica, a Scholem Aleichem. Este foi um colégio de aplicação 

pioneiro na cidade de São Paulo, fundado pelos judeus progressistas, de esquerda, no bairro 

do Bom Retiro. Isso mostra mais uma vez que a não identificação religiosa da Sra. Geny não 

significava de forma alguma a sua negação ou desprezo pelas cultura e história judaicas. Ela 

relatou que quando chegou a época de seu filho fazer o Bar Mitzvah, falaram que se ele 

quisesse fazê-lo teria que começar a estudar hebraico, que é a língua utilizada na realização de 

algumas partes do ritual de maioridade espiritual do menino no judaísmo, e as rezas. A 

Scholem Aleichem ensinava como segunda língua o ídiche e não o hebraico. Sendo assim, se 

o filho da Sra. Geny quisesse fazer a cerimônia religiosa teria que aprender o hebraico. Ele 

respondeu que se tivesse que estudar não ia querer fazer o Bar Mitzvah. Ela e o marido 

aceitaram normalmente a decisão do filho. Quando ele completou 13 anos, foi feita uma festa 

grande, mas sem os rituais religiosos. Nenhum dos outros entrevistados questionou o ritual 

judaico de maioridade espiritual, somente Victor Sayeg, que relatou que fez o Bar Mitzvah 

com 15 e não com 13 anos, mas em função de questões financeiras, e, com isso, demonstra o 

quanto a comunidade judaica que se reunia no bairro da Mooca tinha um caráter mais social 

do que religioso.  

Thompson, na introdução de Costumes em comum186, ao se referir às mudanças nos 

significados dos costumes e das tradições populares impregnados nos processos de 

constituição dos sujeitos sociais, reconhece a impossibilidade de uma volta ao passado e 

salienta que, por meio do estudo desses aspectos, há maneiras de se fazer indagações sobre o 

passado e de aproveitar algumas indicações para o futuro. Alguns exemplos de narrativas 

produzidas por este estudo mostram que lidar com o novo, nos enredos construídos, pode não 

estar na interpretação que os mais velhos fazem da sua vida atual, mas no que projetam e 

projetaram para seus filhos. 

A Sra. Olivia trouxe em sua narrativa as suas reflexões e ações referentes ao Bar 

Mitzvah de seus filhos. Eles não estudaram em escola judaica, mas em escola britânica, pois 

faziam questão da educação europeia, pois seu marido era de origem austríaca e ela, filha de 

alemães. Primeiro foram procurar a Escola Suíço Brasileira, mas como o ensino era em 

alemão eles se recusaram a matricular o filho lá. Ela demonstra uma forte rejeição, tanto sua 

                                                        
186 THOMPSON, E. P. Introdução: costumes e cultura. In: ______. Costumes em comum: estudos sobre a cultura 
popular tradicional. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. p. 9-24. 
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como de sua família, pela cultura alemã, provavelmente como resposta à maneira como 

saíram da Alemanha no período da ascensão do nazismo. Contou também que quando seu 

filho mais velho completou seis anos, ela pensou o seguinte: “Bar Mitzvah qualquer um faz, 

eu acho que é um show-off... eu quero que o Marcos saiba aonde ele ‘belong to’”. Sendo 

assim, arrumou um professor de Berlin, que era amigo de seu pai e veio para o Brasil, e pediu: 

“eu quero que meu filho saiba “where he belong to”, não precisa saber hebraico. Pra mim, eu 

quero só que ele saiba suas raízes”. Nesse momento, ela faz uma crítica às escolas judaicas: 

“eu acho que a religião a gente faz em casa e não na escola.” Para ela, estudar numa escola 

judaica não forma judeus cidadãos no mundo, pelo contrário, faz da identidade judaica uma 

matéria que tem que ser estudada e não uma vivência que fortaleça a identidade e a 

proximidade com o judaísmo – que, para ela, deve ser vivenciado dentro de casa, na 

intimidade do lar. 

Myriam Chansky relata, dentro dessa perspectiva de mudança de costumes e tradições 

entre as gerações realizadas pelos sujeitos sociais, como refletiu sobre a própria trajetória de 

vida, o que projetou e o que selecionou dessas tradições e fez questão de passar aos seus 

filhos como herança cultural. Ela colocou que veio de uma família muito assimilada, e que 

não teve, até os 15 anos, nenhum contato com os costumes e tradições judaicos, mas sabia que 

suas amigas judias tinham aulas de judaísmo e ela não, e essa situação não lhe era nada 

confortável. Quando, aos 15 anos, se aproximou da comunidade judaica, sentiu-se aliviada, 

pois sentiu que aquele era o seu lugar: “me senti de repente colocada no mundo”. E em função 

dessa situação ela relata que fez questão de que seus filhos estudassem em escola judaica e 

tivessem convivência com outros judeus. O termo que ela utilizou foi mais forte do que 

apenas querer ou desejar que seus filhos tivessem convivência judaica: “eu tive a 

necessidade... que eles tivessem convivência judaica”. Ela projetou como ideal para a geração 

seguinte não fazer o que lhe havia causado conflitos identitários, mas criar nessa geração uma 

forte convivência judaica. Para a Sra. Myriam, a questão da identidade não passa pelos 

aspectos religiosos, mas pela convivência comunitária, pelo conhecimento e reconhecimento 

da cultura como referência para o seu lugar no mundo. Uma visão distinta, mas que resultou 

na mesma ação, foi a opção da Sra. Raquel de colocar os filhos na escola judaica. Para ela, 

não era importante que seus filhos estudassem em escola judaica, pois ela também não havia 

estudado e sua mãe e seu marido não eram religiosos. Porém, toda a família de seu marido era 

bastante religiosa e, em função disso, ela resolveu colocar os filhos na escola judaica. Era uma 

questão de inserção no meio familiar de seu marido. Sendo ela carioca e se sentindo 

estrangeira, como analisado no capítulo 2, queria se sentir igual aos demais, não que por 
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conta disso ela tivesse a necessidade de colocar seus filhos na escola judaica, mas era uma 

forma de se aproximar.     

Ainda refletindo sobre o que é ser judeu para cada um desses entrevistados e tentando 

compreender as negociações e o que foi selecionado das tradições para a perpetuação dessa 

condição, o Sr. Arieh contou-me as negociações que sua condição judaica o levou a fazer 

antes de se casar com sua segunda esposa, que não era judia. Segundo ele, antes dos 30 anos, 

separou-se de sua primeira mulher, com quem teve quatro filhos, que tiveram uma educação 

fortemente judaica. Conheceu sua segunda esposa fora do âmbito judaico, na praia de 

Pernambuco, no Guarujá, e ela também já havia sido casada e tinha uma filha criada dentro da 

religião católica. Ele conta que o casamento foi somente no civil, na residência de seu pai. 

Perguntei se eles não pensaram no fato de ela se converter ao judaísmo, e ele respondeu que 

isso não aconteceu porque a filha de sua esposa, católica, se sentiria muito rejeitada, já que ele 

tinha quatro filhos judeus. Mas ele fez um trato com ela: “disse assim: olha, eu sou muito 

judeu, se a gente tiver filho tem que ser judeu, não tem jeito. E ela falou: ‘sem problema.’”  

Eles tiveram uma filha, que na época da entrevista tinha 23 anos, a qual tinha estudado 

em escola judaica e era super “judiazinha”. Fiquei curiosa e perguntei no que consistia ter um 

filho judeu, o que significava isso para ele. Foi então que ele me apresentou sua visão de 

identidade e pertencimento: “ser judeu era manter, antes de mais nada, o reconhecimento pela 

tradição judaica, respeito e ter uma educação que fizesse com que ela [sua filha] se 

identificasse com isso, participasse disso e sentisse que isso é a história dela.” No caso do Sr. 

Arieh, ser judeu passa por uma questão intelectual de conhecimento e reconhecimento da 

história e das tradições judaicas. Em nenhum momento ele falou ser relevante nas suas 

referências identitárias as questões pertinentes à religião, mas contou que sua filha teve que se 

converter oficialmente ao judaísmo para fazer o Bat Mitzvah187 na escola judaica, já que a 

mãe dela não era judia e não tinha se convertido. Segundo a lei judaica, o status de 

pertencimento é dado pelo ventre materno; sendo assim, só é judeu perante a religião judaica 

filho de mãe judia ou quem faz conversão formal ao judaísmo188.  

No caso da filha do Sr. Arieh, ela fez o processo de conversão na Congregação 

Israelita Paulista (CIP), que foi fundada inicialmente por judeus alemães, mas tem como 
                                                        
187 Cerimônia de maioridade espiritual da menina judia, realizada quando ela completa 12 anos. 
188 Existem divergências entre as correntes ortodoxas conservativa e reformista no judaísmo sobre as conversões. 
Os ortodoxos, de maneira geral, só reconhecem as conversões realizadas por eles, as quais são feitas em Israel. O 
movimento conservativo faz conversões fora de Israel e o movimento reformista considera judeu os filhos de pai 
judeu. A conversão, em geral, consiste em mais ou menos um ano de estudo ou quanto o educador decidir. No 
final desse estudo é realizado um tribunal, o Beit Din, onde são checados os conhecimentos do candidato. Se 
aprovado, ele mergulhará na Micve por três vezes e recitará uma benção; a partir desse momento pode ser 
considerado judeu. 
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proposta ser uma sinagoga liberal aberta a todos os judeus que se identificarem com a sua 

linha. As correntes ortodoxas do judaísmo não aceitam como legítima a conduta judaica da 

CIP, nem as conversões realizadas por ela. O Sr. Arieh contou com muito orgulho que sua 

filha respondeu corretamente a tudo o que o tribunal lhe perguntou. Ele afirmou que ficou 

“contentíssimo com a conversão” formal de sua filha, e disse que sua mulher, que tem um 

nome bastante católico, Imaculada Conceição, foi aprender hebraico com um professor 

particular, quando sua filha era pequena, para conhecer a língua que ela estava aprendendo e 

para poder ajudá-la com a lição de casa. E continuou afirmando que, apesar de sua mulher não 

ter se convertido formalmente ao judaísmo, ela participa e organiza todas as festas judaicas na 

sua casa. Ressalta ainda que a simbologia religiosa e cultural da sua casa é totalmente judaica, 

tem mezuzá nas portas, não tem santos, nem crucifixo, nada que demonstre haver um católico 

morando em casa.  

As definições e os limites do ser ou não ser judeu e as relações entre eles fazem parte 

das reflexões sobre o pertencimento à comunidade judaica. Alguns entrevistados contaram 

que seus filhos ou netos se casaram com não judeus, mas o Sr. Israel foi o que apresentou o 

maior nível de tensão referente a esse assunto. Contou que uma de suas filhas se casou com 

um não judeu e, como ele ficou muito chateado, não foi ao casamento, que se realizou 

somente no civil. Essa filha está atualmente separada, então temos que levar em consideração 

que a avaliação é feita no presente, com a perspectiva do presente. Mas ele conta que sua 

esposa foi ao casamento e ele não, e justifica e afirma que tinha razão em se opor ao 

casamento, pois atualmente essa filha está separada. Desse casamento nasceu uma neta. 

Perguntei se ela tinha nome em hebraico e se ele foi dado a ela na sinagoga. O Sr. Israel, a 

princípio, falou “Minha neta Daniela? Foi tudo bem. Deram o nome na sinagoga” usando o 

sujeito indeterminado, e perguntei quem foi na sinagoga dar o nome em hebraico para a 

menina, já que o pai não era judeu e não poderia fazer isso. Somente então ele falou que foi 

ele, pois a menina era filha de mãe judia e consequentemente, pela lei judaica, era judia 

também. Afirmou que a tensão em relação ao casamento não se estendia à neta, que a adorava 

e que “não dá pra censurar a situação dela e ela é judia, apesar de não ter referências 

judaicas”. Para ele, isso não é culpa da criança, e sim da mãe, que não deu educação judaica e 

não fez questão da convivência judaica da filha. Isso demonstra a importância dada por ele à 

educação e ao conhecimento das culturas e da história judaica na formação e construção da 

identidade judaica das futuras gerações. 

O Sr. Israel trouxe também suas reflexões sobre a complexidade da situação dos 

convertidos ao judaísmo, principalmente em função das divergências entre os rabinos e as 
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várias correntes sobre as conversões ao judaísmo e, consequentemente, sobre quem é ou não 

judeu. Ele conta que na “sua” sinagoga, um pequeno espaço que fica em cima da padaria na 

Rua Veiga Filho, o líder espiritual é de origem marroquina e se propõe a seguir as leis 

judaicas da maneira mais rigorosa possível; segundo o Sr. Israel, é “um dos xiitas que tem lá”. 

Porém, essa pequena comunidade se depara com situações que tem de administrar, como o 

fato de dois dos frequentadores assíduos serem convertidos e de haver um que ainda não se 

converteu, mas que frequenta bastante. Dos dois convertidos, um é espanhol, e tem em torno 

de 70 anos. O Sr. Israel comenta que ele fez conversão na Espanha há uns 30 anos, mas não 

soube especificar em que corrente do judaísmo, e frequenta a sinagoga há mais tempo; o outro 

é da Polícia Militar (PM). Esse último fez conversão com um rabino ortodoxo “não muito 

conceituado” e em função disso existem dúvidas sobre a condição judaica dele. Quando 

perguntado se sabia qual era a religião anterior daqueles dois, o Sr. Israel colocou que essa era 

uma questão muito íntima, e que não dá para abordar nada sobre esse tema com a pessoa. Ele 

mencionou que os dois são tratados de maneira distinta; o primeiro, apesar da resistência da 

comunidade, é chamado na leitura da Torá; já o segundo nunca é chamado, apesar de ler 

hebraico, frequentar a sinagoga com a mulher e os filhos – o que na visão do senhor Israel 

seria uma grande integração familiar, algo muito bonito.  A Torá é o Pentateuco, que constitui 

os cinco primeiros livros da Bíblia, e um trecho dela é lido nas sinagogas às segundas e 

quintas-feiras, aos sábados, no primeiro dia do mês judaico e nos feriados judaicos, e é uma 

honra ser chamado para a benção antes da leitura da Torá. Ele contou que já aconteceu de 

chamarem o senhor mais velho para benção da Torá, mas, como o líder se opõe, não chamam 

com frequência, mas às vezes chamam. Com relação ao PM, o Sr. Israel se solidariza com ele 

e fala que “é até uma maldade”, mas como o outro frequenta há mais tempo e dificilmente o 

chamam, este segundo nunca é chamado.  

Outro ponto em que os dois são vistos de forma distinta é a questão do quorum 

mínimo para a realização das rezas, o miniam. No judaísmo é necessário o número mínimo de 

dez judeus para que algumas rezas sejam realizadas; sem essa quantidade, elas não podem 

acontecer. Sendo assim, ele comentou que o senhor espanhol faz parte da conta para 

completar o miniam, mas o policial não. Para ele, isso “é um problema muito sério, pois 

ofende profundamente a pessoa e deve até ser pecado”. No entanto, o Sr. Israel não faz nada 

para mudar essa situação, pois considera essas questões por demais complexas e, do âmbito 

religioso, que não é o seu território; apesar de fazer parte da diretoria da sinagoga, ele não 

pensou na possibilidade de questionar a situação. Ele relatou também que outro frequentador 

que não se converteu também lê hebraico, sabe sempre qual é o trecho da Torá que está sendo 



118 
 

lido, sempre faz pesquisa na internet e traz o material para discutir. Ele também sempre 

pergunta se pode voltar, frequentar, e o Sr. Israel responde sempre que sim, “claro que pode 

vir”. Mas com o tempo começou a perguntar se poderia ir à leitura da Torá. Para o Sr. Israel, 

neste ponto começa a dificuldade; mesmo sabendo que não é tão simples, pois irá depender da 

corrente judaica, do rabino que fizer a conversão, etc. ele desconversa dizendo que se ele se 

converter receberá uma aliah. Essa é uma questão tensa, pois os limites do pertencimento 

passam por questões complexas dentro e fora do aspecto religioso e as fronteiras que dentro 

de um olhar ingênuo e superficial poderiam parecer fixas, num olhar mais aprofundado 

apresentam limites que vão de acordo com o momento e com as conjunturas circunstanciais – 

como no caso do senhor que às vezes é chamado para aliah e às vezes não, mas sempre conta 

como membro para completar o miniam. Essas são fronteiras nebulosas de pertencimento. 

Ainda sobre as fronteiras de pertencimento ao judaísmo, a Sra. Olivia trouxe uma 

reflexão quando perguntei se alguma vez havia sofrido algum tipo de antissemitismo. Ela 

disse com muita ênfase que nunca, que ela e seu marido sempre se identificaram como judeus 

e nunca tiveram nenhum tipo de problema. Em sua entrevista fez críticas às escolas judaicas e 

à vida no gueto, e disse sentir muito orgulho de viver como cidadã do mundo e de se 

relacionar com todos. Após pensar um pouco, lembrou-se que uma vez teve um problema, 

mas, segundo ela, não foi com os amigos brasileiros; cita os sobrenomes das famílias 

tradicionais da elite paulista, que “eram os Almeida Prado, os Silva Prado, os Cunha Bueno, 

os filhos de Maestro Souza Lima, ninguém. Não me lembro de ter acontecido...”, e lembra-se 

de uma colega de origem judaica, que estudava no Ginásio no Colégio Mackenzie, cujos pais 

tinham se convertido ao cristianismo. Ela relatou que estavam organizando uma festa na 

escola, para a formatura do ginásio, e que apesar de o Mackenzie ser presbiteriano, alguns 

pais quiseram realizar uma missa. Entretanto, o diretor da escola lembrou que eles tinham um 

número grande de alunos judeus, e que se houvesse missa teriam que contemplar algum ritual 

judaico também. Teriam que providenciar uma cerimônia ecumênica, ou com a presença de 

um rabino. Então, a comissão organizadora entrou em contato com a Congregação Israelita 

Paulista (CIP) e, segundo a Sra. Olivia, parece que o rabino pediu uma quantia muito alta para 

participar da cerimônia. A menina cujos pais se converteram apareceu no intervalo da aula e 

disse a ela: “sabe aquele troço lá? Aonde os judeus rezam pediu tanto!” A Sra. Olivia conta 

que ficou indignada com o fato da colega chamar a sinagoga de troço e gritou de volta: 

“aquele troço lá aonde os judeus rezam? Vai perguntar pro seu pai e sua mãe que eles se 

lembram muito bem o nome!” Ela fez questão de lembrar a colega sobre a origem judaica de 

sua família e acrescentou que para a lei judaica, um judeu, mesmo depois de se converter a 
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outra religião, continua sendo judeu, portanto aos olhos da Sra. Olivia ela continuava sendo 

judia, independente da fé que professasse. Fez questão de relatar que essa colega era judia 

polonesa, isto é, judia de outra origem, não era judia de origem alemã como ela.  

A única entrevistada que contou ter sido vítima de antissemitismo foi a Sra. Raquel, 

que diante da pergunta sobre suas referências judaicas e se isso era importante para ela, 

respondeu que as referências judaicas não tinham sido importantes na sua vida, apesar de 

nunca ter negado ser judia. Ela comenta que certa vez, uma moradora do edifício em que ela é 

síndica, ao saber que ia começar uma reforma no prédio gritou bem alto: “aquela judia 

miserável”. A Sra. Raquel ficou sabendo do acontecido e, um momento antes da reunião de 

condomínio, ela se pronunciou:  

 
[...] eu sou judia, mas não sou judia miserável, eu sei quem me chamou de 
judia miserável. Agora se tiver coragem fale na minha cara, não nas minhas 
costas. Porque a segunda vez, isso dá cadeia e é inafiançável. Aí eu vou pra 
polícia. Eu adoro ser judia, agora se me chamar de judia miserável.189  
 

Nesse momento da entrevista, o orgulho étnico da Sra. Raquel ficou aflorado e ela mostrou 

que suas referências judaicas não eram importantes até um determinado ponto. Quando 

insultada devido à sua condição étnica, ela sairia em busca da defesa de seu status de 

pertencimento de maneira impetuosa. 

No judaísmo o termo goi ou goy é usado para designar o não judeu, fazendo-se assim a 

distinção entre “nós” e “eles”, os “de dentro” e os “de fora”. A Sra. Geny, na entrevista, fez 

questão de relatar a sua não-relação com os aspectos religiosos do judaísmo, a flexibilização 

ao realizar os rituais judaicos, como o Bar Mitzvah de seu filho, no qual suprimiram todo o 

ritual religioso e fizeram somente a festa. Ela contou que sua filha tinha uma amiga não judia 

que tinha muitos amigos judeus e frequentava as festas judaicas nas casas desses amigos, 

tendo ido certa vez a um jantar de Pessach190 em sua casa. Quando o jantar acabou a amiga 

agradeceu muito e disse: “eu nunca fui num Pessach Goy tão bom”. A Sra. Geny contou que 

ficou muito contente com a definição da amiga de sua filha. O jantar de Pessach chama-se 

Seder191, que quer dizer “ordem”, porque há ordem para rezar, beber e comer, com músicas 

específicas e tudo mais; só que, na casa da Sra. Geny, o Seder de Pessach resumia-se à 

comida típica e pronto, não rezavam nada. Normalmente um judeu ficaria ofendido em ser 

                                                        
189 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Rachel Mandelbaum. São Paulo, 28 abr. 2010. 
190 Em hebraico, “passar sobre”. A Páscoa judaica comemora a saída dos judeus, liderados por Moisés, da 
escravidão no Egito.  
191 Cerimônia religiosa, doméstica ou comunitária, em que se comemoram as duas primeiras noites da Pessach. 
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chamado de goy, não judeu, mas a Sra. Geny tem outra relação com essa denominação. Ela 

gostou do Seder em sua casa ser chamado de Pessach goy, apresentando uma releitura e uma 

flexibilização ao se conceituar e ao se colocar dentro do seu pertencimento e das referências 

judaicas que construiu para si. A Sra. Geny pratica um judaísmo para além das questões 

religiosas e das regras rígidas, as quais ela vê de forma negativa, por isso, em nenhum 

momento sentiu-se ofendida, mas até gostou da definição dada pela amiga de sua filha.  

Além dessas questões referentes à religiosidade, às culturas, às tradições seletivas e às 

fronteiras simbólicas do pertencimento, constatei nas narrativas dos entrevistados que as 

pessoas que foram objeto desta pesquisa pertencem a uma geração que foi fortemente 

impactada pela criação do Estado de Israel, uma vez que quase todos se posicionaram em 

relação a esse fato. A postura mais crítica foi a da Geny Serber, a qual colocou que, apesar de 

achar ótima a existência de Israel e que os judeus têm o direito de ter um Estado, de maneira 

geral não está de acordo com a política do governo. Lamentou que os kibutzim192 não tenham 

dado certo, pois gostava da postura cooperativista que orientava os kibutzim em Israel, essa 

era uma postura a ser defendida e não a política atual. Ela também se referiu à questão política 

relativa aos palestinos, com os quais o Estado até hoje não chegou a um acordo. O que a Sra. 

Geny realmente acha dessa questão não iremos saber, pois ela não falou, mas exteriorizou seu 

descontentamento com o conflito no Oriente Médio.  

Sobre essa mesma questão, o Rabino Jacob Begun tem uma postura totalmente 

diferente e norteada nas referências religiosas bíblicas. Quando lhe perguntei se era sionista, 

ele respondeu que: “todo judeu acredita na Terra de Israel, acredita na Torá”, e, segundo a 

Torá, “Israel é uma terra abençoada, os judeus a adoram, ela foi dada aos judeus como 

herança”. Na Bíblia estão especificados os limites da terra que foi dada aos judeus, e, para ele, 

os judeus não podem ceder nenhum centímetro do que ganharam, pois foi um presente divino. 

Para ele é intrínseco o vínculo com o Estado de Israel, todo judeu teria isso em si, assim como 

o vínculo divino, a Torá e todos os ensinamentos da tradição judaica, que para ele está no 

singular. Então, para o Rabino Begun, ser sionista é constituinte e constituído na condição 

judaica.    

Já para o Sr. Leon, segundo sua argumentação, seu vínculo sionista se dá através da 

forte atuação de membros de sua família ao movimento sionista político moderno. Ele relata 

que seu avô esteve presente no Primeiro Congresso Sionista, na Basileia, em 1897, quando foi 

                                                        
192 Kibutz (singular) kibutzim (plural). É uma forma de coletividade comunitária israelense que teve função 
essencial na criação do Estado judeu. Combinando o socialismo e o sionismo trabalhista, os kibutzim são uma 
experiência única israelita e parte de um dos maiores movimentos comunais seculares na história. 
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criada a plataforma, em termos políticos, que reivindicava um lar judaico na Palestina. Digo 

em termos políticos porque em termos religiosos os judeus sempre estiveram ligados e 

sonhavam voltar para Sion193. Ele conta que seu avô está nas fotos oficiais do congresso e 

com muito orgulho conta que é o sexto ou sétimo depois do Theodor Hertzl, o líder do 

movimento. Seu pai foi presidente do Keren Kayemet194 em São Paulo durante 

aproximadamente 20 anos. Sendo assim, para o Sr. Leon, ele já era sionista mesmo antes de 

nascer, tendo aprendido a ser sionista e a ter orgulho dos homens de sua família que militaram 

em tal causa. 

A participação nos movimentos juvenis e uma formação fortemente sionista de várias 

tendências – desde a esquerda trabalhista até os movimentos religiosos sionistas de direita – 

também formaram essa geração. Os mais ativistas foram o Sr. Arieh e o Sr. Leon; ambos 

foram para Israel e tiveram forte atuação política em suas vidas. O Sr. Israel, apesar de relatar 

que não continuou no movimento juvenil porque não estava disposto a emigrar para Israel, 

relatou com muito orgulho que seu irmão mais velho emigrou e teve cargo no governo 

israelense, contou também que uma de suas filhas foi para Israel, morou num kibutz e que 

seus dois netos nasceram em Israel. Isso demonstrou que, apesar da não disposição do Sr. 

Israel em emigrar, seus laços com Israel e seu forte sionismo estavam representados no 

orgulho com o qual ele relatou acerca dos parentes que tinham ido para lá. 

As senhoras Sima e Cecília apresentaram a vivência no movimento juvenil como 

formadora das referências judaicas em suas vidas. A Sra. Cecília relatou com muito orgulho 

que foi da primeira turma que formou o movimento juvenil Habonim Dror e do grupo 

feminino Na’amat, as Pioneiras, em Porto Alegre, ambos movimentos sionistas. Ela lamentou 

que atualmente o grupo feminino seja apolítico, “porque a Na’amat era trabalhista, do partido 

trabalhista e hoje ela é apolítica”. Ela afirma que pessoalmente continua tendo uma visão 

socialista, relacionada à do Partido Trabalhista de Israel. Já a Sra. Sima, além de dizer do 

sionismo do movimento juvenil como formador das suas referências identitárias, afirmou a 

importância de saber suas raízes, a história judaica, aquela do seu grupo, da sua família, e 

também de conhecer as tradições no sentido dos costumes, não vinculadas à religião. Ela 

conta que, em sua casa, todas as festas eram comemoradas, porém não da maneira religiosa, 

mas como costume, num ambiente familiar sem o rigor religioso. Ela conta que seu pai, que 

era maestro, era sionista e que aprendeu com ele o amor pela música judaica. Para ela, o que 

faz “o povo judeu existir até hoje é o Estado de Israel”. Diferentemente da Sra. Cecília – que 

                                                        
193 Termo bíblico, usado geralmente como um sinônimo de Jerusalém e da Terra de Israel (Eretz Israel).  
194 Fundo Nacional Judaico – organização destinada ao plantio de árvores e compra de terras em Israel. 
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vê o estado judaico composto de vários grupos ideológicos e que se posiciona ao lado dos 

trabalhistas – a Sra. Sima percebe Israel de maneira mais homogênea e como o principal 

responsável pela existência e continuidade de todo o povo judeu na atualidade.   

A Sra. Póla trouxe em sua narrativa outra visão do Estado de Israel, pois quando lhe 

perguntei quais eram as referências judaicas dela ela afirmou:  

 
[...] na verdade, hoje, a gente tem poucas referências. A juventude não quer 
nada com nada. Assim assimilando terrivelmente. A referência seria Israel. 
Que a gente pelo menos tem Israel e é assim o porto que a gente teria se 
fosse o caso de se mexer do lugar.195  
 

A Sra. Póla considera a existência do Estado de Israel um porto seguro para o caso de 

uma eventual manifestação ou movimento antissemita de grande porte, “se fosse o caso de se 

mexer do lugar”, e avalia de maneira fortemente negativa as mudanças que estão ocorrendo na 

comunidade judaica brasileira atualmente: “Mas a esperança que eu tenho aqui no Brasil 

nessa altura da minha vida, é que vai ter uma grande assimilação aqui e a coletividade judaica 

vai terminar.” O não reconhecimento das novas formas como a coletividade tem se 

organizado ou o estranhamento com as mudanças ocorridas são apreendidas pela Sra. Póla 

como o fim da comunidade no Brasil. Ela faz uma associação entre a forte assimilação e o 

consequente fim da identidade judaica. Ela também apresentou uma série de críticas à postura 

da comunidade atual, que estaria levando ao fim a comunidade no Brasil. São exemplos de 

seus comentários:  

 
[...] as pessoas não estão procurando tanto as escolas judaicas e nem as 
escolas judaicas estão fazendo tanto empenho de ter as crianças. Muito pelo 
contrário, pelo que eu tenho assistido.  
[...] 
[...] então sabe, é uma falta de direção, uma falta, de comando pra manter 
essa unidade judaica. Ela vai terminar. 
[...] 
Falta liderança e falta gente interessada em manter as coisas do jeito que eu 
me lembro o que meu pai trabalhava pra coletividade. Como todo mundo se 
ajudava. Como era naquela época, hoje você não [...] 
[...]   
[...] como eu te falei, a juventude e nem tanto os jovens, mas, os poucos mais 
novos, não estão nem um pouco interessados nas coisas judaicas.  
[...] 
Você vê o Simon Peres, veio pra cá vai não sei quantas pessoas foram, eu 
nem fui ver dessa vez.  Mas eu já fui no, Maksoud Plaza no café da manhã 
com o Peres, eu trabalhei para o Fundo Comunitário.196 

                                                        
195 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Póla Cohen. São Paulo, 20 abr. 2010. 
196 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Póla Cohen. São Paulo, 20 abr. 2010. 
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O diálogo entre o passado e o presente encontra-se na narrativa da Sra. Póla, que via a 

união, as pessoas se ajudarem, o empenho das escolas e dos pais, as lideranças do passado e 

assim por diante, mas atualmente ela não reconhece essas ações na coletividade. Ela 

demonstrou uma forte desilusão com a falta de interesse das novas gerações em manter a 

comunidade como ela acha que era e como ainda deveria ser. Tem em sua memória seu pai 

como um grande ativista e também a forma como as pessoas se ajudavam, mas ela não 

encontra solidariedade e atuação semelhantes na comunidade atual. Na sua perspectiva, nem a 

identificação com o Estado de Israel está mobilizando os judeus; o termômetro que usa é a 

frequência nos eventos com as lideranças políticas de Israel em São Paulo. Como ela mesma 

coloca, no passado trabalhou como voluntária no Fundo Comunitário, mas atualmente não 

tem nenhum interesse, em função da desmotivação dos mais jovens. Sua visão da assimilação 

é distinta da visão do Rabino Begun, que via qualquer afastamento dos aspectos religiosos 

judaicos como sinal de assimilação. Ela vê a assimilação na falta de solidariedade, no não 

interesse dos jovens pelas “coisas” judaicas e assim por diante dentro de uma perspectiva não 

religiosa. 

A Sra. Olivia não usou o termo sionista nenhuma vez para se autodenominar, mas 

apresentou sua identificação com o Estado de Israel quando narrou emocionada a 

solidariedade prestada por uma vizinha não judia quando da guerra em Israel em 1967. Ela 

contou que morava no bairro do Paraíso – segundo ela, bastante árabe – e que, quando a 

guerra acabou, uma vizinha de porta a viu, gritou e veio em sua direção falando: “Olivia, 

Olivia, nós ganhamos”, mesmo a maioria dos moradores no prédio onde moravam sendo 

árabe. Muito emocionada, a Sra. Olivia contou-me esse episódio e acrescentou que jamais iria 

se esquecer dessa atitude de sua vizinha. Apesar de ela não ter trazido o sionismo 

explicitamente para se autodenominar, sua identificação com Israel está presente “nas 

conjunturas” de sua narrativa. Para a Sra. Olivia, essa solidariedade só foi possível porque ela 

é uma cidadã de religião judaica do mundo, mas no qual a religião se refere ao âmbito 

particular. Diz isso sem perceber que o Estado de Israel é uma questão política muito além do 

âmbito particular.  

Para enriquecer o debate sobre o que é ser judeu, quais aspectos são interessantes aos 

entrevistados, seja ele sionista convicto ou adepto de uma abordagem mais crítica, trago a 

longa narrativa do Sr. Alain que tentou trazer o maior número possível de elementos e 

aspectos judaicos identificáveis, sempre de maneira bastante intelectual, valorizando a 
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vivência familiar e colocando o caráter multifacetado das possibilidades de identificação ou 

identificações: 

 
A religião, sem dúvida a religião. Identifico-me tremendamente com o 
sionismo. Com o nacionalismo judaico, com o Estado de Israel. Identifico-
me humanitariamente com a comunidade judaica de São Paulo, local. Quer 
dizer, sem dúvida nenhuma, qualquer coisa que acontece com a comunidade, 
eu me sinto atingido da mesma forma. Se há uma manifestação... houve uma 
manifestação contra o Mahmud Ahmadineyad, a primeira, eu fui. Nessas eu 
vou, quer dizer, meu filhos vão. A gente vai família pra... essas atividades. A 
cultura judaica é uma coisa que me atrai muito. A história. Então, tem a 
religião, tem o sionismo... a cultura judaica, a história judaica, tem também 
uma identificação com a história judaica. Eu gosto muito de ler. Eu gosto 
muito de estudar. Eu acho a ética judaica, o Talmud, à maneira de ver, a 
maneira de relacionamento dos judeus, judaica, é muito interessante. 
Estimula-me ler mais, estudar sobre judaísmo. Não, não vou me formar, não 
sou talmudista, não sou nenhum rabino, não sou nada disso. Então, isso 
também faz parte da minha identificação... acho que é uma coisa, 
multifacetado. Não existe uma coisa só que identifica. Tem muitas coisas. E 
em cada coisa tem a parte mais interessante, entendeu? Quer dizer, as festas 
judaicas a gente está sempre junto com a família, o shabat, as manifestações 
comunitárias. Se acontecer uma palestra de alguém que veio de Israel, eu 
gosto de ir [...]197  
 

Neste capítulo apreendi um pouco das referências identitárias dos entrevistados que 

participaram desta pesquisa. Como se posicionavam diante das tradições herdadas, como se 

relacionavam com os não judeus e as fronteiras do pertencimento. Busquei encontrar e 

entender as imagens e significados que o Estado de Israel tinha para cada um deles, tentando 

apreender a riqueza de possibilidades do ser e do pertencer à comunidade judaica dos 13 

judeus entrevistados que moraram no bairro de Higienópolis em algum momento das décadas 

de 1960 e 1970.  

                                                        
197 Entrevista concedida a Lucia Chermont por Alain Bigio. São Paulo, 10 dez. 2009. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A realização desta pesquisa possibilitou refletir sobre a experiência de um grupo de 

judeus que viveu no bairro de Higienópolis nos anos de 1960 e 1970. Mas para chegar à 

maneira e à forma como seriam analisados esses dois elementos, o bairro e os moradores 

judeus, a pesquisa, ou melhor, o projeto de pesquisa e a pesquisadora passaram por inúmeras 

reformulações. Foram necessárias rupturas com conceitos estabelecidos, reconhecimento de 

alguns elementos e aquisição de conhecimento sobre novas formas de analisar as fontes, 

principalmente as orais.  

Trabalhar com grupos para os quais existe uma vasta bibliografia e muitos estudos 

desenvolvidos traz ao pesquisador a necessidade de um posicionamento e de um 

conhecimento claro sobre os seus objetos e métodos escolhidos. Tinha, em função da minha 

atividade profissional no Arquivo Histórico Judaico Brasileiro, conhecimento acerca dos 

fluxos imigratórios judaicos para o Brasil, organizados por época e local, conhecimento 

acerca das instituições de auxílio aos imigrantes e das instituições organizacionais 

comunitárias, conhecia também a trajetória de muitas sinagogas, escolas e clubes da 

comunidade judaica não só de São Paulo, mas de outras cidades também.  

Ao priorizar as narrativas como objeto central desta análise – o que não era concepção 

inicial do projeto, mas foi, sim, definida posteriormente – deparei-me com uma mudança de 

foco e um questionamento sobre a importância e a maneira de utilizar os conhecimentos 

prévios. As diversas narrativas não seriam mais “acessórios” das outras fontes ou da 

bibliografia, mas um elemento essencial. Foi o meu momento “tudo que é sólido se 

desmancha no ar”, precisava então me reposicionar como historiadora e como pesquisadora, 

abandonar a visão institucionalizada da comunidade judaica e abrir os sentidos para escutar os 

sentimentos e as avaliações dos entrevistados, isto é, para uma série de questões que passam 

pela subjetividade, à qual não estava habituada a ouvir e prestar atenção em razão da minha 

“pseudocientificidade”. Este esforço não foi em vão, pois pude, ao longo da realização deste 

trabalho, me maravilhar com a riqueza das narrativas, me emocionar com as experiências e as 

vivências dos entrevistados. Certamente pesquisa e pesquisadora saíram enriquecidas pelo 

processo da abertura de novos horizontes de análise.  

Neste momento final vislumbro vários desdobramentos possíveis para esta pesquisa, 

os quais infelizmente não tive tempo de realizar, como explorar de forma mais acentuada as 

atividades profissionais ou voluntárias que as entrevistadas trouxeram em suas narrativas e 
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como avaliaram essas atividades. Poucas entrevistadas relataram o caminhar pelas ruas do 

bairro, o frequentar as praças – abundantes no bairro de Higienópolis, como a Praça Buenos 

Aires e a Praça Vila Boim. Senti que seria necessária para uma pesquisa neste sentido a 

realização de um número maior de entrevistas com cada narrador, o que não foi possível neste 

estudo. Contudo, foram possíveis reflexões a respeito das avaliações desses narradores sobre 

as suas próprias trajetórias e dos familiares: como vieram para o bairro e de que forma, onde 

frequentaram, com quem se relacionaram, o que significa ser judeu para cada um deles, entre 

outras questões. Definitivamente não houve a decadência do bairro de Higienópolis com a 

saída das elites nos anos de 1940 e 1950, mas uma rica e intensa vida cultural trazida pelos 

novos moradores que lhe atribuíram novos usos e novos significados para esses usos naquele 

local onde constituíram territórios de sociabilidades.  
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GLOSSÁRIO 
 

 
 
Pronúncia:  
CH – pronuncia-se como o “j” em espanhol e tem som de “RR” em português. 
H – pronuncia-se de forma aspirada, como house, em inglês 
SH – pronuncia-se como o “x” ou o “ch” no português. 
 
 
Agadá ou hagadá: significa “narração”, o termo define tudo o que, na literatura clássica 
judaica, não se apresenta sob a forma de enunciados legais. Abrange folclore, lendas, 
parábolas, etc. É também o texto usado no Seder de Pessach, que contém a liturgia que se 
recita nesta refeição em família. 
Aliah: emigração para Israel; também designa aquele que é chamado para a leitura da Torá 
nos serviços da sinagoga. 
Asquenazim: nome dado aos judeus provenientes da Alemanha, do norte da França, da 
Europa Central e da Europa Oriental. 
Avodá: “trabalho”. O conceito inclui também o serviço religioso. É o nome do Partido 
Trabalhista israelense. 
Avraham Avinu: na tradição judaica, Abraão, patriarca dos israelitas. 

Bachura (ot): “moça”, “moças”. 
Bar Mitzvah: cerimônia de maioridade religiosa do menino judeu, realizada quando ele 
completa 13 anos, passando então a contar no minian para as rezas da sinagoga e responder 
por suas obrigações judaicas, como jejuar no Iom Kipur.  
Bat Mitzvah: cerimônia de maioridade espiritual da menina judia, realizada quando ela 
completa 12 anos. 

Berachá / Berachot (sing. / plural): “benção”, “bênçãos”. 
Bicurim: festa das primícias; corresponde à entrega da primeira colheita ao Templo de 
Jerusalém. 

Bitachon: Agência de segurança do Estado de Israel. 

Bogrim: “adulto”, grupo mais velho nos movimentos juvenis. 
Brit: “aliança”, em hebraico.  

Brit Milá: cerimônia de circuncisão do menino judeu no oitavo dia de vida, por meio da qual 
ele entra na aliança de Abraão e recebe um nome hebraico. 

Cabalat Shabat: recebimento do Shabat. Serviço religioso que inicia as celebrações do 
descanso semanal. 

Casamento misto: casamento entre um judeu e um não judeu. Para o judaísmo tradicional, 
esse tipo de união rompe a corrente da tradição milenar judaica. Só podem ser considerados 
casamentos mistos quando o componente não judeu não se converte ao judaísmo. Existem 
divergências entre as correntes judaicas sobre as conversões ao judaísmo. 

Chanich, chanichim: “educandos”, no movimento juvenil. 
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Chanuká: é a “festa das luzes”, em que se comemora a restauração do Templo pelos 
macabeus. É comemorada próximo do Natal.  
Chassidim: seguidores do movimento chassídico.  

Chaver, chavera: “amigo”, “amiga”, “camarada”. 
Chazan / Chazanim (sing. / plural): cantor ou aquele que conduz as orações litúrgicas na 
sinagoga. 
Cheider, cheder: escola elementar judaica. Em hebraico significa “quarto”, o local onde 
eram dadas as aulas de religião. Em geral, um quarto anexo à sinagoga ou na casa particular 
de um professor. Mais vinculado ao judaísmo ortodoxo na Europa Oriental. 

Chevra Kadisha: organização judaica responsável pelos cemitérios e assistência social de 
uma comunidade judaica. 

Chinuch: “educação”. 
Chug: “curso”, “aula”. 

Chupá: pálio nupcial, cobertura ou proteção debaixo da qual acontece o casamento judaico. 
Clientelchick: vendedor ambulante, mascate. 

Conversão ao judaísmo: segundo a lei judaica, quando uma pessoa deseja, realmente, 
converter-se, deve convencer os responsáveis por meio da insistência. Só depois da terceira 
tentativa, sua decisão é aceita como verdadeira. O homem que se converte deve passar pela 
circuncisão assistida por uma corte rabínica de três membros. A imersão na mikve, tanto para 
homens como para mulheres, significa a aceitação simultânea dos mandamentos judaicos. 
Antes da imersão, o pretendente deverá receber educação judaica. 

Diáspora: significa “dispersão”, em grego, termo usado para referir-se às comunidades judias 
fora da Terra de Israel. 

Garin: grupo de imigrantes para Israel. 
Guefilte fish: nome em ídiche para um prato tradicional judaico da Europa Central e Oriental. 
É um bolinho de peixe, geralmente servido como entrada nas refeições das festas, como a 
Pessach. Tende a ser doce quando preparado por poloneses e mais salgado quando preparado 
por russos. 
Guemará: parte do Talmud composta pelo conjunto de livros escritos em aramaico que são 
comentários da Mishná. Existe em duas versões: a de Jerusalém (a mais antiga e menos 
extensa) e a da Babilônia (a mais usada).  

Guet: é o nome dado ao documento de divórcio dentro do judaísmo. O guet é uma das duas 
formas de divórcio possível de um casal. A outra é a morte do cônjuge. 

Goi / Goim: termo atribuído ao não judeu. 
Guisbarut: “tesouraria”. 

Hachshará: “estágio”, período preparatório. 
Halachá: termo genérico do conjunto de discussões, decisões e prescrições “jurídicas” ou 
“legislativas” fixadas no Talmud, que determinam as regras da vida judaica. 
Hanagá: “direção”, “diretoria”.  
Hashomer Hatzair: jovem guarda. Movimento juvenil sionista de tendência socialista. 
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Haskalá: movimento cultural racionalista do judaísmo, que surgiu a partir do século XIX 
com Moses Mendelsohn, em consonância com o processo de emancipação dos judeus e a 
tendência à sua assimilação.  
Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS): organização fundada em 1881 nos EUA para 
ajudar os judeus oprimidos e perseguidos pelo mundo. 

Histadrut: Central dos trabalhadores em Israel. 
Ichud Habonim: Movimento juvenil sionista vinculado ao Mapai (Partido dos Operários na 
Terra de Israel), o partido político israelense moderado que esteve no poder desde a criação 
do estado até 1968, quando se transformou no Partido Trabalhista. A ideologia do partido era 
baseada no Sionismo Trabalhista. 

Ídiche (ou iídiche): língua derivada do germânico, com grande número de expressões de 
outras línguas de países da Europa Oriental e do hebraico, usando o alfabeto deste. Era a 
língua falada por quase a totalidade dos judeus da Europa Oriental. 

Ieke: denominação levemente irônica que designa os judeus alemães. O termo originou-se da 
palavra Jackett (paletó, jaquetão), com que os judeus alemães se vestiam, em contraste com os 
longos capotes (Kaftan) dos poloneses. Essa expressão é usada até hoje como referência ao 
excesso de organização e zelo característicos do judeu de origem alemã. 

Iom Haatzmaut: dia da Independência do Estado de Israel. 
Iom Kipur ou Yom Kipur: em hebraico, “dia da expiação”. Data mais importante do 
judaísmo, marca o final dos dez dias de penitência iniciada em Rosh Hashaná. É comemorada 
no dia 10 do mês hebraico de tshrei, é uma data de oração e de 25 horas de jejum, quando, 
segundo a tradição, os pecados dos judeus são apagados e seu destino é selado. 
Jewish Colonization Association (ICA): Instituição filantrópica judaica inglesa que tinha 
como objetivo ajudar os judeus que estivessem em situação de opressão em seus países de 
origem. A ICA procurava retirar as famílias judias dos países opressores, adquirindo terras em 
outros locais mais favoráveis. Comprava terrenos para a construção de colônias agrícolas e 
ajudava na instalação dessas famílias. Antes do Brasil, a Argentina foi o local de instalação 
dessas colônias agrícolas. 
Kadish: Nome dado à prece especial dita regularmente nas rezas cotidianas e em enterros em 
memória dos entes falecidos, na qual se dá ênfase à glorificação e santificação do nome de 
Deus. Geralmente é realizada pelos filhos ou parentes próximos do falecido. 

Kasher ou Kosher: apropriado ou puro, designa o alimento que é permitido comer, segundo 
as leis judaicas. O alimento que não é permitido comer é chamado treif. 
Kashrut: leis dietéticas judaicas. 
Keren Kayemet LeIsrael: Fundo Nacional Judaico – organização destinada ao plantio de 
árvores e compra de terras em Israel. 
Ketubá: contrato de casamento judaico. 

Kibutz / kibutzim (sing. / plural): É uma forma de coletividade comunitária israelense que 
teve função essencial na criação do Estado judeu. Combinando o socialismo e o sionismo 
trabalhista, os kibutzim são uma experiência única israelita e parte de um dos maiores 
movimentos comunais seculares na história. 

Kinus: “congresso”, “simpósio”. 
Kipá: pequeno solidéu com que os judeus cobrem a cabeça. 
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Lag-Baomer: festa agrícola judaica que se realiza 33 dias após a Páscoa judaica (Pessach). 

Machané: “acampamento”, em hebraico. 
Madrich: “orientador”, “educador”. 

Mapai (Partido dos Operários na Terra de Israel): foi um partido político israelense de 
tendência moderada que esteve no poder desde a criação do Estado até 1968, quando se 
transformou no Partido Trabalhista. A ideologia do partido era baseada no Sionismo 
Trabalhista. 

Mapam: partido político ao qual pertencia o Kibutz Artzi. 
Maskirut: “secretaria”. 

Messibá: “festa”, “comemoração”. 
Mezuzá: recipiente em que são colocados dois parágrafos bíblicos. É posto no umbral direito 
de cada porta e nas dependências da casa. 
Mikve: banho ritual, por imersão, destinado à purificação de homens e mulheres. 

Minian: grupo de no mínimo dez judeus reunidos para rezar. Há certas rezas e cerimônias 
para as quais é necessário um minian para serem realizadas. 

Mishná: nome da codificação temática da Torá oral, em língua hebraica, composta no século 
II de nossa era e que é base do judaísmo pós-bíblico, sobre o qual o Talmud foi codificado. 

Moatzá: “comitê”, “conselho”. 
Mohel: profissional ou especialista da cerimônia de circuncisão. 

Moshavá: acampamento realizado no período das férias escolares, à maneira escoteira. 
Movimento Betar: Movimento juvenil sionista de direita ligado ao partido religioso de 
direita israelense, o Likud. 
Movimento Chabad Lubavitch: Lubavitch era uma pequena cidade no condado de Mohilev, 
na Bielorrússia, e tornou-se a residência dos líderes do movimento ortodoxo Chabad-
Lubavitch em 1814, quando Rabi Dovber, filho e sucessor do fundador do Movimento, Rabi 
Shneur Zalman, estabeleceu-se no local. Até 1916, quatro gerações de líderes Chabad-
Lubavitch permaneceram lá. Os líderes de Chabad-Lubavitch tornaram-se conhecidos como 
“Lubavitcher Rebes”. O sexto Lubavitch Rebe, em função das perseguições, estabeleceu-se 
nos Estados Unidos. A partir da liderança do 7º e último Rebe, o Menachem Mendel 
Schneerson, os Lubavitch passaram a ter atividade missionária, nova na tradição judaica, 
procurando atrair os judeus para a prática ortodoxa judaica. Os Lubavitch enviam 
missionários a todos os cantos do mundo.  
Movimento Chassídico / Chassidismo: movimento dentro da ortodoxia judaica fundado pelo 
Rabino Israel, dito Baal Schem Tov (Mestre do Bom Nome), em 1750 na Ucrânia. Essa 
corrente mística desenvolveu-se na Europa Oriental nos séculos XVIII e XIX. Movimento que 
visava a valorização da subjetividade do sentimento religioso, da exaltação, da alegria de 
viver e da prática cotidiana da fé, em oposição à corrente erudita do judaísmo (mitnaguedim). 
Renovou as bases populares da vida sociorreligiosa judaica na Europa Oriental.  
Movimento conservative / conservativa: defende a continuidade da Lei Judaica como parte 
da tradição em desenvolvimento. O culto modifica-se para atender às necessidades modernas, 
sem atingir a essência das tradições. Foi fundado no século XIX na Alemanha. 
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Movimento Hashomer Hatzair: Movimento juvenil fundado em Viena em 1916. Buscou 
juntar o socialismo com o sionismo e a vida no kibutz como seu ideal. O Hashomer Hatzair 
tinha como objeto sintetizar a cultura judaica e o ressurgimento de Israel com a cultura 
universal e seus valores filosóficos. 
Movimento Mussar: linha dentro da ortodoxia judaica que dá ênfase ao lado ético do 
judaísmo, fundado no interior dos mitnaguedin por Lipkin Salanter, no final do século XIX.  
Movimento ortodoxo / ortodoxia: baseia-se na imutabilidade da Halachá, a Lei Judaica, e 
nas escrituras talmúdicas.  
Movimento reconstrucionista: abordagem humanista da tradição judaica que redefine a 
ideia do Criador em termos humanistas. Fundado em 1922 por Mordecai Kaplan. 

Movimento reformista: enfatiza os valores proféticos do judaísmo e só aceita as práticas 
judaicas consideradas relevantes aos tempos atuais. A Lei modifica-se para atender às 
necessidades modernas. Surgiu no século XVIII, quando os judeus adquiriram cidadania nos 
países europeus. 
Na’amat Pioneiras: Organização judaica feminina que tem como principais objetivos 
contribuir para o desenvolvimento e a valorização da mulher e preservar as tradições e a 
identidade judaica-sionista. Em 2011, completou 90 anos da sua fundação em Israel.  

Pessach: Em hebraico, “passar sobre”. A Páscoa judaica comemora a saída dos judeus, 
liderados por Moisés, da escravidão no Egito. 
Pletzale: significa um pequeno lugar, em ídiche. Geralmente uma pracinha onde os judeus se 
reuniam entre as rezas de domingo. 
Pogrom: ataque violento maciço, com destruição simultânea do seu ambiente (casa, negócios, 
centros religiosos). O termo é usado para denominar atos contra judeus e outras minorias 
étnicas da Europa. Em geral com a conivência das autoridades governamentais. 
Purim: em persa, “lanças a sorte”. Feriado que relembra e comemora o salvamento dos 
judeus no exílio, sob o império persa; história da rainha Esther. 
Rabino: indivíduo que estudou e obteve um certificado ou shmicha. Profundo conhecedor da 
Lei Judaica, atua numa congregação como juiz, em matéria referente à Lei e aos costumes 
judaicos. É um profissional liberal que deve constituir família. 
Rebe ou Rebbe: significa “mestre”, “professor” ou “mentor”. É uma palavra ídiche derivada 
da palavra hebraica rabino. Refere-se ao líder do Judaísmo Chassídico, um movimento dentro 
do Judaísmo Ortodoxo. 
Rolo de Torá: contém os Cinco Livros de Moisés (o Pentateuco) escritos à mão no hebraico 
original da direita para a esquerda, sem pontuações, vírgulas, pontos, números de capítulos ou 
versículos. É escrito sobre pergaminho, enrolado ao redor de duas hastes de madeira 
ornamentadas e adornados com acessórios especiais. É (geralmente) guardado na Arca de 
cada sinagoga, e rotineiramente lido em voz alta em todas as sinagogas. 

Rosh Hashaná: “ano novo” em hebraico. Data festiva que comemora o primeiro dia do 
calendário judaico. 

Seder: cerimônia religiosa, doméstica ou comunitária, em que se comemoram as duas 
primeiras noites da Pessach. 

Sefaradim: judeus que viviam no mundo islâmico, principalmente aqueles que viviam na 
Península Ibérica até a sua expulsão em 1492. 
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Sefer: “livro”. 

Seuda: refeição festiva. 
Shabat: sétimo dia da semana. Dia santificado do descanso físico e espiritual. Segundo a 
Bíblia, o Criador repousou no sétimo dia após a criação do mundo. É o quarto mandamento 
divino.  

Shadchan: “casamenteiro”. 
Sheliach: “emissário”. Enviado para orientar os trabalhos. 

Shidush: é um costume significativo nos arranjos de um casamento entre os judeus 
ortodoxos. Coloquialmente, termo hebraico que designa o casamento arranjado. 

Shoah: significa “catástrofe”. É utilizada para designar o genocídio perpetrado pelos nazistas 
e seus aliados contra os judeus durante a Segunda Guerra Mundial.  
Shoichet / shochatim: profissional que procede à matança de aves e reses, destinadas à 
alimentação de judeus observantes. Magarefe. 

Shul ou shil: “escola”. Termo em ídiche usado para designar sinagoga. 
Shtelt: palavra em ídiche que significa “cidadezinha” ou “aldeia”, em especial refere-se 
àquelas situadas na Europa Oriental antes da II Guerra Mundial. 
Sidur: “livro de rezas”. 

Simcha Bat: Costume praticado pelos judeus quando nasce uma menina judia na família. O 
pai vai à sinagoga no Shabat após a filha receber um nome em hebraico e uma benção 
especial. O Simcha Bat não tem data determinada para acontecer, mas geralmente é realizado 
o mais breve possível. 

Sinagoga: local de preces, estudos e reuniões dos participantes de uma comunidade judaica.  
Sion: termo bíblico, usado geralmente como um sinônimo de Jerusalém e da Terra de Israel 
(Eretz Israel).  
Sochnut: agência judaica. 

Talit: manto ou xale de oração, de forma quadrada ou retangular, de lã ou de seda, com 
franjas, usado para rezar principalmente orações da manhã. Aos treze anos, o menino recebe o 
seu primeiro Talit. Quando morre, o homem é enterrado com ele. 
Talmud: conjunto de produção literária do texto bíblico formado pela Guemará e pela 
Mishná. 
Tanakh: conjunto de textos bíblicos judaicos: Torá ou Pentateuco; Neviim ou Livro dos 
Profetas; Ketuvim, os Escritos ou Hagiógrafos. O nome Tanakh compõe-se das letras iniciais 
de cada um desses livros. 

Ten Yad: instituição beneficente que atua no combate à fome e à miséria. 
Torá: o Pentateuco, narrativa bíblica da criação do mundo até a morte de Moisés. 

Treif: “impuro”. 
Tzittzit: São as franjas nos quatro cantos do talit gadol, manto ritual usado para as rezas, e do 
talit katan, utilizado durante o dia inteiro por baixo da roupa no qual se está vestido. 
Wissenschaft des Judemtums (Ciência do Judaísmo): buscava estudar o judaísmo sob um 
foco racionalista. 
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Women’s International Zionist Organization (WIZO): foi fundada em Londres em 1920 
para treinar mulheres para o trabalho e dar assistência às mães e crianças na então Palestina. 
No Brasil, a WIZO estabeleceu-se em 1926, parou as atividades durante o Estado Novo e 
retornou, em 1942, como Escudo Vermelho de Davi, para socorrer as vítimas da Guerra na 
Palestina. Depois da Guerra, com o sionismo reconhecido oficialmente, a WIZO se 
reestruturou em fins de 1946; hoje ela tem representação na ONU. 
Yeshivá / Yeshivot (sing. / plural): instituição de estudos superiores para o estudo do Talmud. 
Na yeshivá, o estudo tem um fim em si mesmo, sem propósito de aprender profissões ou obter 
títulos. 
 

 


