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Cultura, memória e vida urbana: 
judeus na Praça Onze, no Rio de Janeiro (1920-1980) 

 

RESUMO 

 

Palavras-chave: Praça Onze – Rio de Janeiro; Judeus - Rio de Janeiro; Cultura Urbana;  
Imigração; Etnicidade; Memória; História Oral. 

 

Esta pesquisa é uma análise interdisciplinar sobre a região da Praça Onze, no 

centro da cidade do Rio de Janeiro, durante os anos de 1920 a 1980. Procuro analisar a 

Praça Onze, no contexto da cidade do Rio de Janeiro, como um espaço dinâmico, 

marcado pela presença de diferentes grupos étnicos e composto de sujeitos sociais que 

vivem o lugar e com ele interagem. Nesta pesquisa me debruço especialmente sobre os 

modos de vida de imigrantes judeus e seus descendentes, considerando as experiências 

sociais que desenvolveram no contexto da Praça Onze, constituindo uma territorialidade 

própria, com marcas de sua cultura de origem. Dou especial atenção aos modos de 

constituição e de representação da Praça Onze trazidos pela memória narrada e por 

outros documentos, os quais apontam para formas de luta visando à preservação de sua 

cultura e luta por espaço na cidade.Aspectos da cultura, da vida e das relações sociais 

engendradas naquele lugar pelos imigrantes que ali se estabeleceram é o fio condutor 

desta pesquisa. A minha hipótese de trabalho é a de que a experiência urbana 

desenvolvida na Praça Onze durante os anos de 1920 a 1980, em suas várias dimensões, 

propiciou a formação dessa territorialidade que se mantém como memória do grupo até 

os dias de hoje. A forma como essa territorialidade se delineou e a maneira como os 

imigrantes e seus descendentes se relacionam na e com a cidade tornam-se objetos de 

análise.Para além das formas de organização e da dimensão física do espaço, nos 

interessam, portanto, os processos que ali se desenvolveram e como se configurou uma 

intensa rede de relações sociais e comerciais.  
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ABSTRACT 

 

Key-words: Praça Onze – Rio de Janeiro; Jews – Rio de Janeiro; Urban Culture;  
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This research is an interdisciplinary analysis about the area of Praça Onze, in 

downtown Rio de Janeiro, during the decades of 1920 and 1980. I seek to analyse Praça 

Onze in the context of the city of Rio de Janeiro as a dynamic space characterised by the 

presence of different ethnic groups composed of social actors who live in the place and 

interact with it. In this research, I especially focus on the way of life of Jewish 

immigrants and their descendants, taking into the social experiences that were 

developed in the context of Praça Onze, and the resulting territoriality of their original 

culture.I give special attention to the ways of constitution and representation of Praça 

Onze brought about by narrated memory and other documents that point out the jews 

struggle towards culture and territorial preservation in the city.  The guiding line of this 

research is driven by aspects of the culture, the way of life and the social relations 

generated within that space by the immigrants established there. My working aim is that 

the urban experience developed in its various dimensions at Praça Onze during the 1920 

and 1980 decades propitiated the creation of a territoriality that remains as a group 

memory until the present. The focus of the analysis is the way in which this territoriality 

was delineated and the way in which the immigrants and their descendents relate in and 

with the city.Therefore, beyond the organizational ways and the physical dimensions, 

the analysis clarifies the processes that were developed and how an intense social and 

commercial network was shaped at Praça Onze. 
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Introdução 

 

Este trabalho inclui-se no campo da História Social. Trata do estudo da Praça 

Onze, no contexto da cidade do Rio de Janeiro, entre as décadas de 1920 e 1980. 

A Praça Onze é (re)conhecida pela maioria dos habitantes da cidade do Rio de 

Janeiro como o “berço do samba” e a “capital” daquela que ficou conhecida como “ a 

África em miniatura” ou a “Pequena África” para usar a definição cunhada pelo 

sambista Heitor dos Prazeres. No entanto, o jornalista e pesquisador Sérgio Cabral, 

estudioso da música popular brasileira, nos coloca uma interessante questão no prefácio 

do livro Mistérios do Samba, do antropólogo Hermano Vianna (1995): 

 
A Praça Onze era território de judeus e negros. Quem conhece um episódio 
envolvendo os dois povos naquele reduzido território? O livro Recordando a 
Praça Onze, de Samuel Malamud, que trata, nos mínimos detalhes, da ocupação 
da velha praça pela comunidade judaica, não faz uma só referência às 
manifestações negras. Não sei também de qualquer depoimento dos velhos 
sambistas sobre o carnaval naquela área que tenha contado com a participação 
de um personagem judeu, embora uns e outros fossem presenças assíduas até 
dos mesmos bares.  

 
A presença negra e judaica na Praça Onze e as formas de sociabilidade entre 

estes dois diferentes grupos que ali viveram e conviveram no mesmo período histórico 

decerto são um viés interessante de pesquisa a ser desenvolvida mais profundamente por 

historiadores e cientistas sociais. E não há dúvida da abrangência do tema. O desafio de 

minha proposta de pesquisa diz respeito ao melhor entendimento do meio em que não 

apenas estes dois grupos, mas também imigrantes de outras origens étnicas viveram 

suas condições de vida e de trabalho, entendendo que só nesta perspectiva é possível 

apreender o “sentido” das relações entre os grupos e esta rede de significados na Praça 

Onze, no contexto da cidade do Rio de Janeiro, durante os anos de 1920 a 1980, quando 

a Praça Onze e todo o seu entorno foram demolidos para a construção da Avenida 

Presidente Vargas.  

No entanto, debruçar-me-ei principalmente sobre a presença dos imigrantes de 

origem judaica e seus descendentes por vir há alguns anos pesquisando o tema cultura 

urbana e etnicidade, dedicando-me especialmente à presença deste grupo de imigrantes 

no contexto da cidade do Rio de Janeiro. Minha experiência profissional, aliada ao 

envolvimento com a temática e com essa documentação em particular, direcionou-me 

para a elaboração desta tese de doutorado, o que me permite a continuidade de uma 
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reflexão sobre as experiências históricas e sociais vivenciadas pelos imigrantes de 

origem judaica na cidade do Rio de Janeiro. Assim também, possibilita a reflexão sobre 

a maneira como diferentes grupos étnicos durante o século XX imprimiram marcas de 

suas culturas de origem no Rio (especificamente em alguns bairros da cidade)1 e como 

estas, reelaboradas, podem ser entendidas como formas de luta de preservação de suas 

tradições e de esforço na conquista do espaço na cidade (Ribeiro, 2000).  

Neste sentido, procuro situar a Praça Onze enquanto espaço que adquire 

significado através da prática sociocultural e da experiência cotidiana de um grupo de 

imigrantes judeus e seus descendentes que ali se estabeleceram no início do século XX. 

Assim, a partir da narrativa de diferentes histórias de vida, de diversas trajetórias 

individuais, busco compreender uma dimensão vivida coletivamente na Praça Onze.  

No texto, consideraremos como Praça Onze o espaço geográfico que respeita 

os limites que descreveremos a seguir, e a forma pela qual popularmente este trecho da 

área central do Rio de Janeiro ficou conhecido. Constituía-se em um quadrilátero 

formado, na sua parte mais extensa, pelas ruas Senador Euzébio e Visconde de Itaúna – 

ambas começavam na Praça da República e iam até a Ponte dos Marinheiros. Do seu 

início até encontrar a Praça Onze eram compostas de prédios baixos (de dois e três 

pavimentos) nos seus dois lados. Adiante eram divididas pela praça e, em seguida, pelo 

Canal do Mangue, ladeado de palmeiras. O canal existe até hoje, dividindo a parte final 

da atual Avenida Presidente Vargas que absorveu as duas ruas mencionadas.  

A partir da praça, cada rua tinha uma numeração: a Senador Euzébio, números 

pares e a Visconde de Itaúna, ímpares. Os outros dois lados do quadrilátero, de menor 

extensão, eram constituídos por partes das ruas transversais Santana e Marquês de 

Pombal. Estas duas ruas começavam na rua General Pedra, limítrofe à estrada de ferro. 

A rua de Santana ia até a rua Frei Caneca, como ainda hoje; a rua Marquês de Pombal ia 

                                            
1 Na minha opinião, “o Rio de Janeiro é uma cidade que não teve e não tem bairros étnicos, a exemplo de 
São Paulo que tem o bairro da Liberdade, ocupado pelos japoneses, e o Bom Retiro, que concentrava os 
judeus de origem européia. Talvez o fato de o Rio ter sido Capital Federal, e por isso mais cosmopolita, 
tenha integrado mais seus imigrantes, de forma a permitir uma maior assimilação, sociabilidade, e 
adaptação à cidade. O bairro da Tijuca, apesar de ter uma colônia árabe e judaica expressiva, assim como 
em Santa Teresa ser representativo o número de suíços, na Saúde e em Santo Cristo ser relevante o 
número de portugueses e os bairros de Laranjeiras e Santa Cruz terem uma presença significativa de 
japoneses, não se configuram como bairros étnicos. O bairro do Catumbi se diferencia um pouco, 
caracterizando-se como um bairro marcado pelos pequenos núcleos de portugueses, italianos, espanhóis e 
ciganos que ali se estabeleceram. O Saara não é um bairro, mas caracterizou-se como um espaço de 
etnias, o que já configura sua singularidade dentro do contexto da cidade” (Ribeiro, 2000:26). O mesmo 
acontece com a Praça Onze, que pode ter tido durante um período uma presença negra mais hegemônica, 
mas que por quase meio século foi ocupada por diferentes grupos culturais que (de)marcaram o espaço de 
maneira diferente, como os judeus.  
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até a rua São Leopoldo, atual Júlio do Carmo. Os trechos das ruas de Santana e Marquês 

de Pombal que cruzavam a Praça Onze desapareceram completamente, assim como 

outro trecho que ficava entre a praça e a rua General Pedra, em virtude da abertura da 

Avenida Presidente Vargas, o que motivou a eliminação quase total da própria Praça 

Onze. Na época também desapareceu o miolo das ruas Senador Euzébio e Visconde de 

Itaúna entre a Praça Onze e o Mangue. O que sobrou destas ruas foi incorporado à 

Avenida Presidente Vargas; algumas velhas construções sobrevivem, mas muito deste 

seu casario foi demolido para as obras do metrô na década de 1980 (Malamud, 1988:17-

20).  

Na verdade, a Praça Onze concretamente deixou de existir através do decreto 

de 10 de novembro de 1943, que a declarou incorporada à Avenida Presidente Vargas. 

No entanto, outro decreto – de 4 de julho de 1949 – restabeleceu-a nominalmente 

(Embratur & AGGS, 1979:179). Hoje, a Praça Onze, como logradouro na cidade do Rio 

de Janeiro, é um pequeno jardim na pista central da Avenida Presidente Vargas, onde se 

situa o Monumento a Zumbi.  

 
Fig. 2: Praça Onze, 2008. Foto de Paula Ribeiro 

  
 

 

 

O trabalho que desenvolvo emerge das minhas investigações anteriores, mais 

especificamente a partir das pesquisas que realizei durante o curso de mestrado, 

finalizado no ano de 2000, na PUC/SP, com a apresentação da dissertação intitulada 

Saara, uma paisagem singular na cidade do Rio de Janeiro (1960-1990). Nela me 

dediquei ao estudo do Saara, tradicional espaço de comércio no Centro do Rio de 

Janeiro, com sua heterogeneidade étnica e singularidade no contexto da cidade. 

AV. PRESIDENTE VARGAS 

MONUMENTO A ZUMBI 

AV. PRESIDENTE VARGAS 
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Localizado em uma área protegida pelo Corredor Cultural da Prefeitura, é composto por 

11 ruas e 1.200 estabelecimentos comerciais e é sinônimo, para os cariocas, de comércio 

popular e mercadoria barata. No início do século XX, as ruas do que é hoje o Saara já 

eram ocupadas por imigrantes de origem portuguesa que comercializavam 

principalmente no ramo de atacado de tecidos e de gêneros alimentícios. A posterior 

ocupação por imigrantes libaneses, sírios e judeus do Oriente Médio e da Europa 

Central introduziu novos hábitos, outras mercadorias e formas de comercializar na 

região. Esses imigrantes imprimiram mudanças no espaço, que ainda hoje se constitui 

como uma territorialidade e um lugar de memória para este grupo de imigrantes sírios, 

libaneses, judeus e para seus descendentes, que têm ali uma forte referência de suas 

histórias de vida.  

O tema Praça Onze foi surgindo à medida que, no decorrer das entrevistas que 

realizei para o mestrado, muitos depoentes de origem judaica rememoravam a Praça 

Onze como tendo sido um importante centro de vida judaica para os judeus 

asquenazitas2 que emigraram para o Rio de Janeiro nas primeiras décadas do século XX. 

O que é hoje o Saara concentrava um maior número de judeus oriundos da Síria e do 

Líbano – judeus sefaraditas – que falavam o árabe e o francês; já a Praça Onze, 

concentrava-se um grande número de judeus da Europa central e oriental, que falavam, 

além do russo e do polonês, o ídiche3 e tinham uma forma de viver muito própria de 

seus países de origem. A Praça Onze e as ruas ao seu redor e o quadrilátero que ficou 

conhecido como Saara foram os “centros nevrálgicos” da vida judaica no Rio de Janeiro 

– dos judeus asquenazitas e dos judeus sefaraditas, respectivamente – nas primeiras 

décadas do século XX (Szklo, 1999). 

 
                                            
2 Apesar de terem em comum a crença judaica, portanto, sem diferenças a partir do ponto de vista 
religioso, há distinções entre os judeus de origem asquenazita e os de origem sefardita. Entre elas 
podemos citar a leitura do hebraico (língua religiosa), as tradições, a língua falada, além de diferenças de 
aparência e de mentalidades que podem ser atribuídas, no decorrer dos séculos, às influências, às 
inserções e às adaptações aos diversos meios/sociedades onde viveu cada um destes grupos. Em hebraico, 
ashkenazim significa os judeus oriundos de “Ashkenaz – termo para designar a Alemanha” e 
denominação aplicada àqueles que “seguem a tradição originária desta região e que se dispersaram 
através dos tempos pela Europa central e oriental”. E sefaradi (plural sefaradim) significa natural de 
Sefarad (Espanha). Depois da expulsão dos judeus da península ibérica, no final do século XV, eles se 
dispersaram principalmente em direção ao Mediterrâneo e “ao Norte da África e Oriente Médio, impondo 
sua cultura e tradição às comunidades judaicas com as quais se misturaram. Hoje em dia, a denominação 
é usada em relação aos judeus pertencentes às comunidades orientais, independente de suas raízes serem 
originalmente de proveniência espanhola” (Worcman, 1991).  
3 “O ídiche é um dialeto judeu-alemão que se tornou a base da língua dos judeus da Europa oriental. Sua 
origem remonta à Idade Média, quando se formou, baseado no alemão medieval, misturado com palavras 
hebraicas e eslavas. Escreve-se com caracteres hebraicos. Qualificativo de pessoas ou objeto judeu” 
(Idem:322). 
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Praça Onze e Saara têm muitas similaridades, mas também muitas diferenças. 

Os dois espaços situam-se no Centro da cidade, nas proximidades do Campo de Santana 

e da Estrada de Ferro Central do Brasil (ver mapa adiante – Figura 3) e têm em comum 

o fato de serem consideradas hoje áreas da “parte velha” da cidade. Ambos têm um 

histórico de ocupação feito por uma população majoritariamente pobre e de imigrantes.4 

E a maior e a mais marcante similaridade é que se constituem como uma territorialidade 

e um lugar de memória para um grupo de judeus asquenazitas e sefaraditas que vivem 

no Rio e que têm, nestes lugares, uma forte referência de suas histórias de vida.  

 
Fig. 3: Indicação dos espaços Saara e Praça Onze, no centro do Rio, 
a partir de “Prancha n. 20, Cidade do Rio de Janeiro após reforma 
Henrique Dodsworth, baseada na planta de 1946”.  
Fonte: Barreiros, 1965 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
4 Para uma análise da Freguesia de Santana, onde se situava a Praça Onze, e da Freguesia do Sacramento, 
região que o atual Saara ocupa, conferir: Noronha Santos (1965); Lobo (1978); Abreu (1997) e 
Benchimol, (1992). 
 
 

PRAÇA ONZE 

SAARA 
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Iniciei minha dissertação de mestrado (Ribeiro, 2000) afirmando que “a última 

década do século XX se mostrou frutífera em termos de estudos voltados para a história 

do Rio de Janeiro. A memória da cidade – que tanto se confunde com a memória de 

nosso país – assim como a de seus bairros, vem sendo tema de diversos trabalhos 

acadêmicos (ou não), o que demonstra que há um maior interesse dos cariocas em 

relação à sua própria cidade. Muitos desses estudos privilegiam as transformações 

ocorridas no espaço urbano, no entanto, deixam de levar em consideração aspectos 

importantes das relações sociais que nele se dão”. Em contrapartida, “outros estudos 

vêm abrindo caminhos para uma maior compreensão da história social e da cultura da 

cidade, quando a observam a partir das práticas e das disputas cotidianas ‘dos que nela 

vivem e a recriam como experiência particular’” (Hollanda apud Lima, 1990:10). E 

estes são os estudos inovadores, pois levam em consideração e esclarecem sobre o 

‘espaço social’ da cidade, e incorporam os sujeitos, os ‘protagonistas’, os que 

verdadeiramente ‘desempenham a história’ (Benchimol, 1992:17-19).  

Em relação tanto ao espaço do Saara como à região da Praça Onze, são poucos 

os estudos que se dedicam a eles na historiografia sobre a cidade. Mas o seu entorno, 

como a Avenida Presidente Vargas, o Mangue, o Campo de Santana e a Praça 

Tiradentes, já foram temas tratados em livros, dissertações de mestrado e teses de 

doutorado, abordando seus aspectos urbanísticos, arquitetônicos ou geográficos. Mas o 

Saara e a Praça Onze – esses ‘pedaços’ vivos da cidade, ocupados e marcados 

culturalmente por um grupo heterogêneo de imigrantes que os constituíram como 

espaços relevantes na vida social e econômica da cidade – não haviam merecido, até o 

início da década de 1990, uma atenção maior dos pesquisadores.  

“Um dos trabalhos pioneiros sobre o Saara é a dissertação de mestrado da 

arquiteta Annabella Blyth, defendida no PPG/Geografia Humana/UFRJ, na qual a 

autora analisa as “intervenções urbanísticas [...] e os processos econômicos, sociais, e 

culturais que engendram a cristalização espacial” do Saara. Para compreender a 

permanência física do lugar até os nossos dias, Blyth apóia-se não apenas em fontes 

escritas – primárias e secundárias – mas também nos depoimentos de imigrantes que ali 

se estabeleceram, valorizando suas histórias de vida e procurando compreender “o 

significado atribuído ao lugar pelos integrantes dos grupos sociais que o têm [o Saara] 

como mundo vivido” (Blyth, 1992:vii-xiii). Nesse sentido, este trabalho articula às 

mudanças urbanísticas ocorridas nesse espaço aqueles que são parte integrante do local. 

Apesar das diferentes abordagens, este estudo me despertou para uma nova 
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possibilidade de pesquisa. Em comum tínhamos a mesma  preocupação: estudar um 

tecido histórico-social singular, e a relação entre ele e a cidade do Rio de Janeiro 

(Ribeiro, 2000). 

No caso específico da Praça Onze, existem duas obras que podemos considerar 

como pioneiras e de referência para o estudo desta localidade. A primeira seria o livro 

do memorialista Samuel Malamud, Recordando a Praça Onze (1988), e que será 

bastante referenciado ao longo deste trabalho. Isto porque a obra tem um valor 

inestimável como memória do lugar, escrita por quem vivenciou aquela espacialidade. 

O prefácio do escritor Elias Lipiner considera Malamud tendo um “duplo papel de 

cronista comunitário e testemunha ocular” da vivência judaica na área da Praça Onze e 

no Rio de Janeiro dos anos 1920 e 1930. Essas memórias afetivas têm um valor 

histórico importante. Malamud escreve:  

 
Seja, pois, este meu depoimento uma homenagem singela de reconhecimento e 
de gratidão àqueles abnegados batalhadores de todos os setores e de todos os 
matizes que souberam enfrentar, galhardamente, as enormes dificuldades de 
recém-chegados a uma terra desconhecida, e onde, enquanto labutavam pelo 
ganha-pão de cada dia, souberam, com entusiasmo e coragem, sem medir 
sacrifícios, lançar os alicerces das instituições comunitárias básicas com 
decidido propósito de assegurar a continuidade das tradições e dos valores 
culturais milenares dos nossos antepassados. 
 

O autor indica que este livro é um “depoimento”, um trabalho de memórias, e 

considera o espaço da Praça Onze como fundamental para a criação dos “alicerces” da 

comunidade judaica carioca e como espaço importante de manutenção de tradições e 

cultura na cidade. A documentação apresentada no livro também é inédita, e fotos e 

documentos de acervos pessoais sobre a Praça Onze pela primeira vez foram 

sistematizados nesta publicação.5 

Na mesma década de 1980, um outro livro foi lançado, e com um enfoque 

completamente diferente da obra de Malamud: Tia Ciata e a pequena África no Rio de 

Janeiro, monografia vencedora do concurso sobre a vida e a obra da Tia Ciata 

promovido pela Funarte, escrita pelo cineasta Roberto Moura. Este livro, que já é um 

clássico, aborda a trajetória da famosa Tia Ciata, moradora da região da Praça Onze no 

                                            
5 O acervo particular de Samuel Malamud, um dos maiores líderes da comunidade judaica carioca no 
século XX, foi doado por sua família ao Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro após a sua morte. É 
uma valiosa fonte de pesquisa sobre a vida judaica, política e social dos anos 1930 a 1990. A pesquisa 
para o livro Recordando a Praça Onze, de sua autoria, também está disponibilizada nesta documentação, 
que é composta de cartas, fotografias, documentos, documentos oficiais (Malamud foi o 1º Cônsul de 
Israel no Brasil), revistas e boletins de instituições judaicas cariocas. A Coleção Samuel 
Malamud/AGCRJ está disponível à consulta pública.  
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início do século XX, além de historiar a diáspora baiana no Rio de Janeiro e a 

interessante geografia musical da cidade nesse período. Mais do que isto, apresenta uma 

pesquisa intensa sobre os baianos, como eram chamados os negros, libertos e ex-

escravos, que vieram da Bahia para a então capital do Império, aumentando assim as 

levas de forros na cidade a partir dos anos de 1860/1870.  

O grupo baiano vai situar-se onde a moradia era mais barata, perto do cais do 

porto, principalmente na Saúde, e também na Gamboa e em Santo Cristo. Estas regiões 

posteriormente seriam afetadas pelas reformas de saneamento e urbanísticas lideradas 

pelo então prefeito Pereira Passos, causando um deslocamento desta população para 

além do campo de Santana, na direção da Cidade Nova, dos subúrbios e, depois, para os 

morros ao redor do Centro do Rio. Na virada do século é ali, na Cidade Nova, em torno 

da então rua Visconde de Itaúna, das ruas Senador Euzébio, Santana e Marquês de 

Pombal, convergindo na Praça Onze, que os baianos passam a se concentrar.  

O autor investiga como, nesse período, o grupo se organiza “politicamente, em 

seu sentido extenso”, a partir dos centros religiosos e das festas, garantindo assim a 

permanência das tradições africanas e as possibilidades, como diz Moura, “de sua 

revitalização na vida mais ampla da cidade” – uma pesquisa riquíssima com 

depoimentos importantes de quem viveu o lugar e que contextualiza, inter-relaciona e 

desvenda um Rio de Janeiro da virada do século XIX para o XX, um Rio de Janeiro que 

se contrapunha à onda de “civilização” da reforma Passos, do Centro e da zona sul da 

cidade. Malamud trabalha a comunidade judaica dos anos 1920 a 1940; Moura dedica-

se à presença negra no local até cerca de 1930. Grupos, em relação às suas origens 

sociais e culturais, bem diferenciados; e inserções, também diferenciadas, na Praça 

Onze e na cidade do Rio de Janeiro. . 

Ambos os trabalhos são relevantes para pensar o lugar e as experiências vividas 

pelos diferentes habitantes. E foi a partir destas leituras que percebi a possibilidade de 

tratar este “tecido histórico singular” com uma diferente abordagem: investigar como os 

imigrantes judeus e seus descendentes atribuem significados à Praça Onze, em constante 

diálogo com os outros habitantes do lugar e os habitantes da cidade do Rio de Janeiro, o 

que nos permitirá um outro olhar sobre o grupo judeu, o espaço e o tempo que 

configuram a cidade do Rio de Janeiro desde os anos 1920 até o final da década de 

1980. Trata-se, portanto, de resgatar experiências sociais constituídas em um território 

que desaparecerá por força de um processo histórico de transformações na estrutura 

urbana da cidade, mas que permanecerá como memória desses habitantes que, 
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efetivamente, fazem e vivem o lugar; vivem a cidade. 

Dentre outros estudos que enfocam a região da Praça Onze, citamos a tese de 

doutorado defendida na PUC/SP, Luzes e Sombras na cidade: no rastro do Castelo e da 

Praça Onze 1920/1945. A historiadora Lucia Helena Pereira da Silva trata de dois 

momentos importantes da história da cidade do Rio de Janeiro: o aniquilamento do 

Morro do Castelo em 1920 e o da Praça Onze em 1940. Seu objeto de estudo foi sendo 

construído na “interface da história da cidade e do urbanismo” e ela analisa como os 

ocupantes destes dois lugares vivenciaram os processos de destruição dos seus 

“territórios”. A autora trabalha com a idéia de que a eliminação de tais espaços carrega 

“consigo vários modos de vida que não estavam em sintonia com aqueles pregados 

pelas classes dominantes” (Silva, 2002).  

Já o jornalista Roberto Murcia Moura publicou suas memórias da Praça Onze, 

das décadas de 1950, 1960 e 1970, em uma pequena, mas muito interessante publicação, 

intitulada Praça Onze: no meio do caminho tinha as meninas do Mangue. Este livro 

resgata as vivências deste jornalista, que narra, em uma das primeiras páginas, como foi 

sua experiência ao voltar ao lugar em que viveu tantos anos: 

 
sim, se vaidade restasse, já com tanta porrada na cara, era a dos anos vividos na 
Praça Onze, onde não me é mais possível encontrar nem um poste amigo em 
que tenha me encostado qualquer noite para jogar conversa fora sob a luz 
amarela. Desci do carro sem nenhuma ilusão. Sabia que muito mudara em mim 
e tudo mudara na Praça Onze. Era um impulso, uma compulsão: voltar. Fazer 
um passeio e, como Manuel Bandeira no “Poema do beco”, reconstruir o lugar 
tradicional, "intacto no ar" (Moura, 1999:13-14). 

 
Especificamente sobre algum aspecto da experiência dos imigrantes judeus na 

região da Praça Onze despontam, a partir da década de 1990, alguns trabalhos, 

principalmente de pesquisadores de origem judaica. Citamos o historiador Michel 

Gherman e sua excelente monografia de final de curso de graduação em história/UFRJ, 

intitulada “Ecos do progressismo”: história e memória da esquerda judaica no Rio de 

Janeiro dos anos 30 e 40. O autor trabalha com depoimentos orais e, através da análise 

das narrativas, aborda como se desenvolveu, a partir da constituição de instituições na 

Praça Onze, uma esquerda judaica carioca e o que chama de “progressismo 

comunitário” (Gherman, 2000).6  

 

                                            
6 Conferir também o artigo de Kuperman, Esther: "ASA – Gênese e trajetória da esquerda judaica não 
sionista carioca", Boletim da ASA, Rio de Janeiro, março/abril de 2004. 
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A instituição judaica ASA - Associação Scholem Aleichem publica há vários 

anos o Boletim ASA – órgão informativo e de divulgação cultural da Associação 

Scholem Aleichem de Cultura e Recreação – no qual se encontram esporadicamente 

artigos de imigrantes ou filhos de imigrantes que viveram na Praça Onze e que relatam, 

em primeira pessoa, suas memórias afetivas do lugar.  

No ano de 2007 foi lançado o livro Paisagem estrangeira – memórias de um 

bairro judeu no Rio de Janeiro, importante publicação para o estudo do tema em 

questão. A autora – economista de formação – analisa desde o início da ocupação, no 

século XVIII, o então Campo da Cidade (onde posteriormente se situaria a Praça Onze), 

além de apresentar diversos mapas das transformações urbanas do local e sistematização 

de dados populacionais. Além da descrição física da Praça Onze, o livro é um estudo 

detalhado da presença judaica no local até a década de 1940 através do levantamento 

documental das instituições que existiam espalhadas pelo lugar, indicando um 

dinamismo da vida comunitária ali existente: imprensa judaica, associações sociais e 

religiosas, comércio, pensões, escolas, associações de ajuda aos imigrantes. Trabalha 

assim a autora com uma documentação específica sobre a presença judaica na Praça 

Onze, depositada em acervos públicos e em entidades judaicas. Sem dúvida, esta foi 

uma vasta pesquisa, mas se o ambiente urbano está bem descrito neste trabalho, é pouco 

explorado o ambiente verdadeiramente experimentado, vivido por estes habitantes. 

Há um capítulo em que a autora se debruça sobre o estigma e o anti-semitismo 

presentes na cidade do Rio, fazendo inclusive uma associação entre a comunidade 

judaica que vivia na Praça Onze e a esquerda política, dando a entender que o projeto de 

construção da Avenida Presidente Vargas, que incluía a demolição da Praça Onze, era 

um plano para também “eliminar práticas comunitárias de um bairro tradicionalmente 

fiel aos movimentos de esquerda” (Grin, 2008:74-75). Parece um pouco exagerado, 

apesar de concordarmos que a cidade e o espaço urbano são produtos de relações de 

poder e de embates de força dos principais agentes que atuam e modificam certo locus, 

pensando-se aqui nas primeiras décadas do século XX e nas grandes reformas 

urbanísticas pelas quais passou o Centro do Rio de Janeiro. Do nosso ponto de vista, 

reformas urbanas são ações do Estado e provêm da disputa de interesse dos capitais, 

entendidos aqui como capital incorporador, capital imobiliário, entre outros (Silva, 

2002:5-6). Mas o que verdadeiramente a nós interessa é o envolvimento, a participação 

e também as disputas daqueles que efetivamente vivem o lugar e que interagem com a 

cidade e com os seus habitantes. 
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A pesquisa que ora apresento pretende se debruçar sobre as experiências 

sociais constituídas no território da Praça Onze e entender este espaço como uma 

paisagem urbana, reconhecendo-o como referência para diferentes modos de vida, 

principalmente de imigrantes judeus. 

São raros os estudos sociológicos e históricos sobre os judeus no Brasil que 

investigam a relação entre as estruturas de sociabilidade dos imigrantes e a sociedade 

mais ampla (Grin, 2008:75). Em relação à Praça Onze, são poucas as obras de história 

social e econômica específicas sobre esta região da cidade – e são menores ainda os 

estudos da presença imigrante na região – baseadas em suficiente documentação 

primária e depoimentos escritos ou orais que enfoquem este local. As referências 

textuais e iconográficas sobre a Praça Onze também são escassas, assim como os relatos 

de cronistas e memorialistas sobre ela, o que acaba por criar uma lacuna sobre o tema. 

No entanto, isto não nos impede de estudá-lo. Minha experiência profissional, aliada ao 

envolvimento com este assunto e com esta documentação em particular, direcionou-me 

para a elaboração desta pesquisa.  

Vale apontar algumas raras obras que fazem um elo e resgatam histórias 

particulares e referências sobre imigrantes judeus e seus descendentes inseridos em 

determinadas cidades do país e, até mesmo, em certos bairros de cidades como São 

Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. O livro de Gilda Salem Szklo, por exemplo, O 

Bom Fim do Schtetl: Moacyr Scliar (1990), é um trabalho sensacional em torno da obra 

do escritor brasileiro, gaúcho e judeu, e demonstra que muito da obra de Scliar é 

resultado, “em última instância”, da influência do meio judaico em que viveu no bairro 

do Bom Fim, em Porto Alegre. Por sua vez, o próprio Scliar escreveu em 1972, A 

Guerra no Bom Fim, novela que mistura “realismo e fantasia”, relembrando a sua 

infância e a juventude com a família no bairro que era considerado o “coração judaico 

da capital gaúcha”. Neste livro, editado em plena ditadura militar, Scliar lança novas 

luzes sobre “o passado e a identidade nacional”, como afirma a contracapa do livro.7  

                                            
7 Dois grandes escritores brasileiros – Moacyr Scliar e Márcio Souza – no livro Entre Moisés e 
Macunaína – os judeus que descobriram o Brasil, escrevem sobre a presença dos judeus em seus estados 
e em suas cidades de origem. Scliar historiciza a presença dos judeus no Rio Grande do Sul e relembra o 
bairro do Bom Fim, que considera nos anos de 1930 e 1940 como “um verdadeiro shtetl, uma aldeia da 
Europa oriental, no meio de Porto Alegre” (:48). Márcio Souza rememora a presença judaica no 
Amazonas e no Pará, em especial na sua cidade, Manaus. Um outro livro muito bonito é o romance – que 
mistura memórias do autor judeu que imigrou para o Rio Grande do Sul no início do século XX – Numa 
clara manhã de abril, de Marcos Iolovitch, que teve primeira edição em 1940. Há vários outros trabalhos 
importantes sobre a presença judaica em diferentes estados brasileiros e citamos dentre eles: Kaufman, T. 
Etnia, credo ou nação: explicações de uma identidade – um estudo de caso sobre a comunidade judaica 
do Recife. Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPE, 1991; Pfeffer, R. A comunidade 
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O historiador Boris Fausto, por sua vez, no livro Negócios e Ócios: História da 

Imigração (1997), relata as suas memórias como descendente de imigrantes judeus 

turcos em São Paulo; nele há um capítulo dedicado às vivências de sua família no bairro 

Paraíso, onde moravam e comerciavam muitos judeus sefaraditas. O livro de Eliezer 

Levin, Bom Retiro (1987) trata daquele que já foi considerado o “bairro judeu” de São 

Paulo e das experiências dos judeus neste espaço.8  

No Rio de Janeiro, além do relato autobiográfico de Samuel Malamud sobre as 

suas vivências na Praça Onze, publicadas no já citado Recordando a Praça Onze, o 

livro Judeus da Leopoldina, de Heliete Vaitsman (2006), aborda a presença judaica nos 

bairros de Madureira, Olaria, Penha, subúrbios do Rio entre os anos de 1920 e 1950, 

quando imigrantes judeus constituíram uma comunidade organizada, com rede de 

relações socioculturais e religiosas (com sinagoga, escola, clube e grêmio judaicos), 

assim como o fizeram na região da Praça Onze Há também a obra de Esther London, 

Vivência judaica em Nilópolis (1999), que recupera a intensa vida judaica neste 

município da Baixada Fluminense, da década de 1920 até a década de 1960. Ali também 

se constituiria uma sinagoga, um cemitério judaico, a escola israelita S. An-ski, 

dedicada ao ensino do ídiche, do hebraico, da história e da religião judaicas, o Clube 

Esportivo Macabi, dentre outras referências importantes para a manutenção das 

tradições judaicas. London aponta que, no final de década de 1940, Nilópolis contava 

com cerca de 300 famílias judaicas. 

É certo afirmar que são raros os estudos que tenham como investigação a 

relação entre imigrantes e espaço urbano e analisem aspectos ligados à história social do 

lugar levando em consideração os “protagonistas” que os viveram. Assim, a partir do 

quadro acima traçado, justifico o interesse que esta pesquisa possa vir a suscitar. Nossa 

contribuição – e aqui reforço o que citei anteriormente – surge na medida em que 

apresento um outro foco de análise: investigar como os imigrantes judeus e seus 

descendentes atribuem vários e diferentes significados à Praça Onze, mantendo 

constante diálogo com os outros habitantes do lugar e da cidade do Rio de Janeiro. 

Mapear esta dinâmica de organização política, cultural e social no espaço da Praça Onze 

nos permitirá um novo olhar sobre o grupo judeu e sobre a cidade.  

                                                                                                                                
judaica de Belo Horizonte: formação de uma identidade étnica particular numa sociedade diferenciada e 
plural. Departamento de Sociologia e Antropologia. Faculdade de Ciências Humanas da UFMG, 1993; 
Bentes, Abraham Ramiro. Das ruínas de Jerusalém à verdejante Amazônia – formação da 1ª. 
Comunidade israelita brasileira. Rio de Janeiro: Editora Bloch, 1987. 
8 Sobre o bairro do Bom Retiro, conferir o trabalho de Ana Cláudia Corrêa (2007). 
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Em relação aos estudos sobre imigração na cidade do Rio de Janeiro, os 

últimos anos têm sido bastante frutíferos, mas vale lembrar que em 1991 Boris Fausto 

afirmava: “o problema da inserção do imigrante no meio urbano representa uma imensa 

área que só foi investigada em maior detalhe com relação ao trabalho fabril” (Fausto, 

1991:26). E eu, na minha dissertação de mestrado, afirmei:  

 
A tendência da historiografia atual à interdisciplinaridade, somada ao impulso 
da história social, tem possibilitado novas reflexões sobre imigração e espaço 
urbano, com um leque maior de abordagens que inclui estudos específicos sobre 
história social das famílias imigrantes, história do cotidiano, história das 
práticas privadas, imigração e gênero etc. Além disso, vem ampliando o 
enfoque a grupos étnicos até então pouco estudados, como é o caso dos sírios, 
dos libaneses, dos judeus de diferentes origens, dos armênios, dos chineses e 
dos coreanos. No caso específico dos judeus no Rio de Janeiro, há ainda um 
número reduzido de trabalhos que enfoque essa presença na cidade e, em se 
tratando dos imigrantes judeus de origem sefardita – oriundos do Oriente Médio 
(Egito, Palestina, Síria, Líbano), do Norte da África (Marrocos, Argélia), da 
Turquia, Itália, Grécia – é ainda menor.9A imigração judaica, apesar de 
citada e referenciada tanto em dados oficiais – análise de fluxos 
imigratórios – quanto em obras de caráter memorialístico, produzidas no 
interior das próprias comunidades, tem no pioneirismo do trabalho do 
brasilianista Jeffrey. Lesser estímulo e referência para uma série de 
outros estudos mais analíticos desse grupo de imigrantes no Brasil 
(Lesser, 1989). Entretanto, seria equivocado dizer que anteriormente não 
havia sido estudado – reconhecemos que o foram.  

 
Sobre a temática judaica, S. Katz considera a década de 1950 o período em que 

surgiu um maior interesse por parte da própria comunidade em resgatar a sua memória, 

assim como aponta os primeiros trabalhos realizados por historiadores, 

majoritariamente judeus, que se dedicaram à sua história contemporânea no Brasil, 

direcionando seus estudos para a inserção e a integração deste grupo na sociedade 

brasileira. Indica também que “certos temas fundamentais somente começaram a ser 

preenchidos quando os primeiros arquivos foram estabelecidos, e quando alguns 

pesquisadores se ocuparam do levantamento de fontes primárias sobre a história dos 

judeus no Brasil” (Katz apud Ribeiro, 2000:5).10 

                                            
9 Dentre os pesquisadores dedicados à contribuição sefaradita à herança cultural judaica brasileira, 
citamos a pesquisadora Gilda Salem Szklo, que desenvolveu trabalho pioneiro sobre o judaísmo 
sefaradita no país. Acerca dos sefaraditas no Rio de Janeiro pode se conferir o trabalho de Flanzer (1994) 
sobre os imigrantes da Ilha de Rhodes, os rodeslis, na cidade; o livro de Mizrahi (2003) sobre os judeus 
do Oriente Médio no Rio e em São Paulo; e o trabalho de Rouchou (2008) sobre os imigrantes judeus 
egípcios no Brasil. 
10 Também são obras de referência dentro da linha de estudos judaicos no Brasil os trabalhos do sociólogo 
Henrique Rattner e, em relação ao trabalho de levantamento de fontes históricas sobre os judeus no 
Brasil, principalmente no século XIX, há que se dar o crédito ao trabalho pioneiro do casal Egon e Frieda 
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Kátia Lerner, por sua vez, aponta que até a década de 1970 pouco havia sido 

escrito sobre a etnicidade judaica, e os trabalhos existentes eram, na sua maioria, 

produzidos por “membros deste segmento étnico”. Pondera que o desinteresse por tal 

tema, poderia ser explicado por alguns fatores, dentre eles  

 
poder-se-ia argumentar que o reduzido contingente numérico dos judeus frente 
à população brasileira, bem como em relação a outros segmentos de imigrantes, 
teria desencorajado os pesquisadores sobre sua relevância para o entendimento 
da imigração no Brasil. Outro ponto a ser levantado diz respeito ao 
distanciamento do senso comum na associação deste grupo com a idéia de 
"brasilidade". Encarados por muito tempo como "inassimiláveis", e talvez, por 
isso mesmo, "pouco brasileiros", eles aparentemente não representavam um 
assunto de relevância para o entendimento de questões nacionais; por outro 
lado, o próprio segmento judaico adotou no Brasil uma postura silenciosa, 
aparentemente optando por uma conduta de discrição e pouca visibilidade, o 
que contribuiu para acirrar esta lacuna.  

 
Entretanto, desde meados dos anos 70, este quadro iria se transformar, e é 

possível situar o incremento desta produção a partir da releitura das próprias ciências sociais no 

país, que passam a questionar a tradicional representação da Identidade Nacional enquanto uma 

manifestação unívoca e homogênea. Nesse sentido, os anos 80 são palco de abordagens de 

cunho particularista, deslocando foco de análise a setores mais específicos (como negros, judeus 

etc.), incorporando-o a partir da concepção de uma Identidade Nacional múltipla e multifacetada 

(Lerner, 1996:2).11  

Vale ressaltar que há atualmente um número expressivo de pesquisas, livros, 

dissertações de mestrado e teses de doutorado sobre a temática judaica e o Brasil. 

Muitos destes trabalhos são apresentados em diversos encontros anuais de 

pesquisadores e analistas de estudos judaicos que ocorrem no Rio, em São Paulo, Belo 

Horizonte, Curitiba e Porto Alegre. No Rio cito, em particular, o Encontro Brasileiro de 

Estudos Judaicos que acontece anualmente, organizado pelo programa de Estudos 

Judaicos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e que publica seus anais, estes 

referenciados na bibliografia do presente trabalho.12  

 

                                                                                                                                
Wolff, que identificou e publicou um amplo material a este respeito, muitos dos quais “garimpados” no 
Arquivo Nacional/ RJ.  
11 Sobre a discussão comum às elites – diplomáticas, políticas e intelectuais – durante o governo Vargas 
acerca de o grupo étnico judeu ser “inassimilável”, conferir a obra de Lesser, Jeffrey. O Brasil e a questão 
judaica: imigração, diplomacia e preconceito (1994). 
12 Centros de pesquisa, como o Museu Judaico do Rio de Janeiro, o Arquivo Histórico Judaico Brasileiro, 
o Instituto Cultural Marc Chagall, o Instituto Histórico Israelita Mineiro, o Núcleo de Estudos Judaicos da 
UFMG, o Centro de Estudos Judaicos da USP, são referências no que tange à temática de estudos 
judaicos. 
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Sobre imigrantes de diferentes origens étnicas e a cidade do Rio de Janeiro, 

citamos o livro organizado pela historiadora Ângela de Castro Gomes, Histórias de 

imigrantes e de imigração no Rio de Janeiro, que oferece uma coletânea de textos 

inéditos sobre a presença alemã, suíça, italiana, libanesa e portuguesa nas cidades do 

Rio e Niterói, escritos por historiadores e cientistas sociais (Gomes, 2000).13 

Entendemos que a memória é um campo amplo para o historiador que pode 

refletir sobre as múltiplas experiências dos sujeitos analisados. Os sujeitos sociais que 

vivenciaram o espaço da Praça Onze, assim como outros sujeitos históricos, têm a 

necessidade de elaborar um passado, uma memória, que dê sentido às suas experiências 

pessoais. Devemos sempre levar em consideração as particularidades das memórias 

individuais e também a pluralidade dos depoimentos, passíveis de serem compreendidos 

como pluralidade de “versões” sobre o passado – e o presente – da Praça Onze (Portelli, 

1997:17). Nesse sentido, o interesse em estudar este espaço é o de problematizar as 

trajetórias urbanas de diferentes sujeitos sociais indagando sobre as várias maneiras com 

que constituem e usam este espaço e nele se expressam. Por sujeitos sociais entendemos 

aqueles que se formam  

 
histórica e culturalmente num processo em que as dimensões individual e social 
são intrinsecamente imbricadas. Esses sujeitos são moradores da cidade [...] 
vivendo experiências de trabalho, construindo modos de viver e de se organizar 
[...] com bagagens culturais diferentes, com perspectivas futuras diversificadas, 
enfrentando ou não processos de exclusão, marginalização e segregação social 
(Khoury, 2000:80). 

 
Portanto, há ainda muito da história e da cultura cariocas neste lugar. E se 

fisicamente a Praça Onze não existe mais, ela ainda existe fortemente na memória dos 

judeus que ali viveram e de seus descendentes. Será este trabalho de e com a memória 

que me proponho a realizar. 

Por outro lado, os judeus, através de narrativas orais, expressam as 

experiências sociais vividas por eles na região e conferem significado e relevância a 

essa memória do local. Um grupo de judeus reuniu-se em 1999 no chamado “almoço da 

Praça Onze”, que se realizou no Clube Hebraica na zona sul da cidade onde 

rememoraram os “tempos da Praça Onze”. Os judeus não freqüentam mais esta área, e 

não há traços ali de tal cultura, mas realimentam e preservam a memória. Falar da 

                                            
13 Ver também: Gomes, Ângela de Castro (org.). Histórias de família: entre a Itália e o Brasil: 
depoimentos. Niterói, RJ: Muiraquitã, 1999. Sobre italianos em São Paulo, especificamente no bairro do 
Brás, citamos o livro de Ribeiro, Suzana Barretto: 1920-1930 – Italianos do Brás: Imagens e memórias. 
São Paulo: Editora Brasiliense, 1994. 
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história da comunidade judaica carioca é falar da Praça Onze. Desta forma, poderíamos 

dizer que é através da memória que imigrantes judeus atribuem e mantêm um 

significado ao lugar, significado este que é tanto pessoal quanto coletivo, o que reforça 

ainda hoje o caráter de pertença a este espaço. Nessa direção, meu trabalho assume a 

Praça Onze como local de relações sociais em convívio e em tensão, lugar com 

significado e de referência cultural tanto para os imigrantes judeus, como para outros 

grupos. 

As novas possibilidades da pesquisa histórica possibilitam a riqueza de um 

método de trabalho voltado para uma história da cultura e para uma história social, 

compreendendo-se história como um amplo “campo de possibilidades” que entende que 

“os homens vivem suas experiências integralmente como idéias, necessidades, 

aspirações, emoções, sentimentos, razão, desejos, como sujeitos sociais que 

improvisam, forjam saídas” (Khoury, 1995:7-9). A história passa a incorporar a cultura 

como uma questão historiográfica, e também incorpora à investigação social “agentes 

sociais antes relegados, e valoriza-lhes o saber e a experiência de vida”. A experiência 

vivida por tais indivíduos – à qual chamamos de cultura – passa a ser compreendida 

como um conjunto de valores expressos em seus costumes, tradições, religiões, língua 

falada, hábitos alimentares, formas de moradia, experiências de trabalho, festividades e 

crendices, valores estes que permeiam a vida e as relações sociais dos indivíduos.  

Focalizando as experiências dos imigrantes judeus na Praça Onze, observando-

os em função da forma como usam e se relacionam com o local, discutiremos “as 

estratégias” de constituição e reelaboração do espaço Praça Onze, tendo na noção de 

cultura, entendida como “experiências vividas pelos sujeitos” estudados, apoio para a 

nossa investigação social. Acompanhamos aqui os historiadores Raymond Williams e 

Edward Thompson que, ao incorporarem elementos da cultura na categoria analítica 

“experiência”, estão valorizando, além de elementos políticos e econômicos na análise 

crítica, os sujeitos sociais e seus costumes, suas tradições, seus modos de vida e suas 

redes de relações familiares e de sociabilidade.14  

Compreendendo a história como “um campo de possibilidades”, percebemos 

também que ela  

                                            
14 Cf. “O termo ausente: experiência”. In: Thompson, E.P. A miséria da teoria: ou, um planetário de 
erros (1981), em que traz uma reflexão importante ao afirmar que os valores são “aprendidos na 
experiência vivida” e que dessa forma estão “sujeitos à sua determinação”. Para uma consideração acerca 
do conceito de cultura, consultar: “Cultura”, “Tradições, instituições e formações”; “Dominante, residual 
e emergente”; “Estruturas de sentimento”. In: Willians, R. Marxismo e literatura (1979).  
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é a experiência humana e que esta experiência, por ser contraditória, não tem 
um sentido único, homogêneo, linear, nem um único significado. Desta forma, 
fazer história como conhecimento e como vivência é recuperar a ação dos 
diferentes grupos que nela atuam, procurando entender por que o processo 
tomou um dado rumo e não outro (Khoury, 1995:11). 

 
Nesta perspectiva, valoriza-se então o papel ativo dos múltiplos sujeitos 

históricos. Para investigar as especificidades dos diferentes grupos que viviam a Praça 

Onze, a noção de “processo” de constituição deste espaço social é fundamental, 

processo este entendido como “experiência” (Ibidem).15 

A pluralidade e as variadas formas de viver da população na Praça Onze 

sinalizam trajetórias diversas e peculiaridades, tornando-se necessário compreender as 

expressões de suas culturas presentes em um campo de tensões, com experiências 

compartilhadas e que também são distintas e contrastantes entre si (Sales, 2006). Assim, 

é essencial entender o conceito de cultura de maneira mais ampla, como aponta 

Willians, sinalizando para a importância das várias dimensões das relações sociais e das 

experiências humanas. Como afirma Sales, “são consideradas dimensões fundamentais 

a subjetividade, os sentimentos, as tensões e as diferenças no sentido de entender o 

conceito de cultura “como um processo social constitutivo, que cria ‘modos de vida’ 

específicos e diferentes” (Idem:27-29). 

A partir de tais reflexões, cultura será compreendida como “modos de ser e de 

viver” e, na análise sobre a espacialidade da Praça Onze, constituída na realidade social, 

em movimento e em constante transformação. É, no dizer de Déa Fenelon, “cultura 

como sistema de significações de maneira ampla, de modo a permitir a inclusão de 

todas as práticas e assim ser entendida como processo social constitutivo que cria 

diferentes e específicos modos de vida” (Fenelon, 1993:80-90). Abraça-se neste 

trabalho uma reflexão ampla sobre cultura, valorizando-se as diferenças e as 

especificidades dos habitantes da Praça Onze, buscando-se “ver além dos hábitos aquilo 

que os hábitos representam [...], as verdadeiras raízes da vida”, como nos diz Hoggart 

(1973). 

Cabe aqui afirmar que, ao investigarmos as dinâmicas e as experiências dos 

habitantes da Praça Onze com suas bagagens culturais diferenciadas, estamos 

assumindo uma sociedade plural, na qual se respeita e valoriza a diversidade entre 

                                            
15 Cf. também o artigo de Fenelon, Déa R.: “Cultura e história social: historiografia e pesquisa”. In: 
Projeto História: revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em História e do Departamento de 
História da PUC-SP (1993). 
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pessoas e grupos, isto é, ao valorizamos esta diversidade, ajudamos a construir uma 

história/ sociedade mais democrática. Como diria Fenelon, “ [...] na esperança de 

estarmos, de alguma maneira com nosso trabalho, ajudando a construir o futuro, numa 

perspectiva transformadora”. Ao valorizarmos as diferenças culturais, buscamos 

contribuir para a construção de uma História que reconhece que ninguém tem o 

“monopólio do caminho a percorrer para construir a transformação que sejamos” 

(Fenelon, 1993:80-90). 

De forma geral, a incorporação do estudo dos imigrantes aos espaços urbanos 

pode ser considerada como a de um novo “agente social” no estudo histórico, o que 

possibilita um outro referencial sobre o tema, não mais privilegiando apenas os aspectos 

econômicos e políticos desta inserção na sociedade brasileira, mas pensando também a 

respeito dos aspectos culturais e sociais desses grupos e da importância de tais valores 

na formação da identidade brasileira. Nós nos propomos, ao lidarmos com as categorias 

cultura e territorialidade, a tratar desta experiência urbana dos judeus e de outros 

habitantes no espaço da Praça Onze a partir da perspectiva mais ampla da vida na 

cidade. Compreendendo cidade como afirma Marcel Roncayolo, como um espaço onde 

“[se] acumula uma grande soma de experiências históricas”. Esta noção trazida pelo 

autor nos leva a entender que a cidade é, por fim, o lugar de constituição dos sujeitos – 

um lugar de práticas sociais. Este aspecto nos ajuda a refletir sobre “a historicidade das 

cidades”, o que muito valorizamos neste trabalho (Roncayolo, 1986:396-487).  

Devemos refletir sobre as cidades como “espaço onde se projetam ambições, 

esperanças e utopias, marcadas pelas relações de luta e de conflito social”. Interessa-

nos, portanto, “pensá-las enquanto soma de experiências históricas e não meramente 

como satisfação das necessidades físicas e sociais” (Velloso, 2004:12-13).  

Encontramos apoio nos autores Antonio Augusto Arantes e Mônica P. Velloso 

para desenvolver a idéia de que certos grupos criam, através de suas experiências 

urbanas, espaços na cidade, e neles se reconhecem e elaboram referenciais para a 

manutenção de suas identidades culturais. Arantes aponta que há nas grandes cidades 

“fronteiras” que “separam práticas sociais e visões de mundo antagônicas”, ao mesmo 

tempo em que “as põe em contato”. Para o autor, no espaço urbano “cotidianamente 

trilhado, vão sendo construídas coletivamente as fronteiras simbólicas que separam, 

aproximam, nivelam, hierarquizam ou, em uma palavra, ordenam as categorias e os 
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grupos sociais em suas mútuas relações” (Arantes,1994: 191-203).16  

Trabalhamos com a idéia de que o lugar é “produtor e produto da História”, 

como afirma Le Goff (2002), assim como com a noção trazida por Velloso de que 

através do estudo dos espaços da cidade se revela “uma linguagem peculiar que aponta 

formas de percepção, de vivência, modos de ser e de fazer”. Os homens deixam 

impressas as suas “marcas de vida e de pertencimento” e o que se manifesta, portanto, é 

uma cidade “que se faz e refaz continuamente em corpus, texto e teoria a partir do 

experimento e do exercício dos citadinos”. E são estas “‘artes de fazer’ as formas 

através das quais vão sendo construídos, recriados e reinventados os espaços urbanos”. 

Velloso, autora de importantes textos sobre cultura e cidade, destaca a obra de Michel 

de Certeau como inspiradora para a sua reflexão historiográfica, e indica que este autor 

constrói seu pensamento por intermédio de lembranças e testemunhos de membros de 

diversos grupos sociais. A ênfase de seu trabalho se dá no cotidiano dos grupos, dos 

espaços ordenados por eles, na possibilidade de “perceber as práticas comuns que se 

esboçam no dia-a-dia”. A categoria do espaço, portanto, possibilita “construir uma 

reflexão sobre a cidade” (Velloso, 2004:11-15). 

Podemos indagar, então, se o que chamamos de cultura é o que produz 

fronteiras e, justamente por isso, sejam elas as “responsáveis pela visibilidade de certas 

diferenças”. Em referência à presença judaica na Praça Onze, observamos, além das 

fronteiras sociais, as culturais em relação aos outros habitantes do lugar. São tais 

fronteiras que demarcam este grupo, que demarcam o seu “espaço” na cidade. 

Buscamos entender de que forma o imigrante judeu, e posteriormente os seus 

descendentes, singularizam práticas, elaboraram significados sociais e históricos nos 

espaços por eles ocupados, e de que maneira essas “fronteiras” transparecem nos 

depoimentos.  

Para se compreenderem as trajetórias dos judeus no Rio de Janeiro no período 

estudado, é fundamental perceber a cidade vivida e experimentada por eles, constituída 

historicamente, e de que forma a Praça Onze é importante nesse processo. Mas os 

imigrantes formaram uma rede de relações e conquistaram seus "pedaços" na cidade; a 

Praça Onze foi um deles e, como será visto no trabalho, outros bairros e subúrbios 

foram sendo ocupados por estes sujeitos sociais. A Praça Onze foi por eles apropriada e 

ali se instituíram como grupo na busca de um cotidiano de costumes e tradições próprias 

                                            
16 Verificar este debate em Velloso, M. P. “As tias baianas tomam conta do pedaço – espaço e identidade 
cultural no Rio de Janeiro”. Estudos Históricos, p.207-228, 1990. 
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de sua cultura de origem. Naquele espaço (re)criaram um núcleo, onde se encontravam, 

se ajudavam, rezavam, estudavam, trabalhavam. Muitos outros judeus que viviam na 

cidade iam para lá justamente ao encontro deste “pedaço” judaico no Rio de Janeiro.  

Estas reflexões nos apontam diferentes caminhos, dentre eles o de valorizar 

memórias e histórias pouco conhecidas sobre o grupo pesquisado. Ao contemplarmos 

diversas experiências dos sujeitos sociais escolhidos, desconstruímos, por exemplo, uma 

idéia homogênea – e errônea – de que os imigrantes judeus sempre foram bem-

sucedidos e viviam em lugares privilegiados da cidade. Investigar a Praça Onze 

significa revelar múltiplas experiências deste grupo que, apesar de muito estudado, 

ainda é pouco conhecido nas suas diferenças e contradições internas. 

A delimitação do tema de pesquisa proposto e a construção e o 

desenvolvimento da problemática constituem um processo e um confronto com (e entre) 

as fontes documentais analisadas. Tendo em vista os objetivos expostos, pretendemos 

refletir através de documentos textuais, iconográficos e depoimentos orais sobre as 

memórias de imigrantes judeus e seus descendentes que (re)construíram, nas suas 

experiências cotidianas, significados e estratégias de sobrevivência, reafirmando a Praça 

Onze como seu espaço de memória.  

A relação entre memória e história tem sido um de nossos objetos de estudo e 

concordamos com a afirmação de que o “conhecimento histórico produzido sobre o 

passado – categoria sempre definida e reconstruída como objeto – tem, na própria 

produção de memórias, uma de suas fontes e também um de seus objetos 

privilegiados”.17 Neste sentido, problematizar as trajetórias dos judeus na Praça Onze 

durante os anos de 1920 a 1980 significa valorizar a memória como fonte de pesquisa.  

Em minha investigação, constituí um conjunto de narrativas todas diferentes 

umas das outras e, por isso mesmo, consideradas importantes. Cada depoente, à sua 

maneira e com o seu jeito de narrar, reelabora suas “tramas” individuais, formadas por 

valiosas vivências e reflexões sobre suas histórias de vida que às vezes se completam, às 

vezes se contradizem. O modo com que cada um desses indivíduos organiza esse viver 

urbano é heterogêneo, e tais diferenças são manifestadas em seus depoimentos em 

função da forma com a qual refletem sobre a sua experiência e as relações sociais que se 

forjam nesse contexto. Essas narrativas nos permitem reconhecer e dimensionar 

possibilidades históricas diferenciadas que devem ser problematizadas, visto que 

                                            
17 Texto introdutório dos projetos de pesquisa desenvolvidos pelo Laboratório de História Oral e Imagem 
da Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro, 2003. 
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membros da comunidade judaica e de outros grupos construíram uma trajetória singular 

nesse espaço.  

Conforme salientou A. Portelli, mesmo que a memória seja um processo 

individual e uma reflexão particular sobre os acontecimentos, os indivíduos são 

“moldados” pelo ambiente social em que vivem, portanto, trazem dimensões coletivas 

dessa experiência social vivenciada. O que esse trabalho com a memória nos ensina 

“não é a importância abstrata do indivíduo, alardeada pelo capitalismo competitivo e 

liberal, mas a importância idêntica de todos os indivíduos”; desse modo, a memória, 

ainda que individual, aponta para uma experiência social da coletividade da Praça Onze 

A História Oral coloca-se como um “mosaico” de experiências; “um campo de 

possibilidades compartilhadas” (Portelli apud Ribeiro, 2000) 

Alessandro Portelli, no texto Um lavoro di relazione. Osservazioni sulla storia 

orale, discute a constituição das fontes orais e assegura que a História Oral é um 

trabalho de “relação entre a pessoa entrevistada e a que entrevista, ou seja, o diálogo; a 

relação entre o presente sobre o qual se fala e o passado do qual se fala, ou seja, a 

memória; a relação entre o público e o privado, a autobiografia e a história; a relação 

ente oralidade – da fonte – e escrita – do historiador” (Portelli apud Sales, 2006:35). 

Reforço assim a escolha de ter a História Oral como principal fonte de 

pesquisa, e ela foi feita a partir da interpretação das narrativas desses indivíduos que, em 

um diálogo constante comigo, trouxeram suas experiências de vida, reelaborando 

lembranças sobre a Praça Onze. Nesta direção, Portelli também discute a importância do 

papel político do pesquisador, do historiador social – político porque implica mudanças; 

implica refletir sobre nossas próprias concepções:  

 
Que nossa história seja autêntica, lógica, confiável e documentada como deveria 
ser um livro de história. Mas que contenha também a história dialógica da sua 
formação e a experiência daqueles que a fazem. Que demonstre como os 
próprios historiadores crescem, mudam e tropeçam através da pesquisa e no 
encontro com seus sujeitos. Falar sobre o "outro" como sujeito está longe de ser 
suficiente, se não nos enxergarmos entre outros e se não colocarmos o tempo 
em nós mesmos e nós mesmos no tempo (Portelli, 2004:313). 

 

Este trabalho, sem dúvida nenhuma, é o resultado de vários diálogos, e uma 

tentativa, muitas vezes difícil, de não deixar que pontos de vista e conceitos da 

pesquisadora sobreponham-se ao do depoente, reconhecendo o que Sales chama de 

“autoridade narrativa” dos entrevistados. “Uma postura de respeito ao outro”, em uma 

relação em que estejam também presentes “as diferenças e os confrontos, dentro de uma 
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realidade social mais ampla” (Sales, 2006:34). De fato, é uma tarefa difícil a de produzir 

um “texto que apresente múltiplas vozes; que valorize a subjetividade dos sujeitos 

históricos nos processos vividos, na perspectiva de construir um conhecimento histórico 

que incorpore toda a experiência humana e no qual todos possam se reconhecer como 

sujeitos sociais”, conforme aponta Yara Khoury” (2000:116-138). De qualquer forma, 

para mim, como pesquisadora, foi uma experiência realmente transformadora. 

A história oral é um método de análise que se mostra adequado quando do 

estudo da imigração urbana, pois possibilita a reflexão sobre aspectos desse processo, 

assim como da elaboração, das representações e dos significados expressos nas 

experiências e nos modos de vida dos imigrantes no país escolhido. As historiadoras M. 

Ferreira e J. Amado apontam que “poucas áreas, atualmente, têm esclarecido melhor 

que a história oral o quanto a pesquisa empírica de campo e a reflexão teórico-

metodológica estão indissociavelmente interligadas, e demonstrado de maneira mais 

convincente que o objeto histórico é sempre resultado de uma elaboração: em resumo, 

que a história é sempre construção”. O depoimento oral, como instrumento 

metodológico, permite o contato direto com o sujeito que vivencia e atua diretamente na 

realidade por nós estudada, bem como favorece que as memórias individuais muito nos 

digam sobre as possibilidades presentes na realidade social mais ampla (Amado & 

Ferreira, 1996:xi-xv). Alessandro Portelli, no já citado texto Um lavoro di relazione. 

Osservazioni sulla storia orale, salienta:  

 
Trabalhar com fontes orais significa de fato tratar estas fontes não como 
material complementar, auxiliar, em relação às outras fontes mais "canônicas", 
mas traçar sobre a centralidade das fontes orais um outro tipo de trabalho 
historiográfico. De fato, o uso crítico das fontes orais implica procedimentos e 
atitudes diversas que derivam dos diversos processos de formação da fonte oral. 
À diferença da maior parte dos documentos dos quais se vale a pesquisa 
histórica é que, de fato, as fontes orais não são achados do historiador, mas 
construídas em sua presença, com sua direta e determinante participação. O uso 
crítico das fontes orais implica procedimentos diversos que derivam dos 
diversos processos de formação da fonte oral (Portelli apud Sales, 2006:35). 
 

O marco temporal mais amplo da pesquisa inicia-se em 1900, quando 

contextualizamos a ocupação que foi ocorrendo na região com a chegada de novos 

habitantes e com as reformas urbanísticas pelas quais passou. Ela vai até a década de 

1980, quando o Monumento a Zumbi e o Sambódromo são inaugurados, tornando-se 

símbolos na e da Praça Onze. Mas foram as memórias dos imigrantes judeus que nos 

levaram aos anos de 1920-1960, período de estudo a ser privilegiado.  
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A opção por esse período histórico surgiu na medida em que a década de 1920 

foi a que mais recebeu imigrantes judeus na região da Praça Onze, configurando-se um 

marco fundamental no processo de inserção e também de disputa de lugar por este 

grupo de imigrantes. Através de tal inserção, podemos dizer que os imigrantes judeus 

investiram na afirmação de uma identidade cultural no espaço da Praça Onze, 

referenciada por sua origem e a de seus filhos que ali estabeleceram modos de viver 

comuns ao grupo, constituindo e demarcando aquela localidade até os anos 1960. Os 

testemunhos dessa época nos revelam que a formação dessa territorialidade simboliza a 

luta por um modo de viver, com características próprias que, como veremos ao longo do 

trabalho, é parte da vida desses imigrantes que têm suas histórias atreladas ao lugar que 

faz parte de suas trajetórias.  

Na década de 1960, a maior parte das famílias imigrantes judias já não morava  

na região, então totalmente transformada principalmente por ter na sua proximidade a 

grande Avenida Presidente Vargas, criando nesta área uma configuração espacial 

bastante diferenciada. Tais alterações influenciaram diretamente a forma pela qual os 

habitantes passaram a se relacionar com o local. Mas algumas famílias de imigrantes ali 

permaneceram e, através de suas narrativas, demonstraram que o grupo reelaborou a 

forma de viver o lugar e de continuar a se sentir pertencendo a esta territorialidade 

específica.  

A escolha dos depoentes para o trabalho foi estabelecida considerando-se uma 

gama de antigos ocupantes da Praça Onze que têm diferentes vivências em relação a 

esse espaço social. Para tal selecionei no contexto de certos projetos alguns 

depoimentos, muitos dos quais por mim coletados – “Projeto Herança e Lembranças - 

Imigrantes Judeus no Rio de Janeiro”; “Projeto Memória do Teatro Ídiche no Rio de 

Janeiro/CIEC/ECO/UFRJ”; “Projeto Memória do Saara CIEC/ECO/UFRJ”; “Projeto 

Memórias da Imigração/ UNESA/Museu Judaico do RJ” – além de realizar 

depoimentos específicos para esta pesquisa.18 Partindo do princípio de que apesar de 

terem sido projetos elaborados em um outro tempo e com outras perspectivas, essas 

narrativas falam de experiências de imigrantes judeus na Praça Onze, e é nesse sentido 

que elas foram aproveitadas por mim. Ao ouvir novamente os depoimentos, percebi o 

extremo valor e o vigor das narrativas e, levando em consideração o momento em que 

                                            
18 Os depoimentos por mim coletados serão depositados no Museu Judaico do Rio de Janeiro com a 
autorização dos entrevistados. Nas transcrições, procurei manter o estilo narrativo de cada entrevistado, 
tentando interferir o menos possível em cada texto final. 
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foram narradas (entre os anos de 1989 e 2003), é a partir dessa circunstância que eu os 

interpreto. Todos os depoimentos consultados e por vezes citados, estão referenciados. 

O grupo de depoentes se diferencia entre: 

� Imigrantes judeus de primeira geração que, ao chegarem da Europa, foram 
morar na Praça Onze entre as décadas de 1920 e 1930: Lucia Aizim, Rosa 
Goldfarb, Manuel Malin, Abram Cytryn. 

� Filhos de imigrantes judeus que nasceram e/ou viveram na Praça Onze 
entre as décadas de 1910 e 1940: Bertoldo Baratz, Elio Lederman, Luiz 
Gutlerner. 

� Filhos de imigrantes judeus que nasceram e moraram na Praça Onze entre 
as décadas de 1950 e 1960: Paulo Blank e Luiz Blank, 

 

Minibiografias:  

Lucia Aizim – Nasceu na Rússia, na cidade de Crejopel, no dia 4 de julho de 
1915. Emigrou com a mãe e a irmã da Rússia para a Romênia em 1921, e depois para o 
Brasil, chegando ao Rio em março de 1922. Ao chegarem à cidade, foram se juntar à 
avó materna, que era proprietária de uma pensão judaica na Praça Onze. Lucia se 
formou e trabalhou como contadora e se naturalizou brasileira provavelmente em 1937. 
Casou-se com Arnaldo Aizim, brasileiro, filho de imigrantes judeus russos, e tiveram 
cinco filhas. Poetisa, escreveu, dentre outros, os livros: Alma Pastora das Coisas – RJ, 
1974; Errância, com prefácio de Ivan Cavalcanti Proença e capa de Fayga Ostrower – 
RJ, 1978; Exercício efêmero, Roswitha Kempf, 1982 ( Prêmio Academia Brasileira d 
eLetras, 1983) e Saga – RJ, 1997.  

 

Rosa Goldfarb – Nascida em 1926 de pais poloneses, tem memórias da Praça 
Onze da década de 1930 , quando a família – cinco irmãs mulheres e um homem –
viviam em uma pequena casa de vila na rua de Santana. O pai foi vendendor ambulante 
e posteriormente a família se mudou para o bairro de Madureira onde tiveram uma 
pequena loja.. Rosa até hoje participa da progressista Associação Scholem Aleichem, na 
qual freqüenta os debates políticos e culturais, além de participar de um grupo de 
estudos da língua ídiche.  

 
Manoel Malin – Nasceu no Rio de Janeiro em março de 1919. Seus pais, 

imigrantes judeus ucranianos, emigraram para o Brasil provavelmente no final de 1918. 
Chegando ao Rio, a família foi se estabelecer inicialmente no bairro de São Cristóvão, 
transferindo-se para a Praça Onze na década de 1930. Seu pai foi dono de um salão de 
barbearia. 

 

Bertoldo Baratz – Filho de pais imigrantes da Bessarábia, nasceu no Rio de 
Janeiro, na Praça Onze, em 14 de fevereiro de 1915. Formou-se em medicina pela 
Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil, onde foi professor. Casou 
com Rita Berger Baratz, natural de Odessa, Rússia. Foi ativista de várias instituições 
judaicas no Rio, dentre elas o Clube Hebraica. 

 

Elio Lederman – Filho de pais poloneses, nasceu na Praça Onze em 1934, onde 
viveu até aproximadamente os 8 anos de idade. Seu pai foi fundador da firma 



 25

Demolidora Rio de Janeiro, que executou as obras de demolição da Praça Onze na 
década de 1940.  

 

Abram Cytryn – Nascido na Polônia em 22 de fevereiro de 1925, na cidade de 
Zaklikov, emigrou para o Brasil, Rio de Janeiro, em janeiro de 1937, quando foi viver 
na rua Visconde de Itaúna, na Praça Onze. Seu primeiro trabalho na cidade foi como 
ajudante administrativo da Alfaiataria Varsóvia, localizada na rua Senador Euzébio. 
Naturalizou-se brasileiro na década de 1950. É dono de loja de tecidos na região do 
Saara.  

 

Luiz Blank – Nascido na Praça Onze, no Rio de Janeiro, em 1942, filho de pais 
imigrantes judeus poloneses,viveu com a avó materna, a mãe e o irmão Paulo Blank na 
Praça Onze até o início da década de 1960. É formado pela Escola Superior de Desenho 
Industrial (ESDI) e tem pós-graduação em Informação Competitiva (Universidade de 
Marselha/IBICT/UFRJ). É gerente de planejamento da normalização da ABNT – 
Associação Brasileira de Normas Técnicas  

 
Paulo Blank – Nascido na Praça Onze, no Rio de Janeiro, em 1949, filho de 

pais imigrantes judeus poloneses. Morou na Praça Onze até 1961, quando a família 
emigrou do Brasil para Israel. É psicanalista e doutor em Comunicação e Cultura pela 
UFRJ. É autor de O tal do judeu, Cabala, O Mistério dos Casais e outros ensaios sobre 
o pensamento judaico.  

 

Através da memória narrada e por outros documentos, pretendo analisar modos 

de viver na Praça Onze. A complexidade desta investigação me fez debruçar sobre 

outros documentos que demandaram intensa pesquisa. A literatura reduzida sobre o 

tema exigiu-me um “exercício” de pesquisa e muita abertura na forma de procurar 

títulos nos bancos de dados informatizados ou nos arquivos de fichas em bibliotecas. 

Realizei um levantamento em várias instituições à procura de amplo material, como 

livros, teses acadêmicas, almanaques, antigas listas telefônicas, catálogos comerciais, 

mapas, álbuns fotográficos, cartões-postais, enfim, tudo o que pudesse servir de 

subsídio para o trabalho. A consulta a jornais cariocas e a alguns jornais e a revistas da 

comunidade judaica permitiu-me uma análise da imagem da região na imprensa local e 

específica; a internet também foi consultada. 

Poderíamos dizer que o Museu Judaico do Rio de Janeiro tem um acervo 

inédito e pouco explorado. Ali estão guardadas as maiores coleções, ainda que 

incompletas, dos principais jornais e revistas judaicos, e que foram produzidas desde o 

início do século XX até os dias de hoje pela comunidade judaica carioca. A começar 

pelo jornal A Columna, datado de 1916 e 1917, primeira publicação mensal em 

português sobre a vida comunitária judaica brasileira, e a revista Ilustração Israelita, de 
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1928. Jornais como O Começo, Nossa Vida, Jornal Israelita – periódicos impressos a 

partir da década de 1920 nas tipografias da Praça Onze – também estão disponíveis para 

pesquisa. Eles mostram anúncios e propagandas comerciais, apontam atividades da vida 

comunitária na região e na cidade e, mais do que qualquer coisa, são analisados como 

narrativas que informam sobre uma visão de mundo que é sobretudo cultural. Estatutos 

e atas de associações, boletins de clubes judaicos foram pesquisados e indicam traços da 

vida social, política e organizacional do grupo. O Museu Judaico também tem um 

pequeno álbum dedicado à Praça Onze com depoimentos de antigos moradores e 

fotografias do local.  

Em consulta aos arquivos do IBGE, a documentação administrativa também 

forma uma rica base de informação, como os dados, as estatísticas e os projetos 

urbanísticos. Os Recenseamentos do Rio de Janeiro de 1890, 1906, 1920 e 1940 serão 

utilizados como fontes para a análise de dados sobre a cidade do Rio de Janeiro, o 

Centro do Rio e suas freguesias. Os censos podem informar sobre o crescimento da 

população na região da Praça Onze, a presença de imigrantes, as ocupações e as 

atividades comerciais na região.   

No Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, a Coleção Samuel Malamud 

está organizada e disponível para consulta. O acervo particular de Samuel Malamud, um 

dos maiores líderes da comunidade judaica carioca no século XX, foi doado ao AGCRJ 

após a sua morte, uma valiosa fonte de pesquisa sobre a vida política e social judaica 

dos anos 1930 a 1990. A pesquisa para o livro Recordando a Praça Onze, de sua 

autoria, também está disponibilizada nesta documentação, que é composta de cartas, 

fotografias, documentos em geral, documentos oficiais (Samuel foi o 1o. Cônsul de 

Israel no Brasil), revistas e boletins de instituições judaicas cariocas.  

No mesmo AGCRJ encontram-se exemplares do Almannack Laemmert. Sua 

importância para a pesquisa reside no fato de nos proporcionar informações ligadas à 

história da cidade e do lugar Praça Onze através de seus moradores e de seu comércio. Ë 

um riquíssimo guia de endereços e de telefones. Consultamos os de 1890 até os últimos 

números, na década de 1930. O AGCRJ é também depositário de plantas e mapas da 

cidade do Rio de Janeiro. Através da consulta a este material pudemos recuperar 

aspectos das mudanças urbanísticas feitas na região da Praça Onze e no bairro da 

Cidade Nova de 1900 a 1950 – são os Planos Diretores de renovação e urbanização da 

cidade que tanto marcaram a região.  
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No Arquivo do Museu da Imagem e do Som, as fontes de pesquisa que foram 

investigadas fazem parte da Coleção Almirante – fotografias da cidade do Rio de 

Janeiro e uma parte da coletânea de fotografias de Augusto Malta, fotógrafo oficial da 

Prefeitura do Rio de Janeiro no início do século XX, que também  está ali depositada. 

Pesquisa iconográfica sobre a Praça Onze já indicou algumas imagens do local na 

década de 1930. O MIS é o responsável pelo acervo oral de depoimentos de antigos 

sambistas e músicos; tentou-se, através de certo número desses depoimentos (alguns 

estão transcritos), como os de Donga, Pixinguinha, João da Baiana, Heitor dos Prazeres, 

entre outros, “perseguir” pistas sobre a Praça Onze. Uma coleção interessante de 

músicas e partituras foi pesquisada em busca, principalmente, de recuperar aspectos do 

lugar e de seus habitantes.  

No Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro (APERJ), encontramos 

“fichados” alguns imigrantes judeus que viviam na Praça Onze e que eram ligados aos 

movimentos de esquerda nos anos de 1930 e 1940, e também alguns processos do 

Departamento de Censura da cidade, que autorizava ou não a realização de peças 

judaicas (teatro ídiche) nessa época. As peças eram encenadas por imigrantes judeus 

amadores e, na maior parte das vezes, ligados à Biblioteca Scholem Aleichem, 

localizada na Praça Onze e reduto dos roiters ["vermelhos"], como eram então 

chamados os judeus da esquerda. Essa documentação é uma fonte complementar que 

permite uma correlação entre as práticas sociais e as políticas de imigrantes judeus na 

cidade.  

Na Fundação Biblioteca Nacional tivemos acesso a revistas e a jornais que 

foram consultados por relatarem o cotidiano da cidade e aspectos e visões da grande 

imprensa sobre a região, como O Diário Carioca, no qual escrevia o famoso cronista 

Vagalume na década de 1930, e as revistas Fon Fon, Careta, O Malho, D. Quixote 

(1917-1927), principalmente nos meses de carnaval, quando a Praça Onze era noticiada 

com grande ênfase. Jornais da década de 1940, que relatavam as obras da cidade e a 

construção da Avenida Presidente Vargas, assim como outros mais recentes, como o 

Jornal do Brasil, de janeiro de 1988, que noticia “a demolição das últimas casas da 

Praça Onze”, também foram consultados. 

Igualmente importantes são as obras de cronistas e memorialistas, como Lima 

Barreto, Luís Edmundo, João do Rio, Benjamim Constalat e Orestes Barbosa, porque 

são fontes literárias contemporâneas da época que estamos estudando, o que nos permite 

perceber nuances do universo pesquisado. 
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Os documentos dos acervos particulares representam pontos de partida para 

reconstituir e compreender a história dessas comunidades. Por meio das documentações 

iconográfica (fontes visuais) e textual encontradas, nos foi possível analisar aspectos da 

origem e da trajetória familiar dos judeus imigrantes Ao se referir a alguma fotografia 

ou a um documento, e ao justificar o porquê de tê-los guardado, o depoente está 

refletindo sobre sua própria história, sua experiência cotidiana, suas vivências sociais.19 

Mas de uma forma geral há pouca documentação particular sobre essa região e sobre as 

famílias que ali se estabeleceram. Raríssimos são os que têm fotografias feitas no local. 

As imagens, a princípio, serão utilizadas como ilustração, apesar de permitirem uma 

análise das trajetórias dos habitantes e do espaço da Praça Onze. Elas são como 

“vestígios” do lugar e “captam e traduzem com grande impacto as expressões sensíveis” 

desse espaço urbano; por vezes, “valem por mil palavras” (Santos & Vogel, 1981:16). 

Lancei mão de outras fontes primárias neste estudo, e elas são tão relevantes 

quanto o uso de fontes orais. Vale lembrar que aquelas utilizadas na pesquisa histórica 

são significativas para o cientista social e historiador na medida em que os documentos 

ganham significados a partir das problemáticas que são colocadas pelo pesquisador. 

Maria Odila L. da Silva Dias ressalta que a relação entre pesquisador e suas fontes de 

pesquisa “provém de problemas e dúvidas colocadas pelo historiador a partir de sua 

inserção no mundo atual. Esse ponto de encontro e de fusão de experiências de vida de 

épocas bem diferenciadas depende das possibilidades do historiador de trabalhar essa 

linha do horizonte entre o presente e o passado” (Dias, 1992:11).  

E não devemos nos esquecer dos – bons – conselhos de nossa saudosa 

professora Déa Fenelon: “o nosso objeto [dos historiadores] é a transformação, a 

mudança, o movimento, o interesse em saber como e por que as coisas aconteceram, 

principalmente para descobrir o significado e a direção da mudança” (Fenelon, 1992:5-

23).  

Esta tese doutorado configura-se em quatro partes. Elas foram organizadas de 

modo a haver, em cada uma delas, uma problematização principal relacionada ao seu 

objetivo central. 

 
 
 
 

                                            
19 Para uma discussão acerca do uso da fotografia como fonte na pesquisa histórica, consultar Miriam 
Moreira Leite (1993) e Ana Maria Mauad (1996). 
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Parte I – Mapeando a Praça Onze: cidade espaço e cultura  

 

Mapear a Praça Onze desde o século XVIII nos ajudou a refletir sobre ela 

como um "documento" histórico. Percorremos o lugar, nesses três últimos séculos, suas 

ruas, suas redondezas como o Mangue, o Morro da Favella, o espaço do circo e marcos 

como o samba e o carnaval. Através de pesquisa na imprensa, na música, na arte, na 

literatura, exploramos a sua origem e seu o desenvolvimento no contexto da cidade, 

percebendo como a Praça Onze foi sendo apropriada, adquirindo sentido e valor para os 

habitantes. Os temas tratados aqui nos possibilitaram compreender a ocupação e as 

transformações ali ocorridas, o que serviu de base para pensar o lugar e seus ocupantes e 

a forma como eles foram demarcando culturalmente essa espacialidade.  

 

Parte II – A Praça Onze e os diferentes usos da memória 

 

A região que compreende o que hoje (2008) é chamado de Praça Onze não tem 

mais o traçado original e as anteriores formas de uso – residencial e comercial. Suas 

casas, vilas, os terreiros e as rodas de samba, os cafés, as alfaiatarias, as oficinas, as 

tipografias judaicas, as casas de móveis são apenas “memórias”. Mas os membros da 

comunidade negra, por exemplo, realimentam e reelaboram essa memória social do 

lugar, o que pode ser entendido como uma forma de luta – pela sobrevivência e pela 

significação desse território. Essa luta também se expressa por ter a comunidade negra, 

ainda hoje, na atual Praça Onze, um marco muito forte de sua cultura: o carnaval 

carioca. O Sambódromo foi construído nas suas proximidades, e ali está um monumento 

que se identifica totalmente com este grupo étnico: o Monumento a Zumbi, que é 

reverenciado anualmente no dia 20 de novembro, feriado na cidade do Rio de Janeiro, 

Dia da Consciência Negra, Dia de Zumbi dos Palmares, um exemplo de representação e 

prática social nesse espaço.  

Por outro lado, os judeus conferem significado e relevância a essa memória do 

local. Quer seja através de uma obra literária – como o livro de Samuel Malamud 

Recordando a Praça Onze ou de evento, como o ocorrido em 1999, que reuniu 700 

pessoas no “Reencontro dos saudosistas da Praça 11 e adjacências”, realizado em um 

clube judaico na zona sul da cidade. Os judeus não freqüentam o lugar, e não há ali 

traços desta cultura, mas realimentam e preservam esta memória. Falar da história da 

comunidade judaica carioca é falar da Praça Onze. 
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Por ter sido a Praça Onze demolida, podemos dizer que é através da memória 

que diferentes grupos atribuem um significado ao lugar e o mantêm, significado este 

que é tanto pessoal quanto coletivo, o que reforça ainda hoje o caráter de pertença em 

relação a esse espaço. Nessa direção, a Parte II  do trabalho assume a Praça Onze como 

um lugar com significado e de referência cultural tanto para negros como para 

imigrantes judeus, que ali se estabeleceram a partir da virada do século XIX para o XX.  

 

Parte III  –  Imigrantes judeus: um modo de vida na Praça Onze 

 

As cidades não podem ser concebidas apenas através de seus aspectos 

edificados e urbanísticos, mas devem ser pensadas também a partir de processos sociais 

e da vida cotidiana de seus cidadãos, os quais necessitam se sentir pertencentes a um 

determinado local onde suas práticas sociais sejam reconhecidas. No caso dos 

imigrantes judeus, ao chegarem ao Brasil no final do século XIX, não encontraram aqui 

nada que se assemelhasse ao seu país de origem; assim, através de uma ocupação 

considerada espontânea, começaram a reproduzir uma forma de moradia característica 

de suas cidades. Aos poucos, reuniram-se e formaram uma organização espacial de 

caráter étnico, que possibilitou a preservação e a manutenção de suas cultura e 

identidade no país para o qual emigraram. Sinagogas, escola, clubes, vendas, 

restaurantes, consolidaram essa ocupação, tornando o espaço representativo de uma 

determinada cultura. 

Quais são as imagens e as memórias guardadas deste lugar pelos imigrantes 

judeus? Provavelmente são muitas e diferentes entre si, pois afinal cada um traça a sua 

experiência vivida. As memórias que guardam desse espaço em que viveram e 

trabalharam uma grande parte de suas vidas são uma memória afetiva, e esta se mantém 

até hoje. As suas vivências e inter-relações com o espaço são guardadas em forma de 

“marcos”, que podem ser um café, um amigo, uma lembrança, um ponto de encontro – 

como os jardins da praça – uma fotografia, o que lhes permite transitar e aproximar-se 

de suas memórias da Praça Onze. Nesta Parte III  do trabalho, analisaremos tais 

vivências e, através das narrativas de seus antigos ocupantes, em diálogo com outras 

documentações, demonstraremos que através de seu uso o definiram enquanto "lugar 

social", espaço consolidado, criando estratégias de sobrevivência e convivência e 

relacionando-se com o seu entorno, enfim, com a sua cidade. 
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Parte IV – Outras histórias e memórias: o trabalho, a política e a arte 
 

Através da reelaboração de práticas culturais e sociais no espaço da Praça 

Onze, os imigrantes vão percebendo que a imagem idílica de “fazer a América” vai 

dando lugar a uma vida de lutas cotidianas na cidade. Esta luta era amenizada, no 

entanto, com a elaboração de novas estruturas e formas instituídas na Praça Onze, as 

quais davam suporte ao processo de inserção no novo país. As organizações sociais e 

culturais, aliadas à vida do trabalho e da política, possibilitavam um outro tipo de 

inserção na cidade, que trataremos nesta Parte IV do trabalho. 

 

Parte V – Praça Onze e o sentido de pertença 
  

O que nos propomos a investigar na Parte IV do trabalho é como os modos de 

elaboração do espaço são, na verdade, processos de (re)elaboração da cultura do grupo 

de imigrantes e de outros habitantes do local nesse determinado espaço e em certo 

momento histórico, em diálogos constantes com outros habitantes da cidade. Imigrantes 

foram se apropriando do lugar, atribuindo a ele significados e constituindo um modo 

vida e práticas cotidianas diferenciadas, mas compartilhadas. Ali se configurou uma 

intensa rede de relações sociais e comerciais que, apesar da demolição da Praça Onze e 

da saída de grande parte da comunidade judaica de lá (tendo havido por isto a extinção 

de quase todos os seus “marcos” culturais), perdurou entre os pouquíssimos imigrantes 

judeus que no seu entorno permaneceram.  

Também foi nosso objetivo responder ao que significa a Praça Onze no ano 

2008, buscando discutir como os imigrantes judeus e seus descendentes situam-se hoje 

em relação a essa territorialidade, que consideram e valorizam como um espaço de 

memórias de experiências vividas. 

 

As Considerações Finais sintetizam os principais aspectos da análise 

desenvolvida, pretendendo demonstrar que a cidade é dinâmica, e que os cidadãos 

ressignificam cotidianamente os diversos territórios que ocupam, construindo suas 

identidades do e com o lugar, em constante disputa  pela preservação de sua cultura. O 

trabalho discute, através de diferentes documentos, a forma com que nos contextos 

urbanos atuais certos grupos, a partir de determinadas práticas sociais, dialogam, 

constituem e marcam espaços e temporalidades na cidade.  
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As Referências Bibliográficas apresentam as bases bibliográficas que apóiam 

a análise da pesquisa e pretende oferecer ao leitor uma diversidade de fontes 

relacionadas aos eixos temáticos deste trabalho. Através dela fica demonstrado que a 

pesquisa sobre a Praça Onze é uma reflexão interdisciplinar, que não foi feita de forma 

linear, mas sim de forma dinâmica, porque dinâmicos e plurais são os processos sociais.  



 33

. I . 
Mapeando a Praça Onze: cidade, espaço e cultura 

 

 

Praça Onze  –  Letra e música : Herivelto Martins e Grande Otelo, 1941 

 

Vão acabar com a Praça Onze [...] 
Adeus, minha Praça Onze, adeus 
Já sabemos que vaes desaparecer 
Leva contigo a nossa recordação 
Mas ficarás eternamente em nosso coração 
E algum dia nova praça nós teremos 
E o teu passado cantaremos. 
 

 20            

 

No final do ano de 1941, Herivelto Martins e Grande Otelo compuseram este 

samba, que se tornou um sucesso no carnaval de 1942. Este foi o último carnaval na 

Praça Onze, que foi praticamente extinta para a construção da Avenida Presidente 

Vargas. O samba preconiza o que realmente viria a acontecer: a Praça Onze há mais de 

70 anos tem a sua história enaltecida. Sobre haver uma nova praça, talvez o 

Sambódromo, ali construído na década de 1980, possa ser considerado um “resíduo” do 

que já foi o lugar, isto é, onde o samba encontrava a sua mais expressiva representação.  

No início do século XIX, a região atualmente conhecida como Praça Onze não 

passava de um campo aberto, próximo aos manguezais de São Diogo. A partir de 1810, 

no âmbito das intensas transformações iniciadas dois anos antes com a chegada da 

Família Real portuguesa ao Brasil, D. João VI ali criou o Rocio Pequeno da Cidade 

                                            
20
 Thompson, Daniella. Musica Brasiliensis / Praça Onze in Popular Songs. Disponível em: 

www.daniellathompson.com . Acesso em 07/07/2008.  
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Nova. Foi a partir desse momento que o local adquiriu efetivamente o formato de uma 

praça urbanizada, formando um retângulo com as ruas Visconde de Itaúna21 e Senador 

Euzébio,22 em um sentido, e com as ruas de Santana23 e Marquês de Pombal,24 mais um 

retângulo, já no outro sentido.  

A área que conformava a Cidade Nova como um todo, onde se inseria o Rocio 

Pequeno que daria origem à região da Praça Onze, também havia sido criada por D. 

João em 1810, e era assim denominada em virtude de sua localização, fora dos limites 

convencionalmente admitidos então como área urbana da cidade do Rio de Janeiro 

propriamente dita. Estes limites da urbe colonial tinham como principal linha divisória a 

vala situada ao longo da rua Uruguaiana, e todos os terrenos que estivessem além desta 

zona seriam considerados como arrabaldes ou arredores do perímetro urbano.25  

                                            
21 Rua Visconde de Itaúna: “[...] Paralela à do Aterrado ou das Lanternas ou de S. Pedro da Cidade 
Nova ou, mais tarde, Senador Eusébio, era a de S. Lourenço ou do Sabão do Mangue ou Sabão da Cidade 
Nova, denominada Visconde de Itaúna (Cândido Borges de Medeiros, parlamentar e ministro), nela 
mesma falecido em 1872, pouco depois de ter assinado o decreto autorizando o funcionamento do 
telégrafo submarino entre o Brasil e a Europa. [...]” Nela foi aberto em 1854, pelo governo imperial, o 
primeiro asilo de mendigos da cidade, no edifício depois ocupado pelo hospital São Francisco de Assis. 
Hoje é uma rua do bairro do Jardim Botânico (Brasil Gerson, 1964:178). 
22 Rua Senador Euzébio: Antigo caminho do Aterrado ou das Lanternas, sobre o qual a rua São Pedro da 
Cidade Nova se prolongaria até a Ponte dos Marinheiros, teve seu nome mudado em homenagem ao 
parlamentar e ministro angolano Eusébio de Queiroz Coutinho Matoso Câmara, “conservador e anti-
escravagista”, e que faleceu em 1868 no Rio de Janeiro. Brasil Gerson aponta que “[...] no n. 44 da rua 
Senador Euzébio, era a Kananga do Japão, sociedade recreativa e dançante, uma das tantas da zona, 
chamadas “mil e cem” (mil réis pela entrada e 100 réis pelo chapéu)”. Hoje a Senador Euzébio é uma rua 
do bairro do Flamengo, por decreto datado de 28/01/1946 (Ibidem).  
23 Rua de Santana: Chamada inicialmente rua das Flores, tornou-se rua de Santana em 1870 porque nela 
começou a ser reconstruída a Igreja de Santana, que antes ficava na região onde está hoje a Central do 
Brasil. “A imagem de sua padroeira, que sob seu teto ainda se venera, é a mesma vinda há mais de dois 
séculos para os seus primeiros devotos cariocas”. A devoção de Santana é grande na cidade e em todo o 
26 de julho há grande procissão no local. Na rua de Santana também funcionavam “[...] turbulentas casas 
de diversões, como o boliche e o "chopp", que era, no dizer de João do Rio, um dos maiores centros de 
reunião de malandros e desordeiros da cidade” (Idem:190). Conferir tb. Embratur: AGGS, 1979:171.  

24 Rua Marquês de Pombal: “Pouco antes de meados do século passado, a abertura entre as atuais Ruas 
General Pedra e Frei Caneca recebeu a denominação de Rua Santa Rosa em celebração a um fato 
milagroso: o cadáver de uma jovem, de nome Rosa, sepultada na Igreja de Sant"Ana, apareceu, no dia 
seguinte ao de seu enterro, sentado na tumba. O nome de Marquês de Pombal foi dado em homenagem a 
Sebastião José de Carvalho e Melo (Lisboa. Portugal – 1695, Vila Pombal, Portugal, 1782), ministro de 
D. José I, diplomata, responsável pela expulsão dos jesuítas de Portugal e do Brasil [...]” (Embratur: 
AGGS, 1979:157). 
25 A Cidade Nova hoje é um bairro de classe média e média-baixa da cidade do Rio de Janeiro, 
localizada na convergência entre o Centro e a zona norte e nas proximidades do bairro do Estácio A 
vizinhança inclui principalmente os extensos quarteirões situados na extremidade oeste da Avenida 
Presidente Vargas. “[...] Ao longo das décadas, a Cidade Nova passou a ser caracteristicamente um bairro 
proletário, de pequenas casas operárias. Nele, localizava-se a antiga Praça Onze, que foi destruída com as 
obras de abertura da Avenida Presidente Vargas. Entretanto, parte da Cidade Nova manteve a 
denominação de "Praça Onze", em referência ao antigo logradouro. Foram incontáveis projetos de 
urbanização e ocupação da zona, todos parcialmente executados. Com a construção das linhas do metrô, a 
região sofreu várias intervenções. Na primeira metade do século XX, a Cidade Nova tornou-se referência 
como zona de meretrício. As antigas casas operárias foram sendo convertidas em bordéis e uma vila 
inteira acabou ocupada pelas "casas de tolerância". E esta antiga vila operária acabou por se tornar 
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Um quadro geral da região é apresentado por Brasil Gerson: 

 
a cidade morria, praticamente, no campo de Santana, ao iniciar-se o ano de 
1808, tão decisivo para a história do Brasil. Diante dele pouco existia, a não ser 
uns caminhos que ainda tardariam a converter-se em ruas autênticas nas terras 
mais altas, ao pé das quais se estendiam os mangais de São Diogo do lado do 
mar e de Santa Teresa e Catumbi. De pouco valia, assim, para as viagens reais 
entre a Quinta da Boa Vista e o Paço, a recente passagem neles aberta, como 
continuação da Rua São Pedro da Cidade Nova, e eis por que os aterros já 
começados se intensificaram por determinação do rei e sob as vistas do seu 
ativo intendente geral de polícia Paulo Fernandes Viana (Brasil Gerson, 
1964:174-175).  

 
Mas não era apenas devido à localização que a Cidade Nova fazia jus ao nome 

que ostentava. Sua conformação urbanística apresentava nítidos contrastes com o velho 

centro da capital colonial. Com ruas retilíneas e lotes extensos, a Cidade Nova, 

estabelecida na região que ia desde o Campo de Santana até São Cristóvão, em muito se 

diferenciava das ruas estreitas e congestionadas de casas de um Rio de Janeiro em vias 

de saturação, mas enfim em transformação pelas circunstâncias advindas a partir de 

1808.  

Em 1821, a cidade ainda era bastante modesta e restringia-se basicamente às 

freguesias de Santana, onde se localiza a região por nós estudada., Candelária, São José, 

Sacramento, Santa Rita Estas freguesias, conforme Mauricio Abreu, “correspondem, 

grosso modo, às atuais regiões administrativas do Centro e Portuária. As outras 

freguesias eram predominantemente rurais (Abreu, 1997:37).26  

A cidade do Rio de Janeiro, “nos seus primórdios, era dividida sob um aspecto 

eclesiástico em diversas freguesias ou paróquias, as quais limitavam os territórios de 

jurisdição religiosa, em princípio. Depois essas mesmas freguesias passaram a abranger 

os territórios de jurisdição administrativa”. A então “cidade velha” correspondia às 

freguesias de Candelária, São José, Santa Rita, Sacramento e Glória. A denominada 

“cidade nova”, correspondia às freguesias de Santana, Santo Antônio e Espírito Santo. 

                                                                                                                                
sinônimo de baixa prostituição: Vila Mimosa”. A área onde se localizava a original Vila Mimosa foi 
demolida em princípios da década de 1990. Nos anos 70, o bairro passou a abrigar o Centro 
Administrativo São Sebastião, da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro – chamado popularmente de 
“piranhão”; mais recentemente, “a fim de continuar o projeto inicial de criação de um novo pólo de 
desenvolvimento no Rio de Janeiro”, foram construídos o Teleporto e o Centro de Convenções Sul 
América. Disponível em: http://pt.wikipedia.org. Acesso em 10/07/2008.  
 
26 A freguesia de Santana ia da rua Cone d"Eu (hoje Frei Caneca), passando pela região da Praça Onze até 
o Morro do Pinto, Morro da Providencia, pela Gamboa e o Santo Cristo, chegando à zona portuária, se 
estendendo na região do Campo de Santana, da Estrada de Ferro Central do Brasil e da rua Larga – hoje 
Marechal Floriano, fazendo divisa com a freguesia de Santa Rita (Noronha Santos, 1965:108). 
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Por “arrabaldes”, conhecia-se Lagoa, Gávea, Engenho Velho, entre outros (Noronha 

Santos, 1965:7).  

A freguesia de Santana foi criada em 1814, mas assim como as outras, ao longo 

das transformações urbanas, sofreu diversas modificações quanto aos aspectos 

administrativo, jurídico, policial, fiscal ou eleitoral. Por volta de 1900, a configuração 

desta freguesia era de 67.537 habitantes e, do ponto de vista das religiões, Noronha 

Santos aponta que a “maioria era de católicos – 65.000, 1510 protestantes, 85 sem culto, 

42 positivistas, 39 islamitas e 3 gregos”, não indicando a presença de judeus (israelitas) 

na região.  

Os censos populacionais e prediais são recursos importantes de análise que 

permitem diversos tipos de cruzamentos de dados. O censo populacional de 1872 foi o 

primeiro a especificar a nacionalidade dos estrangeiros, classificando-os em grupos, 

além de separá-los por sexo, com indicação de estado civil e religião. Nos anos 

seguintes – 1890, 1906, 1920 e 1940 – pôde ser verificada a população estrangeira no 

então Distrito Federal e sua proporcionalidade nos distritos, além de dados sobre 

classificação das nacionalidades, sexo, idade, grau de instrução e profissões. Assim, 

podemos analisar a contribuição dada pelos diversos grupos de estrangeiros no que 

concerne à sua participação na vida econômica e intelectual da cidade.  

O Rocio Pequeno era a única praça comercial em toda a Cidade Nova, mas 

mesmo assim sua ocupação se deu lenta e paulatinamente. O solo à sua volta era 

pantanoso e um persistente mau cheiro era exalado pelo Mangue. O local tardou em 

receber obras de saneamento por parte das autoridades que se sucederam, e as primeiras 

melhorias significativas só vieram a ocorrer a partir de 1842, já no segundo reinado do 

Império.  

 
Em dezembro de 1840, um fiscal da freguesia de Santana solicitou a instalação 
de um mercado de legumes, hortaliças, frutas e aves na Praça São Salvador [que 
passaria a ser denominada de Praça Onze de Junho em 1865], onde, depois de 
sua urbanização, seria inaugurado, em 1846, um chafariz projetado por 
Grandjean de Montigny (Fridman, 2007:24-26).  
 

Era um chafariz em pedra, de estilo neoclássico, projetado pelo arquiteto 

Auguste Grandjean de Montigny, integrante da Missão Artística Francesa trazida ao 

Brasil por D. João VI nos tempos coloniais, da qual também faziam parte os pintores 

Jean-Baptiste Debret e Nicolas Antoine Taunay. Estes artistas e técnicos tentariam “a 

aventura de dar à Corte tropical dos Braganças a dignidade e a monumentalidade do 
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neoclássico” (Benchimol, 1992:36). O chamado Chafariz do Rocio Pequeno, com as 

obras de renovação que a Praça Onze sofreu no final da década de 1930, foi transferido 

para a Praça Afonso Viseu, no Alto da Boa Vista. Na opinião de alguns autores, 

“projetada para um largo semi-rural, onde mais tarde se ergueria a Praça Onze, esta 

obra, transferida de ambiência, descontextualizou-se em parte, sem perda, no entanto, da 

graciosidade original” (Czajkowski, 2000:77).27 

A já crescente ocupação da área em volta ao Rocio Pequeno experimentou 

forte incremento com a entrada em cena do Barão de Mauá que, em 1851, deu início à 

construção da denominada “Fábrica de Gás”, próxima à praça. Instalada em prédio de 

estilo neoclássico, que ainda hoje abriga a Companhia Estadual de Gás, foi inaugurada 

em 1854. Neste mesmo ano, e também promovidas pelo Barão de Mauá, iniciaram-se as 

obras de canalização do Mangue, concebidas como uma solução definitiva e eficiente 

para os problemas trazidos pelo solo da região, ainda muito pantanoso.28  

A concepção de Mauá ia mais além, e previa a futura utilização dos canais 

como um sistema de transporte hidroviário, fazendo a ligação entre o Centro e os 

subúrbios do Rio. Porém, com a implantação em 1858 da estrada de ferro que partia da 

Estação D. Pedro II, atual Central do Brasil, passando pela Cidade Nova e tendo 

precisamente a mesma função de interligar Centro e subúrbios, o projeto de hidrovias 

imaginado por Mauá terminou por não ser posto em prática. Outra importante inovação 

em termos de transportes ocorreu em 1859, ano em que passou a circular pela Cidade 

Nova a primeira linha de bondes puxados por burros.  

Após a vitória das forças navais brasileiras na Batalha do Riachuelo, na Guerra 

do Paraguai, ocorrida em 11 de junho de 1865, a antiga denominação Praça São 

Salvador (antigo largo do Rocio Pequeno) foi substituída por Praça Onze de Junho, 

segundo determinação da Câmara Municipal (decreto de 4 de julho de 1865). Daí a 

origem do nome Praça Onze, como ficou conhecida desde então – não apenas a praça 

propriamente dita, mas todo o seu entorno. É interessante a constatação de que, 

cronologicamente, esta denominação se perpetuou, atravessando as diversas fases por 

que passou a região, sobrevivendo inclusive à destruição da própria praça que lhe 

                                            
27 Em fotografia datada de 1939, consultada no Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, com as 
inscrições “Praça Onze – parte nova”, atesta-se que a praça sofreu obras de renovação e o chafariz já não 
se encontrava ali neste ano. 
28 Concebida para introduzir a iluminação a gás na cidade em substituição à queima de azeite, a usina 
passou a mãos estrangeiras em 1865. Em 1969, sob o controle do Estado, recebeu o nome de CEG – 
Companhia Estadual de Gás. A fachada, apesar de bastante modificada, mantém a inscrição original: Ex 
fumo dare lucem. O endereço hoje é Avenida Presidente Vargas, 2610 (Carvalho, 2000:74).  
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caracterizava o nome. Até os dias de hoje, o carioca se refere à região da Cidade Nova 

como “a Praça Onze”, e a movimentada estação do metrô que funciona no local é 

oficialmente denominada Estação Praça Onze. Ela foi inaugurada em 1979, no início 

das operações do Metrô do Rio, e no carnaval serve de acesso ao Sambódromo, local 

onde há o desfile das escolas de samba.  

Em 1869 plantaram-se palmeiras ao longo do Mangue e, em 1872, localizada 

entre a Praça Onze e o Canal do Mangue, foi inaugurada por D. Pedro II a primeira 

escola pública da região, chamada de São Sebastião. Depois de instaurada a República, 

ela teve seu nome mudado em 1897 para Escola Benjamin Constant; era muito 

freqüentada pelos moradores do local, incluindo os imigrantes judeus que ali se 

estabeleceram tempos depois. Nas proximidades, também começaram a funcionar 

outras escolas, dentre elas o Círculo Italiano de Instrução, “uma das primeiras 

sociedades italianas do Brasil”, para atender às muitas famílias de imigrantes italianos 

que viviam no local.29 

 
Fig. 5: Escola Benjamin Constant (Antiga Escola Municipal São 
Salvador), S/D - Fonte: Dunlop, 1963 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por volta da década de 1870, já era grande o número de fábricas e manufaturas 

estabelecidas nas redondezas da Praça Onze. Isto se devia a dois fatores primordiais: os 

terrenos ali existentes eram baratos, situados que eram em áreas alagadiças; e a 

facilidade de comunicações proporcionadas pelos transportes coletivos – bondes e trens 

                                            
29 “Entre os anos de 1870 e 1875 várias escolas públicas foram construídas com o dinheiro da subscrição 
para um monumento a Dom Pedro II e alusivo à Guerra do Paraguai, pois dizia ele que mais precisava 
delas o povo do que o imperador de honrarias”. Segundo Brasil Gerson, na escola São Sebastião, na Praça 
Onze, “foi onde pela primeira vez se cantou em uma festa escolar o Hino à Bandeira, encomendado por 
Pereira Passos a Olavo Bilac e Francisco Braga, assim que se instituiu o Dia da Bandeira, em 1907” 
(Brasil Gerson, 1964:189).  
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– que atravessavam a Cidade Nova, incrementados ainda mais a partir de 1872, com a 

instalação de outra linha de bondes que passava pela Praça Onze e ia até a Tijuca. 

O imigrante suíço Joseph Villiger fundou em 1888, na Praça Onze, a primeira 

grande fábrica de cerveja do Rio, a Brahma, com o nome de Manufactura de Cerveja 

Brahma Villiger & Companhia, na então rua Visconde de Sapucahi, 128. E foi desta 

companhia, anos mais tarde, o maior sucesso do carnaval de 1934, pois ela conseguiu 

vencer o que foi considerado um grande desafio: engarrafar seu chopp. 

 
De garrafa em garrafa a Brahma Chopp passou a ser a cerveja mais consumida 
no país. Nesse ano, a produção alcançou os 30 milhões de litros de cerveja. Ary 
Barroso e Bastos Tigre compuseram a marchinha Chopp em Garrafa que, 
cantada por Orlando Silva, propagou a grande novidade. Brahma Chopp era a 
principal marca da cia. em 1937, ao lado de 29 tipos de cerveja e 16 tipos de 
refrigerantes 
(Disponível: http://www.mdbrasil.com.br/quintellabeer/raridades/Brahma).30 
 

 

Fig. 6: O primeiro rótulo da cerveja Brahma com o 
endereço na Praça Onze 

 

 

 

 

 

 

 

Com o agravamento das condições sanitárias na cidade nos anos de 1891, 

aumentou a mortalidade causada por vários tipos de doenças, como a febre amarela, a 

varíola, a malária e a influenza. A área central da cidade foi bastante atingida e dentre as 

freguesias centrais, a Freguesia de Santana, justamente uma das que mais abrigavam 

habitações coletivas, foi a que teve um dos maiores índices de mortandade (Benchimol, 

1992:179). 

As transformações econômicas, sociais e políticas consolidadas com a 

Proclamação da República no final do século XIX têm sido objeto de estudos que nos 

                                            

30 Fontes: http://www.geocities.com/rportari/brahma.htm Rótulo reproduzido do sítio: 
http://www.mdbrasil.com.br/quintellabeer/raridades/Brahma/pages/brahma_primeiro.htm. Acesso em 
julho de 2008.   

 



 40

apontam haver, na virada do século, a idéia de construção de uma imagem “positiva” da 

cidade numa sociedade recém-saída da escravidão. Embalados por uma idéia de 

progresso, por uma ideologia de progresso (que estava ligada à idéia de "cidade 

civilizada"), os grupos dominantes da sociedade carioca empregavam todos os discursos 

e os recursos para construir esta nova ordem. Neste sentido, era também preciso 

“arrumar” a cidade. O Rio entrou no século XX às voltas com grandes problemas 

sociais, entre eles a questão de habitação, principalmente nas freguesias do centro da 

cidade.  

O censo de 1906 atesta que o Rio de Janeiro tinha mais de 800 mil habitantes e 

uma população urbana pobre, de desempregados ou subempregados (Lamarão, 1998). A 

proliferação de cortiços e casas de cômodos e os ambientes insalubres aliados aos 

péssimos serviços de saneamento básico fizeram emergir na cidade as epidemias de 

febre amarela, varíola e outras doenças.  

O poder público promoveu então aquela que foi considerada na época a maior 

renovação urbana na cidade, abrindo ruas e executando planos de embelezamento no 

Centro. A Prefeitura do Rio de Janeiro, entregue a Pereira Passos, realizou grandes 

obras, como a construção do cais do porto (atual Rodrigues Alves), a Avenida do 

Mangue (atual Francisco Bicalho), a Avenida Central (atual Rio Branco). Quarteirões 

inteiros foram arrasados no Centro e, com isso, houve a “expulsão” de mais de 20 mil 

pessoas de baixa renda que viviam nas freguesias mais centrais da cidade. Assim, as 

freguesias nas áreas vizinhas ao núcleo central do Rio – como o Catumbi, a Praça Onze 

e a Cidade Nova – receberam uma nova população que reproduziu ali o tipo de 

habitação de casas de cômodos e condições desfavoráveis de vida que levavam em outra 

parte da cidade (Idem).  

A região da Cidade Nova passou por significativas mudanças no plano 

socioeconômico e no que dizia respeito à sua população. Muitos moradores que ao 

longo do tempo haviam obtido uma ascensão social transferiram-se para os novos 

bairros da cidade, antes considerados distantes e pouco atrativos. Com a saída desses 

antigos moradores, enormes casarões que lhes serviam de residência ficaram desertos, 

sendo rapidamente ocupados por fábricas que ali vieram se instalar, ou foram 

transformados em casas de cômodos e cortiços.  

A tabela abaixo refere-se à população residente nas freguesias da cidade na 

virada do século XIX para o século XX.  

 



 41

Tabela 1: Crescimento demográfico das freguesias do Rio de Janeiro, 1890/1906 
Fonte: Abreu, 1997. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Everardo Backhauser, engenheiro, inspetor da Diretoria Municipal de Obras, 

foi nomeado em 1905 secretário da comissão de inquérito formada pelo Ministro J.J. 

Seabra, do Interior e da Justiça, para propor soluções ao "urgente problema das 

habitações populares" na capital da República. Backhauser publicou em forma de livro 

o relatório final da comissão, junto com outros artigos de sua autoria. Em um dos 

artigos escreve que “[...] de longa data são os bairros da Saúde, Gamboa e Cidade Nova 

os procurados pelas classes pobres, que aí vivem cada vez mais condensadamente” 

(Backhauser apud Benchimol, 1992:289-290). No artigo “Onde moram os pobres”, 

escrito originalmente para a Revista Renascença em 1905, apresentou, como afirma 

Benchimol, “aos seus aristocráticos leitores, carregando nas cores, um quadro 

impressionista das condições de moradia dos pobres no Rio de Janeiro”. Um trecho do 

artigo cita a área por nós estudada: 

 
são as ruas da Cidade Nova, da Gamboa, da Frei Caneca [...] as que hoje 
continuam a ser procuradas [...] por trabalhadores, carroceiros, homens ao 
ganho, catraieros, caixeiros de bodegas, lavadeiras, costureiras de baixa 
freguesia, mulheres de vida reles. Esta gente entupia as casas de cômodos, 
velhos casarões de muitos andares divididos e subdivididos por um sem numero 
de tapumes de madeira [...] As vezes, nem as divisões de madeira; nada mais 
que sacos de aniagem estendidos verticalmente em divisões em "sceptos", 
permitindo quase a vida em comum, em uma promiscuidade de horrorizar. 
Palacetes de feições afidalgadas, por certa residências nobres nos tempos da 
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colônia ou do império, estendidos pelas ruas Camerino, Barão de São Felix, 
Visconde de Itaúna, Riachuelo e um milheiro de outras, recobrem com seu 
aspecto agigantando a negra miséria de uma população enorme (Backhauser 
apud Benchimol, 1992:289-290).  
 

Vale reforçar que a ocupação do local é um espelho das reformas de 

saneamento e urbanísticas lideradas pelo então prefeito Pereira Passos, que “expulsou” 

de regiões como o bairro da Saúde e de outros bairros ao redor do cais do porto o grupo 

conhecido como "os baianos", como eram chamados os negros, os libertos, os ex-

escravos alforriados posteriormente, que vieram da Bahia para o Rio. Este grupo baiano 

vivia onde a moradia era mais barata, perto do cais do porto, pois ali muitos 

trabalhavam como estivadores. As reformas na cidade causaram o deslocamento desta 

população para além do Campo de Santana, na direção da Cidade Nova, dos subúrbios 

e, depois, para os morros ao redor do Centro. Na virada do século, em torno da então 

rua Visconde de Itaúna, das ruas Senador Euzébio, Santana e Marquês de Pombal, 

convergindo na Praça Onze, os baianos passaram a se concentrar. Suas tradições e 

cultura, (religião, dança, música), mesclaram-se ao ambiente urbano.  

Nota-se mais uma vez na história do Rio que classes subalternas – “frações 

sociais, segregadas ou excluídas de determinada área da cidade” e também excluídas da 

propriedade do solo urbano – foram deslocadas “em grandes contingentes ao sabor dos 

programas e políticas de renovação urbana”. É o discurso “modernizador” sobre a 

cidade que é governada pelos interesses do capital, em qualquer estágio de sua 

formação. De qualquer forma, a cidade expandiu-se para além dos antigos limites da 

Cidade Velha e sua extensão mais recente era a Cidade Nova (Benchimol, 1992:316-

319). 

A Praça Onze do começo do século XX é citada na obra de Brasil Gerson, em 

seu clássico História das Ruas do Rio de Janeiro, através da narrativa do cronista Lima 

Barreto, que retrata o ambiente de então da Praça Onze (Rocio Pequeno), observando 

que ali habitava sobretudo 

 
pobre gente de cor, na maioria dada à malandragem. Mas era um exagero, 
porque nela outras categorias humanas já estavam então predominando, entre 
elas a imigração italiana de recursos mais modestos. Nos pontos de bondes da 
rua Senador Euzébio ou da Visconde de Itaúna, já se viam, por isso mesmo, 
napolitanas robustas às dezenas, de grossos anelões de ouro nas orelhas, 
levando fardos de costuras às cabeças, e pequenos empregados públicos, 
tipógrafos e caixeiros do atacado e varejo. Ao cair da tarde vinham moças para 
a janela, e então as festinhas caseiras, bem típicas da época, não tardavam a 
começar, animadas pelos pianistas amadores que sabiam de cor o "shotish", a 
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valsa e a polca da moda e aos domingos brilhavam também nos salões do Clube 
dos Aristocratas da Cidade Nova, fundado em 1880 na Senador Eusébio, perto 
da praça (Lima Barreto apud Brasil Gerson, 1964:188).  

 
Tabela 2: Crescimento demográfico das freguesias do 
Rio de Janeiro, 1906/1920 
Fonte: Abreu, 1997 
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É a partir desses aspectos de transformação que a cidade vivia e pelos quais a 

Praça Onze passava que se insere esta proposta de pesquisa.  

O início do século XX – década de 1910 – marcou a chegada da primeira 

grande leva de imigrantes judeus à Praça Onze. Vindos da Europa oriental, região 

conturbada em que a perseguição anti-semita era uma onipresente e constante ameaça, 

os judeus recém-chegados encontraram nesse espaço o ambiente propício para morar e 

ao mesmo tempo ganhar a vida. Geralmente desprovidos de recursos econômicos e sem 

especialização profissional, sendo em sua maioria pequenos comerciantes e artesãos, 

estes imigrantes foram atraídos à Praça Onze pelo que poderíamos considerar como as 

mesmas razões que levaram a comunidade negra a ali se estabelecer: a moradia barata e 

as possibilidades de trabalho.  

No caso da recém-estabelecida comunidade judaica, este trabalho consistia 

fundamentalmente em realizar vendas à prestação (vendedor ambulante) dos mais 

diferentes produtos, como tecidos, cortes de fazenda, ternos, roupa de cama, mesa e 

banho, e uma infindável lista de miudezas. A clientela, também de poucos recursos, 

podia ser encontrada não apenas na Praça Onze e nos seus arredores, mas em toda a 

Cidade Nova, na zona portuária e em vários outros bairros e subúrbios do Rio de 

Janeiro, já facilmente acessíveis em termos de transporte, principalmente através dos 

trens. Na década de 1920, nas imediações das estações da Central do Brasil ou da então 

Leopoldina Railway, havia vários bairros residenciais. Muitos desses ambulantes 

judeus, que eram chamados de prestamistas, clientela ou klienteltshik em língua ídiche, 

devido ao fato de ser a venda à prestação sua mais marcante característica, tornaram-se 

depois donos de lojas na Praça Onze (Lewin, 1993).31  

A comunidade judaica no Brasil, particularmente no Rio e na Praça Onze, 

aumentou significativamente nos anos seguintes, pois a perseguição em seus países de 

origem não arrefecia e tendia a aumentar cada vez mais. No Brasil, a presença de 

parentes já estabelecidos lhes facilitava em alguma medida a emigração para tentarem, 

na maior parte das vezes de forma “aventureira”, realizar o sonho de “fazer a América” 

                                            
31 Helena Lewin aponta que há um “silêncio bibliográfico” sobre o papel que os judeus desempenharam 
na constituição do capitalismo brasileiro. Neste artigo, debruça-se sobre a atuação do vendedor ambulante 
judeu asquenazita (da Europa oriental e central), o qual considera ser um importante agente no processo 
“de circulação de mercadorias desconcentrando a sua distribuição e aumentando a velocidade do produto 
sobre o espaço urbano e suburbano”. Esses imigrantes adotaram várias expressões para se referirem a essa 
atividade comercial, e a mais usada é a expressão em ídiche klienteltshik, que significa clientela. 
Adotavam também os termos prestamistas, ambulantes, trabalhar na rua, vender no cartão, além de uma 
outra expressão em ídiche: clapn clientele, que significa algo como “bater de porta em porta”.  
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– “qualquer que fosse a América”, como nos foi dito por vários imigrantes!  

Nos primeiros anos do século XX, a Praça Onze havia se convertido em um 

local verdadeiramente “cosmopolita”. Vieram se somar à comunidade negra, onde já se 

encontravam imigrantes de origem portuguesa, italiana e espanhola, novas levas de 

imigrantes que chegavam ao Rio, como os judeus, que ali estabeleceram suas moradias, 

escolas, sinagogas, clubes, lojas, pensões e tipografias.  

No ano de 1917, o jornal A Columna, primeiro órgão da imprensa judaica 

publicado no Rio de Janeiro em português, anunciava fábrica e loja de móveis de judeus 

na Praça Onze, assim como fábrica de coletes. Nos anúncios, é oferecida a venda à 

prestação, já indicando forma facilitada para os klienteltshik.  

 

Fig. 7 Anúncios de lojas de imigrantes judeus na Praça Onze            
Fonte: Jornal A Columna, 1917  
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O Mangue 

 

A Cidade Nova e a Praça Onze em especial, apesar de sua expansão, ainda 

constituíam basicamente uma região inóspita em alguns aspectos. A proximidade com o 

canal do Mangue, um de seus maiores problemas desde os primeiros tempos, agora 

assumia uma nova faceta. Depois de drenados os alagadiços e os terrenos pantanosos, as 

margens em volta do canal haviam se tornado uma zona de baixo meretrício (Costa, 

1999). 

 

Fig. 8 Cartão postal do Mangue, s/d.  
Fonte: Revista Sistema, novembro de 2003. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir da década de 1920 a região do Mangue – denominação que passou a 

ser usada como referência a esta zona de boemia e prostituição – passou a ser tema de 

poesias, textos, pinturas. Poderíamos dizer que nos anos 20 o Mangue fazia parte de 

uma das "duas cidades" que se contrapunham (modernização/atraso), como tão bem 

descreviam Orestes Barbosa e Lima Barreto. No meio intelectual, com a influência do 

Movimento Modernista, surgiu uma tentativa de se "descobrir" um novo país através da 

valorização e do "reencontro" com nossas próprias origens a partir de um enfoque 

crítico em relação à cultura e à sociedade. A produção cultural dos anos 1930 tem esta 

marca e vários artistas – pintores e escritores – buscaram nas classes populares temas 

para seus trabalhos. Artistas e intelectuais estrangeiros visitavam o Rio e eram levados 

por seus colegas para conhecer a cidade, seu carnaval, seus morros e suas favelas. A 
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Revista Careta, de janeiro de 1935, divulgou que o escritor Graça Aranha “levava 

viajantes ilustres para conhecer os morros da Favela, do Querosene, do Salgueiro, da 

Mangueira” (Zylberberg, 1992:107). Em 1936, em visita ao Rio de Janeiro, o escritor 

judeu Stefan Zweig – autor, dentre outros, do livro Brasil, país do futuro – escreveu um 

diário no qual narrou suas impressões de um passeio que fez à zona do Mangue guiado 

por seu editor Abrahão Koogan: “um passeio comum para a intelectualidade da época”. 

Observando as mulheres, em casas nas ruas Júlio do Carmo, Pereira Franco, Pinto de 

Azevedo, Zweig apresenta uma “visão emocionada e piedosa por destinos tão humanos” 

(Zweig apud Kushnir, 1996:147). E assim se refere ao lugar:  

 
[...] as ruas das mulheres. Essa Ioshiwara [bairro da prostituição de Tóquio] do 
Rio é inacreditável. Em lojas iluminadas, revestias de verde e amarelo, as 
mulheres expostas como vitrines, onde cada uma põe seu nom de guerre: 
Coonne, Leonie, Gaúcha, Paquita – uma mistura colorida como jamais vi. 
Negras, escuras como breu [...]; francesas maquiadas, em blusas sumárias de 
cores gritantes ou shorts provocantes, cantam e gritam, aliciando clientes; judias 
da Europa do Leste prometem as mais excitantes perversidades; [...] cerca de 
quinhentas mulheres, entre jovens e desgastadas, meigas e rudes, prostradas 
porta a porta, como uma iluminação de todas as raças e classes, e no fundo a 
cama irrecusável. [...] que caminhos de longe, que destinos reúnem essas judias 
e francesas, até terminarem aqui, pelo preço de três mil réis (cerca de três 
francos franceses)! Que cenário para a satisfação do mais banal e animal dos 
prazeres rápidos – raramente vi algo tão fascinante como essas quatro ruas 
cintilantes, que dentro de seus muros inquietantes servem a um único propósito 
e exclusivamente a ele. Algumas mulheres são realmente belas [...] Uma 
discreta melancolia paira sobre todas e por isso a sua humilhação, sua exposição 
na vitrine nem parece vulgar, comove mais do que excita. Uma visão 
inesquecível (Zweig apud Kushnir, 1996:146-148).  
 

Autores escreveram sobre o Mangue, dentre eles o grande poeta modernista 

Manuel Bandeira que, ao narrar sobre o Rio de Janeiro “de todos nós”, “revisita” esta 

área. Em 1958 escreveu:  

 
[...] O Mangue era novidade como bairro de meretrício e os literatos 
estrangeiros que por aqui passavam não deixavam de ir lá tomar conhecimento 
daquele fato social, ao mesmo tempo repelente e empolgante como uma bela 
pústula. Segall fixou-o em um álbum maravilhoso, eu num poema que achei 
jeito de meter até Tia Ciata e que publiquei no Mês Modernista, de A Noite 
(Bandeira apud Gardel, 1996:95-96).32 
  

Já Armando Pereira, um policial que pesquisou o assunto da prostituição na 

cidade do Rio de Janeiro no século XX e publicou em 1976 o livro Prostituição, uma 

                                            
32 Manuel Bandeira também escreveu o poema “Mangue enfim verdadeiramente Cidade Nova”, 
publicado em Poesia completa e prosa (Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1977), no qual, através da figura 
da baiana Tia Ciata, rende homenagens à elite negra baiana no Rio.  
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visão global, nos traz uma descrição do Mangue, não apenas da década de 1920, “de 

Bandeira, de Ovalle, de Segall”, mas também dos anos de 1940 a 1960, reproduzida por 

Virgilo Costa: 

 
[...] O Mangue havia sido um esplendor de vícios. [...] Umas duzentas casas 
talvez, com três mil mulheres de todos os tipos e todas as raças, brasileiras 
retintas, brasileiras brancas, francesas autênticas e francesas falsificadas, 
polonesas, russas, argentinas, paraguaias, bolivianas e até uma portuguesa, 
ganhando o pão com o suor de seu corpo traumatizado. Ao longo das ruas-eixo, 
Júlio do Carmo, Afonso Cavalcanti e Benedito Hipólito, e suas transversais 
Carmo Neto, Pereira Franco, Pinto de Azevedo, Marquês de Sapucaí, Visconde 
Duprat e algumas outras, feericamente iluminadas, havia um mundo fantástico, 
uma feira de línguas e dialetos, um entrecruzar de serviços, farmácia, 
restaurante, botequins, vendedores ambulantes, cáftens à espreita, malandros na 
tocaia, policiais cavalarianos e a pé, sonolentos e aborrecidos, marinheiros em 
aventura, fregueses que entram e que saem...[...] Esse Mangue caudaloso de 
1930, o mangue onde a tarifa eram cinco mil réis [...] quinze anos depois, o 
panorama mudara [...]. O mangue se esclerosara. Havia sido extinto, melhor, 
havia se tornado a cidade clandestina. [...] Ali por 1945, voltou o regime de 
tolerância. A polícia fechava os olhos, as casas velhas voltavam a se encher de 
cortinas. Delimitou-se, porém, a área do pecado. Deixaram-lhe livre apenas um 
quadrilátero de velhas ruas no cerne da antiga zona. [...]. O Mangue que 
renasceu, então, e se batizou (por causa do conflito na Ásia) de Coréia, não era 
nem sombra do outro [...] Os tempos haviam deixado a sua marca. Não mais se 
verificava a feira internacional. Nacionalizara-se também. Só as caftinas – e 
nem sempre – eram estrangeiras, polacas que se diziam francesas. Teimosas 
judias que haviam sobrevivido à crise [...]. O fato novo, no alvorecer da fusão 
dos estados do Rio e da Guanabara, foi o despejo das mulheres da república do 
Mangue, uma experiência social de alta significação patrocinada pela Polícia do 
Rio. As fêmeas de aluguel, ali realmente profissionalizadas, espalharam-se 
pelas artérias adjacentes, tumultuando e escandalizando a população que tem 
que percorrer a av. Presidente Vargas. Centenas agarram-se aos escombros das 
áreas em torno. [...] A criminalidade ascendente encontra nessa causa uma de 
suas razões. E que nós, maduros como somos, ainda não aprendemos que fatos 
sociais não se eliminam com leis e tratores (Pereira apud Costa, 1999:10-11).33 
 

Pintores também registraram a região do Mangue, dentre eles Di Cavalcanti, 

que pintava mulheres e mulatas e tinha na prostituição um dos temas de estudo. Na 

Semana de Arte Moderna de 1922, um dos quadros que expôs foi "Janela do Mangue".  

Lasar Segall, imigrante judeu de origem russa, vem para o Brasil em 1923.34 

                                            
33 Sobre a prostituição na cidade do Rio de Janeiro no século XIX, consultar as obras de Luiz Carlos 
Soares (1992) e Beatriz Kushnir (1996). 
34 Lasar Segall (1891-1957), aos 15 anos de idade, deixou sua cidade natal de Vilna, na Lituânia, para 
fazer sua formação artística na Alemanha. “[...] Desde sua primeira viagem ao Brasil, em dezembro de 
1912, ele anotou em pequenos cadernos de desenho as experiências que viveu a bordo dos navios. Assim, 
seus deslocamentos entre o Velho e o Novo Mundo, cruzando o Atlântico, produziram instantâneos de 
viagem, retratos de diferentes tipos humanos, o cotidiano dos marinheiros, detalhes das construções das 
embarcações, a experiência da imensidão do oceano em confronto com a fragilidade do destino humano”. 
Retorna ao Brasil em 1923, para fixar residência. A partir de então participa ativamente do movimento 
artístico de vanguarda. Vive um período com a família na França e voltam a São Paulo em 1932. Seus 
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Na opinião de Virgilio Costa, o pintor, fascinado pelo tema, sente “no meretrício 

carioca, especialmente no Mangue, uma identificação com os despossuídos, os 

guetificados, os desencatados de sua cultura”. Segall retrata o bairro, as prostitutas e as 

cenas do lugar onde “reencontra seu exílio judeu e seus guetos europeus”. Pintou 

dezenas de desenhos que em parte compuseram Mangue. Álbum de croquis e gravuras, 

além de gravuras e quadros sobre o tema (Costa, 1999:21-25). 

 

Fig. 9: Morro Vermelho. Lasar Segall, 1926               Fig 10: Marinheiro e prostituta: Lasar Segall, 1929. 
Fonte: Virgilio Costa, 1999                                       Fonte: Virgilio Costa, 1999 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                
apontamentos deram origem, no final dos anos 1920, às gravuras da série Emigrantes e, durante a 
Segunda Guerra Mundial, à tela "Navio de Emigrantes", realizada entre 1939 e 1942. A célebre série 
sobre o Mangue foi pintada entre 1927-1929. Naturalizou-se brasileiro em 1925. Cf. 
http://www.museusegall.org.br/ . Acesso em maio de 2008. 
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Morro da Favella 

 

Os habitantes do Morro da Providência, chamado na época de Favela, eram 

muitos dos freqüentadores da Praça Onze. O morro tinha esta denominação “por 

influência da campanha de Canudos”, como afirma Brasil Gerson:35 

 
Ao regressarem das expedições contra Antônio Conselheiro, no fim do século 
passado, receberam os soldados do coronel Moreira César e do general Artur 
Oscar alguns recursos para instalar-se em casa própria no Rio, e foi ali, nas abas 
da Providência, que eles o fizeram, e logo disseram que ela era a sua "favela" 
carioca, numa alusão ao morro do sertão baiano de onde a artilharia legalista 
bombardeava o reduto daqueles jagunços místicos... E o nome, popularizando-
se, ficou sendo também dos nossos demais conglomerados humanos 
semelhantes para, afinal, figurar depois no dicionário com um novo 
brasileirismo bem típico dos tempos modernos, nas nossas atravancadas 
metrópoles. Em 1927, Sinhô escreve um samba, o primeiro, a ela dedicado, 
assim que as primeiras notícias sobre a execução do Plano Agache, que 
reformaria o centro da cidade apareceram E o maior sambista de então assim a 
lamentou...:"Minha cabocla a favela vai abaixo/ Quantas saudades tu terás deste 
torrão/ Da casinha pequenina de madeira/ Que nos enche de carinho o coração" 
(Brasil Gerson,1964:188).  
 

O livro Morro da Providência: memórias da “Favella” (Zylberberg, 1992) 

chama a atenção para os significados atribuídos posteriormente ao nome "favela" e 

afirma que não se pode atestar que esta tenha sido a primeira favela a surgir na cidade. 

Mas, como afirma Rocha (1995:90), é possível declarar que a partir da ocupação do 

Morro da Favella, na então freguesia de Santana, nas proximidades da Praça Onze, “é 

que esta prática se sistematiza”.  

Artistas inspiravam-se nos morros e na cultura popular, que se tornaram temas 

de suas obras na década de 1920 e 1930. Assim como o Mangue, o morro da Favella foi 

pintado por artistas renomados, como Tarsila do Amaral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
35 O termo favela é controverso. Para tal discussão, conferir as obras de Brasil Gerson (1964); Zylberberg, 
(1992). 
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Figura 11: Morro da Favella. Tarsila do Amaral. S/D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por sua localização privilegiada em relação ao Centro da cidade, Favella 

sempre foi um morro a atrair constantemente muitos moradores. Em um dos seus lados, 

desde o século XIX, ocorria a exploração sistemática de pedreiras nas encostas. Até os 

anos 1970 esta atividade permaneceu, inclusive usando moradores como britadores. A 

pedreira de São Diogo era famosa e ficou muito conhecida na cidade a expressão “vai 

arrancar pedra em São Diogo”, significando “tarefa difícil de realizar” (Zylberberg, 

1992,61-64). 
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As origens do samba 

 

                                       Dize-me o que cantas... direi de que bairro és. 
Título de um desenho de Raul Pederneiras, início do séc. XX  

(Pederneiras apud Vianna, 1996) 
 

A estreita relação entre o espaço histórico, geográfico e social da Praça Onze e 

o surgimento do samba, tal como o conhecemos, é objeto das mais diversas obras 

históricas e literárias, assim como tema de teses e formulações teóricas. O assunto é 

vasto e por vezes controverso. Afinal, trata-se de um gênero musical que não apenas 

ultrapassou as fronteiras do local em que surgiu, levando o ritmo carioca a todo o país, 

mas passou a representar, aos olhos do mundo, a mais completa síntese sociocultural do 

Brasil. Para corroborar a importância do tema, cabe a menção de que o desfile das 

escolas de samba no carnaval do Rio de Janeiro – evento que atrai o maior número de 

turistas ao Brasil a cada ano – continua a ser realizado na região da cidade conhecida 

como Praça Onze.36 

 

Figura 12: Carnaval na Praça Onze segundo Guinard  
Fonte: Samuel.Malamud, 1988 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O samba, apesar de geralmente provocar uma imediata sinergia entre músicos, 

cantores e público, é um ritmo complexo, derivado de diversas fontes musicais, em sua 

maioria de origem africana, tais como o maxixe, o lundu e os cânticos dedicados aos 

                                            
36 Há uma extensa literatura sobre carnaval. Conferir, dentre outras, as obras de referência: Eneida (1958); 
Jota Efegê (1982); Sérgio Cabral (1996). As obras de Maria Isaura Pereira de Queirós e de Roberto 
DaMatta são importantes na reflexão sobre carnaval como expressão de cultura nacional. Cf. tb. Maria 
Clementina Pereira da Cunha (2001) e Rachel Soihet (1998). 
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orixás. Apesar da importância de suas linhas melódicas, é no ritmo, sincopado, que o 

samba encontra sua mais marcante expressão. Em sua obra Samba, o dono do corpo 

(1998), Muniz Sodré aborda a importância do ritmo no universo musical e cita 

Raymond Williams: 

 
Do que já sabemos, parece claro que o ritmo é uma maneira de transmitir uma 
descrição de experiência, de tal modo que a experiência é recriada na pessoa 
que a recebe não simplesmente como uma "abstração" ou emoção, mas como 
um efeito físico sobre o organismo – no sangue, na respiração, nos padrões 
físicos do cérebro... um meio de transmitir nossa experiência de modo tão 
poderoso que a experiência pode ser literalmente vivida por outros. A 
informação transmitida pelo ritmo não é algo separado do processo vivo dos 
sujeitos da transmissão-recepção. Transmissor e receptor se convertem na 
própria informação advinda do som (Williams apud Sodré, 1998:20).  

 
 
Muniz Sodré, em outra passagem de sua obra, ressalta o ritmo como importante 

fator de preservação da negritude em face das tradições européias com que travaram 

contato em sua diáspora: “Nas táticas de preservação da cultura negra nas Américas, a 

forma rítmica desempenhou papel importante. É sabido que, na música negra, a riqueza 

rítmica relega a segundo plano a melodia, que é simples, de poucas notas e frases pouco 

expressivas” (Ibidem:25). 

A associação com o carnaval deu-se posteriormente ao surgimento do samba: 

tanto o samba como o carnaval já existiam de modo independente. É exatamente a partir 

da junção das duas manifestações culturais que a Praça Onze adquire a mítica 

importância que lhe é atribuída. E esta atribuição é plenamente justificada, pois é difícil 

ou mesmo impossível imaginar o surgimento dos desfiles das escolas de samba em 

outro cenário, diferente daquele constituído pelo verdadeiro cadinho cultural em que 

havia se transformado a Praça Onze.  

Região cosmopolita da cidade, com seus diferentes grupos étnicos convivendo 

lado a lado, foi na Praça Onze que o samba e o carnaval, associados, adquiriram aquela 

força popular e espontânea, inexoravelmente presente em todo fenômeno cultural que 

surge verdadeiramente do povo.  

O carnaval, festa de origem pagã que marca os dias que antecedem a Quaresma 

cristã, possuía na Europa características peculiares a cada país. Colonizado por Portugal, 

o Brasil teve no chamado “entrudo”, original dos Açores, a sua primeira manifestação 

carnavalesca. Porém, após longo período em que foi a principal marca do carnaval 

carioca, o entrudo foi perdendo força entre o povo, cedendo lugar a outras formas de se 
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brincar o carnaval, como os bailes de máscaras, mais voltados para as elites, as “grandes 

sociedades”, os cordões, os blocos e os ranchos. Isto se deu em consonância com as 

transformações sociais e econômicas de um Brasil recentemente livre da escravidão, 

convertido em República, e com a sua capital passando por uma verdadeira revolução 

urbanística, no alvorecer do século XX. Como diz Rachel Valença:  

 
O declínio do entrudo se deveu, na realidade, às transformações introduzidas na 
cidade pelo prefeito Pereira Passos no início deste século. À medida que se 
civilizava, o Rio de Janeiro adquirira uma nova mentalidade. O confeti, a 
serpentina e o lança-perfume passaram a ser preferidos, considerados mais 
compatíveis com a elegância das novas avenidas que se abriram e que 
possibilitavam uma forma mais elegante e requintada de brincar (Valença, 
1996:14). 

 
Também eram comuns no carnaval os desfiles que mais se assemelhavam a 

procissões, originados tanto a partir da religião católica, como do sincretismo religioso 

dos negros africanos trazidos ao Brasil, que guardavam suas características próprias 

mesmo ao homenagear santos do catolicismo oficial e dominante. Mas foi com os 

ranchos que o carnaval carioca se direcionou ainda mais para o formato consagrado 

posteriormente pelas escolas de samba, e foi também através deles que se deu a ligação 

mais forte entre o samba ainda incipiente e a Praça Onze.  

Rachel Valença, ao descrever os ranchos, realça a estreita ligação entre a 

cultura popular e o espaço da Praça Onze: 

 
A segunda-feira de carnaval se fixa como o dia dos ranchos, já que a terça-feira 
era reservada às grandes sociedades, e o local do desfile é a Avenida Rio 
Branco, novo palco do carnaval nobre da cidade, enquanto o povo se manteria 
fiel à Praça Onze até o seu desaparecimento na década de 40 (Ibidem:33). 

 
Do mesmo livro, e ainda sobre o papel da Praça Onze nos primeiros tempos do 

samba, cabe a seguinte menção: 

 
É nas imediações da Praça Onze – onde o carnaval mais popular se desenrolava 
– que surge na década de 20 um grupo de foliões interessados em agrupar-se 
para brincar o carnaval e para desfrutar os prazeres do novo ritmo que se 
impunha, tendo em 1917 aparecido pela primeira vez na etiqueta de uma 
gravação de um disco: o samba (Ibidem:52).  
 

No trecho acima citado, a autora se refere a um dos mais significativos marcos 

da história do samba, que foi a primeira gravação em disco da música “Pelo telefone”, 

de Donga, em 1917. Este fato demonstra uma já inequívoca aceitação popular do novo 

ritmo, percebida pela ainda incipiente indústria fonográfica. 
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A ligação dos ranchos com a Praça Onze e seus personagens míticos, como Tia 
Ciata, é descrita por Valença:  

 
Era uma tradição dos ranchos a visita a pessoas importantes. A casa das baianas 
tia Ciata e tia Bebiana, na Cidade Nova, era uma parada obrigatória. Após a 
apresentação, as matriarcas retribuíam a honraria distribuindo aos desfilantes 
ramos "benzidos". Além dessas, comerciantes abastados e pessoas influentes 
eram visitados e, terminada a coreografia, lenços enfeitados eram lançados e 
devolvidos com dinheiro (Ibidem:32). 

 
A figura de Tia Ciata, fundamental ao se falar das origens do samba, insere-se 

no contexto social da chamada “Pequena África”. Sobre a presença da cultura negra no 

Rio de Janeiro, e especialmente acerca de suas relações sociais, nos diz Muniz Sodré: 

 
Era natural, portanto, que as pessoas de cor no Rio de Janeiro reforçassem as 
suas próprias formas de sociabilidade e os padrões culturais transmitidos 
principalmente pelas instituições religiosas negras, que atravessaram incólumes 
séculos de escravatura. As festas e reuniões familiares, onde se entrecruzavam 
bailes e temas religiosos, institucionalizavam formas novas de sociabilidade no 
interior do grupo (diversões, namoros, casamentos) e ritos de contato 
interétnico, já que também brancos eram admitidos nas casas. Estas pertenciam 
majoritariamente a famílias baianas que, desde as últimas décadas do século 
XIX, habitavam o bairro da Saúde, espalhando-se mais tarde pela zona chamada 
Cidade Nova, com ramificações no Mata-Cavalos (Riachuelo) e Lapa. Naquela 
região, famosos chefes de cultos (ialorixás, babalorixás, babalaôs), conhecidos 
como tios e tias, promoviam encontros de dança (samba), à parte dos rituais 
religiosos (candomblés). (Sodré, 1998:14).  

 
 

Fig.13: Tias Ciatas e Josefa 
Fonte: Disponível em http://vetoradm.com.br/questoesnegras/relac7.htm 

Acesso em agosto de 2008. 
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Nascida em Salvador em 1854, presumivelmente de escravos forros, Tia Ciata 

chegou ao Rio de Janeiro em 1876. Lá, casou-se com João Batista da Silva, também 

negro e baiano, que em Salvador chegara a cursar dois anos da Faculdade de Medicina e 

mais tarde conseguiu emprego no gabinete do chefe de polícia da capital federal – e de 

acordo com o depoimento de seu neto, isso foi possível graças à intervenção dos orixás 

de Tia Ciata, que teriam curado a perna doente do então presidente da República, 

Wenceslau Brás! [...] A "respeitabilidade" profissional do marido deve ter sido um dos 

fatores que fizeram da casa da Tia Ciata um ponto de referência do universo negro 

carioca no início do século XX. Mas deve-se também ao trabalho dela própria, em áreas 

que tanto reforçavam uma certa identidade afro-baiana como teciam sutis relações com 

o mundo da elite carioca. Uma delas era a fabricação e venda de doces, papel que na 

época já era tradicional entre as baianas que moravam no Rio: registrada por Debret 

desde a primeira metade do século XIX, a baiana doceira, atrás do seu tradicional 

"tabuleiro", se tornara parte integrante da paisagem da cidade, recebendo até 

encomendas das famílias brancas. Além disso, confeccionava trajes de baiana, muito 

empregados nos clubes carnavalescos. Em ambas as atividades, Tia Ciata chegou a 

contar com numeroso grupo de baianas trabalhando sob sua supervisão. Outro fator da 

sua ascendência era a posição proeminente de que desfrutava no candomblé. Era Iya 

Kekerê (isto é, a principal auxiliar do pai-de-santo, o chefe religioso) num dos mais 

prestigiosos terreiros do Rio de então, o de João Alabá [...] (Sandroni, 2001:102). 

Havia outras “tias” na Praça Onze além da Tia Ciata. A mãe do célebre 

compositor e sambista Donga era chamada Tia Amélia e a mãe de João da Baiana, outro 

compositor não menos célebre, era conhecida como Tia Perciliana. Em depoimentos 

concedidos ao Museu da Imagem e do Som (que foi transformado em livro, As vozes 

desassombradas, 1970), estes sambistas referem-se à Praça Onze. Segundo João da 

Baiana, sua mãe também vivia dando festas de candomblé: “As baianas da época 

gostavam de dar festas... Era preciso ir até a chefatura e explicar que ia haver um samba, 

um baile, uma festa enfim”. E Donga confirma: “Lá em casa, se reuniam os primeiros 

sambistas, aliás, não havia esse tratamento de sambista... era festa mesmo. Assim como 

havia na minha casa, havia na de todos os conterrâneos da minha mãe” (Donga apud 

Sandroni, 2001:230).  

Em Samba – O Dono do Corpo, Muniz Sodré tece considerações acerca do 

significado da figura de Tia Ciata, em meio ao ambiente hostil que rodeava a 

comunidade negra: 
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Como em toda história do negro no Brasil, as reuniões e os batuques eram 
objeto de freqüentes perseguições policiais ou de antipatia por parte das 
autoridades brancas, mas a resistência era hábil e solidamente implantada em 
lugares estratégicos, pouco vulneráveis. Um destes era a residência na Praça 
Onze da mulata Hilária Batista de Almeida – a Tia Ciata. A casa de Tia Ciata, 
babalaô-mirim respeitada, simboliza toda a estratégia de resistência musical à 
cortina de marginalização erguida contra o negro em seguida à Abolição (Sodré, 
1998:14-15). 

 

Muniz Sodré prossegue em sua descrição da casa de Tia Ciata, situando-a 

como elemento simbólico da Praça Onze na qual estava inserida. A seguir, refletindo 

sobre aspectos do local e ressaltando semelhanças com a Congo Square, em Nova 

Orleans, nos EUA, o escritor traça considerações sobre o papel das praças no ambiente 

urbano: 

 
Não era à toa que a casa "matricial" (no sentido de útero, lugar de gestação) da 
Tia Ciata se situava na comunidade da Praça Onze, a única que escapou ao 
bota-abaixo reformista do Prefeito Pereira Passos. Naquele território, 
reaglutinaram-se, à maneira de uma pólis, forças de socialização. [...] Saltam 
aos olhos as semelhanças com a Congo Square, de New Orleans. Por que uma 
praça? Bem, as esquinas, as praças constituem interseções, suportes relacionais, 
que concorrem para a singularização do território e de suas forças. Na praça, 
lugar de encontro e comunicação entre indivíduos diferentes, torna-se visível 
uma das dimensões do território, que é a flexibilidade de suas marcas (em 
oposição ao rígido sistema diferencial de posições característico do "espaço" 
europeu), graças à qual se dá a territorialização, isto é, a particularização da 
possibilidade de localização de um corpo. Às vezes, todo um bairro pode 
assumir características de "praça". [...] Entende-se, assim, como ex-escravos 
puderam usá-la como centro de convergência para seus fluxos de socialização. 
Depois de 1900, a Praça Onze tornou-se ponto de convergência da população 
pobre dos morros da Mangueira, Estácio, Favela, favorecendo a expansão 
territorial de blocos e cordões carnavalescos, além de rodas de samba 
(Ibidem:16-17).  

 
Por ser instauradora de ordenamentos sociais, continua o autor,  

 
essa sociabilidade festiva comportava aspectos violentos, tipificados nos 
sangrentos encontros entre grupos rivais. A violência (que existia, aliás, desde a 
época do Entrudo carnavalesco) fazia-se também presente nos grupos 
conhecidos como "malandros" e "capoeiras" ou então "desordeiros", que 
desfilavam nos dias de Carnaval. Como se vê, os fluxos sociabilizantes 
implicam heterogeneidade étnico-cultural, mas também pluralidade de afetos 
(amor, ódio, desejo), constitutiva da territorialização. As forças desse processo 
sociabilizante dos negros na diáspora atravessam os limites geográficos e 
aproximam lugares tão distantes como Congo Square e Praça Onze – aquela 
"África em miniatura" na expressão do sambista Heitor dos Prazeres – ou 
tempos tão diferentes como início e quase final do século vinte (Idem).  

 
Em sua obra, Muniz Sodré apresenta a visão sobre alguns sambistas que 
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estiveram presentes nos primeiros tempos da Praça Onze. A seguir, transcrevemos suas 

impressões sobre Heitor dos Prazeres, figura das mais importantes dentre os primeiros 

sambistas que deram fama à Praça Onze. Ele reproduz trechos de uma reportagem que 

realizou, no final da década de 1960, com o criador da expressão “Pequena África”: “Na 

pequena sala de uma velha casa de cômodos, na Rua General Pedra, em frente à favela 

de São Diogo, o compositor Heitor dos Prazeres diz: 'Aqui fui criado e aqui pretendo 

continuar até o fim de meus dias...'”. Mas o que nos interessa fixar aqui é a presença do 

fundador da primeira escola de samba, integrado na história do carnaval e da música 

popular carioca. Ele gostava de falar dos tempos idos:  

 
[...] – Nasci em 23 de setembro de 1898, na Praça Onze, mas só fui registrado 
no dia 2 de julho de 1902. Costumo comemorar os dois aniversários. Meu pai, 
Eduardo dos Prazeres, só se ausentava do banco de marceneiro para tocar 
clarineta e caixa na banda da famosa Guarda Nacional. Minha mãe, Celestina, 
era costureira muito ligada a casa e Tia Aceata, organizadora de ranchos. Tenho 
duas irmãs casadas, também costureiras, que moram no Rio. Meus estudos 
primários foram feitos em dezenas de escolas, pois eu era expulso quase toda 
semana. Rebeldia era o motivo constante. Um dia fui expulso de um colégio, na 
Rua de Santana, porque promovi uma pelada, com bola de pano. Era de padres, 
que tinham horror ao futebol. Por causa da mania de desenhar, fui também 
perseguido. Pelos professores e por meus pais. Eu não podia ver lápis de cor e 
papel em branco. Começava logo a rabiscar. E os cascudos zuniam... 
(Ibidem:83-90). 

 
É importante, ao se analisar o destaque e o significado da Praça Onze na vida e 

na cultura do Rio de Janeiro de princípios do século XX, lembrar a existência de um 

forte movimento protagonizado pelas elites de então, que consistia em uma verdadeira 

erradicação da presença das camadas populares das áreas centrais da cidade. Com as 

reformas de Pereira Passos, a população deslocada pelas demolições levou com ela suas 

manifestações culturais. É neste contexto que se acentua a efervescência cultural da 

Praça Onze. 

Estas diferenças se faziam sentir também no carnaval e eram fácil e 

visivelmente constatáveis ao se compararem os elegantes desfiles da Avenida Central 

com o samba que nascia na Praça Onze. Porém, a mistura de classes e costumes, apesar 

de todas as tentativas contrárias, ainda assim estava presente. A historiadora Rachel 

Soihet, em sua obra A subversão pelo riso, destaca a então indesejada mescla social, 

realçada pela citação de crônica publicada no jornal A Noite, de 3/2/1912: 
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Verifica-se que, apesar dos esforços para segmentar espaços, para restringir a 
avenida ao carnaval dos segmentos mais elevados, isso não se concretizou de 
todo. A presença no local dos segmentos populares e a indesejada mistura de 
classes eram uma realidade, não obstante o empenho desenvolvido – o que leva 
o cronista a deplorar essa promiscuidade: [...] porque em parte alguma do 
mundo se vê uma família que arrasta sedas e dá recepções, que passa por 
aristocrática e se enche de "não me toques", esquecer todas as conveniências da 
elegância e do bom gosto para vir se acotovelar na praça pública com uma plebe 
escusa como a nossa (Soihet, 1998:56).  
 

Aprofundando a análise sobre a Praça Onze e o que ela representou no contato 

entre as culturas branca e negra no Brasil, Carlos Sandroni cita, em Feitiço Decente, 

trecho do livro Folclore negro no Brasil, de Arthur Ramos, de 1935: 

 
Perseguido pelo branco, o negro no Brasil escondeu as crenças nos "terreiros" 
das macumbas e dos candomblés. O folclore foi a válvula pela qual ele se 
comunicou com a civilização "branca". [...] Principalmente no Carnaval. Todos 
os anos a Praça Onze de Junho, no Rio de janeiro, recebe a avalanche dessa 
catarse coletiva. [...] A Praça Onze é uma grande trituradora, mó gigantesca, que 
elabora o material inconsciente, e prepara-o para sua entrada na "civilização". A 
Praça Onze é o censor do inconsciente negro-africano. É a fronteira entre a 
cultura negra e a branco-européia, fronteira sem limites precisos, onde se 
interpenetram instituições e se revezam culturas (Ramos apud Sandroni, 
2001:110). 

 
A separação entre os diferentes carnavais assemelhava-se, de alguma forma, a 

um dique que, erguido pela elite através de seus meios repressivos, tais como a atuação 

da polícia, era perfurado em distintos pontos de sua estrutura. E isto muitas vezes 

acontecia por meio de personagens inesperados. Rachel Soichet recorre a relato de 

Mário Lago para destacar a presença constante de Villa-Lobos nos blocos de sujo das 

segundas-feiras de carnaval, na Praça Onze. Maior nome da música erudita brasileira de 

todos os tempos, Villa-Lobos tinha na cultura popular brasileira sua principal fonte de 

inspiração, fato este muitas vezes esquecido pelos que renitentemente persistem em 

"dividir" dogmaticamente a cultura brasileira (Soihet, 1998:56-57). 

Abaixo, reprodução da Revista Fon-Fon, de 25 de fevereiro de 1922: “o corso, 

que se generaliza em seu leito amplo, é tomado como sinal dos novos tempos e triunfo 

da 'modernidade' sobre as velhas tradições de rua” (Cunha, 2001).   
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Fig. 14. Carnaval de 1922  
Fonte: Cunha, 2001 

 

 

Porém, a maioria dos participantes do carnaval da Praça Onze era proveniente 

das camadas mais populares. Mas depreende-se da pesquisa de Rachel que os populares, 

apesar de terem na Praça Onze sua referência de carnaval, não deixavam de brincar em 

outros lugares da cidade, sendo atores também nos carnavais das ruas centrais da 

cidade. “Mas a presença dos segmentos dominantes é que não se via na Praça Onze” 

(Soihet, 1998:58). 

Com o objetivo de descrever o carnaval da Praça Onze, Rachel Soichet recorre 

a trechos de algumas obras literárias, sobre as quais tece comentários e observações. 

Cabe menção de que a “avenida” a que se refere a autora é a Avenida Central, depois 

chamada Rio Branco, onde desfilavam os corsos e outras formas mais “elegantes” de se 

brincar o carnaval, em contraposição à “balbúrdia” carnavalesca da Praça Onze: “No 

terreno da ficção, algumas obras inspiraram-se no carnaval da praça Onze, destacando-

se o capítulo "Carnaval" do livro As viagens maravilhosas, de Graça Aranha: 

 
Melopéia negra, melosa, feiticeira, candomblé. Tudo é instrumento, flautas, 
vilões, reco-recos, saxofones, pandeiros, latas, gaitas e trombetas. [...] Dentro 
dos sons e as cores movem-se os cheiros, cheiro negro, cheiro mulato, cheiro 
branco, cheiro de todos os matizes, de todas as excitações e de todas as náuseas. 
Dentro dos cheiros, o movimento dos tatos violentos, brutais, suaves, lúbricos, 
meigos, alucinantes [...] Missa negra, tragédia negra, magia negra. Trunfa a 
negra, triunfa a mulata. Música fanfarra, préstito, maxixe, samba. No noturno da 
praça Onze o negro e o castanho dominam os vermelhões das caras, das carnes, 
das máscaras e das vestimentas álacres, vibrantes [...] Fura a imobilidade 
ondulante um grupo de baianas, dançando, cantando, saracoteando a grossa 
luxúria negra, farejadas, seguidas por gorilas assanhados de beiços compridos, 
tocando pandeiros, pulando lascivos (Aranha apud Soichet, 1998:59). 
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E analisa Rachel Soichet: 

 
Violência, brutalidade, lubricidade, lascívia, animalidade, promiscuidade e 
religiosidade pagã são algumas das mensagens que o texto procura expressar em 
relação a este carnaval que aterrorizava os contemporâneos, freqüentadores da 
avenida e dos bailes. Os perigos de um local tão estranho serviram de pretexto 
para o desconhecimento que estes faziam questão de ostentar, e que garantiu por 
longo tempo a separação entre os dois universos (Idem). 

  
A Praça Onze era o verdadeiro e insubstituível espaço da negritude e da 

sensualidade do samba. Esta é a visão que temos através de artigo do jornal O Radical, 

de 12/01/1933: 

  
Como borbulhante, escura e musical enxurrada, cintilando de dentes alvos, 
peles luzidias, num desvario de cores que sob as radiações do sol gritam e 
urram, como berram e gritam as gargantas e os instrumentos, desce o cordão 
pela ladeira do morro para o asfalto, onde se espraia, se dilui, esbate-se e 
desaparece na grande população das ruas em festa. Vai para a praça Onze. Lá 
reencontra seu ambiente e, então, todo o resto d'África que ainda lhe resta nas 
veias e toda a grande porção do Brasil que se infiltrou expandem-se e alucinam-
se ao pandeiro, ao tamborim, à cuíca, aos olhos das morenas que se requebram 
como gatos, felinas e maliciosas, tentando branco e preto, louro e moreno, 
dançando, rodopiando [...] (In Soichet:158).  

 
A mistura de classes sociais, antes abertamente execrada pelas elites e que 

terminou por prevalecer de forma cada vez mais explícita ao longo dos anos, chegaria 

mesmo a ser oficialmente incentivada, em consonância com as transformações que 

vieram a ocorrer na estrutura sociopolítica brasileira. Este incentivo oficial ficou 

perceptível, com uma nitidez cada vez maior, à medida que se consolidava o regime 

político surgido com a Revolução de 1930.  

Ainda no sentido dessas mudanças na concepção do poder público quanto ao 

inter-relacionamento das classes sociais e suas respectivas manifestações culturais, elas 

vieram a reduzir e a aliviar a onipresente perseguição ao samba, é o que nos informa 

Rachel Soichet: 

 
A partir de 1942, com as obras de abertura da av. Presidente Vargas e o 
empenho do poder vigente em valorizar a cultura popular, paralelamente ao 
esforço envidado pelos líderes populares para afirmarem sua presença no 
sistema num plano eqüitativo [...] ocorre a união dos dois carnavais, com a 
apresentação de blocos e, principalmente, de escolas de samba na av. Rio 
Branco, que passa a símbolo máximo do carnaval carioca (Soichet: 60). 

 
Em um debate interessante, a autora discorre sobre conceitos expressados pela 

pesquisadora Maria Isaura Pereira de Queiroz em sua obra Carnaval brasileiro: o vivido 



 62

e o mito, de 1992, em relação aos fatores que teriam impulsionado a ascensão das 

escolas de samba em meio ao carnaval carioca. Neste aspecto em particular, Soichet 

discorda de Maria Isaura, a cujos conceitos opõe uma visão diferenciada: 

 
Maria Isaura atribui a ascensão das escolas e do samba ao "nacionalismo 
exacerbado" que passa a predominar a partir da década de 20. Não questiona o 
empenho dos populares em garantir um espaço reconhecido para as suas 
manifestações e sua disposição em negociar para concretizar esse objetivo. Para 
ela, tudo foi decidido de cima. As camadas subalternas submissas foram 
merecedoras de "tolerância" e, mesmo, de "boa vontade" da Prefeitura do Rio 
de Janeiro. Para isso, aponta uma razão fundamental: o interesse dos chefes 
políticos em conquistar votos – "em troca dos votos de seus "componentes", 
uma escola podia obter estas ou aquelas vantagens". 
  
O quadro para mim é significativamente diverso. Vargas, a partir de sua 
ascensão, vale-se da música popular e das agremiações carnavalescas como 
veículo para a integração dos populares ao seu projeto de construção da 
nacionalidade. Paralelamente, toma vulto o esforço de líderes populares para 
afirmar sua participação no sistema, garantindo a presença reconhecida de suas 
manifestações nas ruas da cidade. Dessa coincidência de interesses resulta o 
predomínio popular no Carnaval, tornando-se o samba sua música 
característica. Os negros tiveram papel preponderante na construção dessa 
cultura, que passou, posteriormente, a caracterizar toda a sociedade 
(Ibidem:121-122). 
 

A mudança de posição por parte da imprensa em relação ao samba e ao 

carnaval popular na Praça Onze é assim descrita no jornal A Noite, de 18/02/1931: “ali 

se reúnem os carnavalescos de verdade com suas típicas fantasias, com seus choros bem 

organizados e que dão àquela localidade um brilho invulgar nos festejos de Momo”.  

As escolas de samba, manifestação mais expressiva e duradoura da arte popular 

carioca, originaram-se na região da Cidade Nova, especificamente na Praça Onze, antes 

de se espalharem em direção a morros como Mangueira e Salgueiro. A denominação de 

“escola” – algo inesperado em uma manifestação cultural caracterizada por explosões 

de alegria e vibração espontânea – explica-se pela hostilidade manifestada muitas vezes 

pelas elites em oposição às manifestações culturais da população negra. Ao definirem 

suas agremiações com uma palavra que expressava um conceito de seriedade e adesão a 

um genérico tradicionalismo, os sambistas buscavam compensar as perseguições que 

sofriam e que certamente se intensificariam, na medida em que o ritmo fosse se 

tornando cada vez mais popular. Sobre esta utilização do termo “escola” pelos 

sambistas da Praça Onze, discorre Rachel Valença: 
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Como se reuniam nas proximidades da Escola Normal, localizada na esquina da 
Rua Machado Coelho com a Rua Joaquim Palhares, ocorreu-lhes dar ao grupo a 
denominação de escola de samba. Assim, enquanto na Escola Normal se 
transmitiam as disciplinas curriculares, nessa outra escola seria possível ensinar 
o samba, matéria que nada ficava a dever às outras. A denominação revelava 
um propósito de conferir importância à sua matéria – o samba –, e a si próprios, 
aos que ali se congregavam na condição de "professores". E demonstra que já é 
muito antiga e arraigada no espírito dos foliões a pretensão didática, o fascínio 
pela idéia de que, mais do que mero lazer, o que se intentava era a transmissão 
de conhecimentos. Na verdade, a transmissão de uma cultura esmagada que via 
no carnaval a oportunidade de afirmar-se (Valença, 1996:53-54). 

 
Assim, o sentido “educacional” do termo era, em realidade, um eufemismo 

destinado a impor certa respeitabilidade social ao samba. Afinal, tratava-se de uma 

expressão cultural que, por ser popular e proveniente das camadas mais empobrecidas 

da sociedade, era vista com desconfiança pelas elites e, conseqüentemente, pelas forças 

repressivas que a estas serviam.  

A primeira escola de samba a se designar como tal foi a “Deixa Falar”, surgida 

no Estácio. Nos anos 1930, a denominação de escola de samba passou a ser amplamente 

adotada, de modo geral, por blocos e demais associações de foliões. Em 1932, 

aconteceu o primeiro desfile de escolas de samba, realizado na Praça Onze com o 

patrocínio do jornal Mundo Sportivo, e que foi vencido pela Estação Primeira de 

Mangueira. Sobre este primeiro desfile, Rachel Soichet, destaca notícia publicada no 

Jornal do Brasil em 09/02/1932:  

 
O Jornal do Brasil foi outro órgão da imprensa a dar atenção ao carnaval 
popular. Em matéria sobre o evento acima, afirmava sobre a praça Onze: "O que 
se viu ali, anteontem e ontem, das primeiras horas da tarde às últimas da 
madrugada, vale como um atestado do quanto aquela gente se reúne, sabe se 
divertir. O que a praça Onze de Junho mostrou ao carioca [...] teve aspectos 
diferentes dos que se apreciam em outros pontos da Cidade Nova. E tem, por 
isso, atrativos e motivos exclusivamente seus. Um sucesso, um grande, um 
legítimo sucesso o carnaval da praça Onze (In Soihet, 1999:138-140).  

 

Em 1934, o desfile foi patrocinado por outro jornal, O Paiz, vencido mais uma 

vez pela Mangueira. Foi também em 1934 que surgiu a União das Escolas de Samba e, 

em 1935, o desfile foi oficializado pelo poder público, com uma clara intenção de 

controlar uma “manifestação espontânea do povo”. Assim, durante o período em que 

“as autoridades 'permitiram' que a gente do samba desfilasse nas ruas nobres do centro 

da cidade, foi-lhes sutilmente imposta a condição de que esse desfile fosse 

regulamentado, o que vale dizer organizado, contido” (Valença, 1996:56). 
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Paradoxalmente, apesar de assumir um autoritarismo inicialmente camuflado 

que depois desembocaria na ditadura sem disfarces do Estado Novo, o regime liderado 

por Getúlio Vargas trazia uma nova maneira de se relacionar com seus governados. O 

povo não mais era encarado como mero receptor de ordens emanadas de cima, mas sim 

como ente político crucial no manejo e na manutenção do poder. Neste sentido, a 

obtenção de apoio popular através da valorização de suas manifestações culturais, antes 

desprezadas e relegadas à marginalização, tornou-se desde então elemento fundamental 

na condução política e na sustentação da governabilidade. Nesta diferente abordagem da 

cultura popular assumida pelo poder público, o samba e o carnaval seriam elevados à 

condição de verdadeiros símbolos de uma “brasilidade” autêntica, com a qual poderiam 

se identificar enormes contingentes populacionais. Sobre esta nova relação surgida entre 

o samba e os detentores do poder, transcrevemos um trecho importante da obra de 

Rachel Soihet:  

 
Para os grupos que ascendem ao poder em 1930 munidos de um novo projeto, 
torna-se fundamental retomar a construção da nacionalidade. [...]. Urgia 
articular a comunicação entre as elites e a massa da população, até então 
divorciadas. Era mister voltar-se para o povo em suas mais genuínas e 
espontâneas manifestações e aspirações, fonte das tradições mais puras desse 
país, base da nação que se pretendia reconstruir. Justifica-se, assim, o processo 
de valorização da cultura popular, que devia ser recolhida por um Estado 
inovador, rompendo com o passado político da República Velha (Soihet, 
1998:144-145).37  

 
Assim, há dessa forma  
 

um momento em que as forças convergem. De um lado, os populares, 
fortalecidos por um longo processo de resistência, dispõem-se à conquista 
concreta do espaço público, não mais se contendo nos seus grupos específicos 
religiosos e tradicionais, nos pequenos cordões e ranchos carnavalescos. De 
outro, a proposta de valorização da cultura popular por um Estado que se dispõe 
a realizar a união entre a elite e as massas e que, com a junção entre natureza e 
cultura, por intervenção da política, faria a integração tão sonhada. O carnaval, a 
maior das festas populares, é foco de inúmeras atenções. Nele destacam-se as 
escolas de samba, ponto alto da cultura popular, num Estado que, embora 
estabelecesse a hegemonia burguesa sobre o conjunto da sociedade, precisava 
legitimá-la, o que se faria através da parte majoritária desse conjunto, 
indistintamente chamada de "povo". A ascensão das escolas de samba, 
simbolizando o crescimento da participação popular e a assunção efetiva do 
espaço público por esses segmentos, é favorecida por esse estado de coisas 
(Idem).  
 
 

                                            
37 Sobre o período histórico em questão, consultar Ângela Maria de Castro Gomes. A invenção do 
trabalhismo. São Paulo: Vértice/Iuperj; Rio de Janeiro, 1988. 
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A construção da Presidente Vargas prosseguia e, na entrada do ano de 1942, 

restavam apenas na antiga Praça Onze as edificações dos lados externos das ruas 

Senador Euzébio e Visconde de Itaúna, que foram incorporados à avenida. Mas o 

carnaval foi ainda organizado na praça e a prefeitura pediu  

 
aos cenógrafos Flavio Leo de Oliveira e Oscar Lopes uma decoração especial 
para o espaço ocupado até então pela praça, aludindo ao seu desaparecimento 
que, por sinal, inspirara o grande sucesso do carnaval de 1942 – o samba Praça 
Onze, de Herivelto Martins e Grande Otelo. Os cenógrafos montaram dois 
painéis. Um deles ganhou o título de “A última audiência da baiana” e mostrava 
uma baiana sentada num trono colocado dentro de um pandeiro. O segundo, 
chamado “O samba vai mudar-se”, exibia um grande pandeiro e, dentro dele, 
casebres de morro, violões, cuícas, chapéus de palha etc. (Cabral, 1996:134-
135). 
 

A partir de 1942, com a demolição da antiga Praça Onze, as escolas de samba 

viram ser removida a principal barreira que ainda as separava do carnaval das elites: seu 

desfile também passou a se realizar na elegante Avenida Rio Branco.  

Na década de 50, as escolas reforçaram cada vez mais sua identidade, em uma 

mescla de elementos provenientes das outras modalidades carnavalescas, tais como os 

ranchos, as grandes sociedades e os blocos. O ano de 1959, com a vitória do Salgueiro, 

marca pela primeira vez a inequívoca presença nos desfiles de setores das classes média 

e alta. Com o enredo “Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil”, a escola teve como 

idealizadores de seu desfile o casal de carnavalescos Marie-Louise e Dirceu Néri, ela 

suíça e ele pernambucano. Ambos tinham formação acadêmica. No ano seguinte, a 

dupla passou a contar com a colaboração de Fernando Pamplona, artista plástico, e 

Arlindo Rodrigues, que se tornaria depois um dos maiores nomes da escola. 

Esta participação no carnaval de setores sociais mais favorecidos 

economicamente, já perceptível em anos anteriores, mas simbolicamente realçada em 

59, foi sempre polêmica. Desde então, a suposta descaracterização do carnaval, que 

estaria sendo “roubado” de seus legítimos criadores oriundos do povo, é permanente 

alvo de críticas. Não são poucos os que consideram excessiva a mercantilização dos 

desfiles. Todos os anos, já a partir de janeiro, os sambas-enredo são lançados em disco, 

sempre com recorde de vendagens. E a transmissão dos desfiles pelas redes de televisão, 

disputada a peso de ouro pelos patrocinadores, é um dos maiores fenômenos de 

comunicação do Brasil, talvez só superado pela Copa do Mundo que só se repete, 

porém, a cada quatro anos. 
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Descrevendo o carnaval de 1964, pouco antes do movimento militar de 31 de 

março, e referindo-se à Regina Esberard – curiosa "personagem" proveniente de classe 

social abastada que se transformava durante o desfile na passista “Gigi da Mangueira” – 

Roberto M. Moura procura demonstrar o vínculo sempre presente entre os desfiles e a 

situação sociopolítica da época em que se realizavam. Assim, no livro Carnaval: da 

Redentora à Praça do Apocalipse, diz o autor: 

 
Aquela alegria de fevereiro deixava no ar o prenúncio de que algo estava por 
acontecer. Corria o ano da graça de 1964 e o Carnaval ainda tinha seus 
compartimentos muito bem setorizados. Quem era do samba era do samba 
mesmo. Vivia no morro ou no subúrbio. Quem era do society (era assim que se 
dizia) não se misturava, e Gigi da Mangueira era apenas a exceção que 
justificava a regra (Moura, 1986:15-16). 

 
Fig.15: Carnaval na Avenida Presidente Vargas, 1963. A 
Escola de Samba Salgueiro, com o enredo “Chica da Silva” - 
Fonte: Sérgio Cabral, 1996 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre a convivência que já existia entre os desfiles e os interesses econômicos, 

ainda na década de 1960, Roberto M. Moura coloca:  

 
Na relação do samba com o mercado, ocorreram algumas alterações 
significativas – e essa era uma relação estável, que mudaria muito pouco no 
decorrer daqueles anos 60. As escolas de samba tinham conquistado a Avenida 
Presidente Vargas. Ou como os sambistas preferiam dizer, a Candelária. Esse 
dado, de aparência meramente geográfica, foi fundamental para o 
desenvolvimento das escolas nos anos seguintes (Ibidem:19-20). 

 
Na década de 1970, que em seu primeiro ano viu o Salgueiro obter o vice-

campeonato com o enredo “Praça 11 – carioca da gema”, esta aproximação do carnaval 

de rua com a classe média e com o mercado prosseguiu. As dimensões do grande 
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espetáculo em que havia se tornado o desfile das escolas de samba só fizeram aumentar, 

com a conseqüente proliferação dos mais diversos interesses ligados ao evento e à sua 

transmissão pelos meios de comunicação. Não apenas a televisão e o rádio transmitiam 

os desfiles, mas estes eram também tema de sucessivas edições especiais de revistas e 

jornais. A isto se somou depois o rico mercado da comercialização das imagens 

carnavalescas gravadas em videocassete e, bem mais tarde, em DVD.  

O ano de 1976 é um marco na história do carnaval carioca. O desfile voltou a 

ser realizado na Praça Onze, depois de passar pelas avenidas Presidente Vargas, Rio 

Branco e Presidente Antonio Carlos, e a vencedora foi a até então obscura escola de 

samba Beija-Flor, oriunda de Nilópolis. Além da surpresa trazida pela vitória de uma 

escola que não era considerada “das grandes”, o êxito da Beija-Flor também realçava a 

presença cada vez maior dos “banqueiros” do jogo do bicho. O enredo vencedor 

intitulava-se “Sonhar com Rei dá Leão”, uma clara alusão ao jogo oficialmente 

proibido. E a bela e empolgante imponência visual criada pelo talentoso carnavalesco da 

escola vencedora, Joãozinho Trinta, era claramente indissociável da generosa 

colaboração financeira do jogo do bicho. Esta presença se faria mais forte nos anos 

seguintes. 

Chegando à década de 1980, outro fato marcante ocorreu no carnaval carioca e, 

em se tratando de uma edificação monumental, no próprio Rio de Janeiro como espaço 

urbano: a construção em 1984 da Passarela do Samba, também chamada popularmente 

de Sambódromo, na região ainda hoje conhecida como Praça Onze.  

Até então, e desde a demolição parcial da antiga Praça Onze em 1942 para dar 

lugar à Avenida Presidente Vargas, os desfiles das escolas de samba eram realizados 

com a montagem e a desmontagem de arquibancadas a cada ano. As arquibancadas 

eram feitas de madeira e tubos metálicos, e os locais de desfile variaram com o passar 

do tempo, mas quase sempre aconteciam em diferentes pontos da própria Avenida 

Presidente Vargas, ou na rua Marquês de Sapucaí, onde foi afinal construído o 

Sambódromo. Na realidade, isto significa que os desfiles nunca estiveram distantes da 

Praça Onze, local em que se originaram. Este fato apenas reforça um aspecto paradoxal: 

apesar de demolida como logradouro, a Praça Onze continuou a existir na prática, não 

apenas no imaginário, mas no dia-a-dia  concreto do carioca. A região em que se situava 

a praça demolida continuou a ser chamada ininterruptamente e até os dias de hoje de 

Praça Onze. Esta persistência cultural e mesmo geográfica, incomum a um lugar que a 

princípio havia deixado de existir, foi reconhecida de forma inequívoca pela construção 
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deste "marco" do carnaval que é o Sambódromo. 

A Passarela do Samba foi erguida em meio a especial conjuntura política, sob a 

responsabilidade de um governo estadual que possivelmente representava de modo mais 

significativo uma época de transformações. Em novembro de 1982 foram realizadas 

pela primeira vez, depois de 17 anos, eleições diretas para a escolha dos governadores 

de estado. O regime militar instalado no poder desde 1964, buscando prolongar sua 

permanência, cedia em pontos estratégicos, julgando assim satisfazer uma demanda 

crescente por democracia e representatividade popular. A vitória esmagadora dos 

candidatos da oposição na maioria dos estados reforçou a marcha, inexorável, dos fatos. 

No Rio de Janeiro, esta insatisfação popular emergiu com um aspecto verdadeiramente 

potencializado: o candidato eleito foi Leonel Brizola, cunhado do presidente deposto 

pelo movimento de 1964 e considerado pelo regime militar como um dos seus 

principais inimigos. 

A proposta política de Brizola (herdeiro da ideologia nacionalista de Getúlio 

Vargas), que assumiu o governo do Rio de Janeiro em 15 de março de 1983, englobava 

uma considerável valorização de símbolos da cultura popular. Esta cultura originada do 

povo, de modo geral marginalizada ou tida como existente apenas em decorrência de 

uma desfavorável situação econômica, passaria a ser assumida com orgulho pelo 

próprio poder público. E no Rio de Janeiro, nada representava melhor esta meta do que 

o desfile das escolas de samba. Apesar de ser a mais forte manifestação cultural da 

cidade, junto com o futebol, maior símbolo internacional do Brasil, o desfile era 

realizado de modo precário e algo tumultuado. A montagem e a desmontagem das 

arquibancadas, com a inevitável interdição ao trânsito das vias próximas à sua 

realização, era um problema que se repetia a cada ano. 

Não seria este aspecto provisório e problemático conferido ao desfile uma 

derradeira e renitente mostra da marginalização do samba por parte do poder público? O 

futebol possuía o seu templo maior, o Maracanã, e a cultura clássica era simbolizada de 

modo inequívoco pelo majestoso Teatro Municipal. Por que então continuariam as 

escolas de samba sem um espaço físico que não só as representasse, mas que tornasse 

possível a expressão de sua arte de forma digna e reconhecida pela cidade?  

A esta demanda o governo de Brizola julgou corresponder com a construção da 

Passarela do Samba, sob a inspiração do antropólogo Darcy Ribeiro e com projeto 

arquitetônico de Oscar Niemeyer. E a escolha do local de sua construção, na Avenida 

Marquês de Sapucaí, situada nas proximidades da antiga Praça Onze, não se deu por 
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acaso. Era ali, afinal, que havia nascido o desfile das escolas de samba.  

Apesar de “encampado” pelas elites, o desfile das escolas de samba tinha uma 

incontestável origem popular: havia nascido em um ambiente pobre e provinha da 

cultura negra. Através dos desfiles das escolas, se mantinham e se mantêm traços fortes 

da cultura do grupo.  

A Passarela do Samba não foi erguida sem polêmica: não faltaram cálculos 

publicados pela imprensa demonstrando possíveis aplicações mais adequadas para os 

recursos financeiros empregados na obra. Também não faltaram os que atribuíam um 

caráter faraônico à construção, que visaria apenas marcar física e simbolicamente a 

chegada ou o retorno ao poder de um grupo político.  

O projeto de Niemeyer previa a utilização de parte das instalações do 

Sambódromo como escola pública durante o ano letivo; contemplava também uma 

sugestão específica de Darcy Ribeiro, a chamada Praça da Apoteose, onde se localizaria 

o Museu do Carnaval. Este ponto determinado do local de desfile, mais largo que o 

restante do percurso, seria destinado a evoluções das escolas antes do término da 

apresentação de cada escola. Porém, esta idéia não pôde ser posta em prática por muito 

tempo, pois alterava em muito um desfile que já possuía uma tradição surgida, antes de 

tudo, como produto de espontânea manifestação popular.  

A construção do Sambódromo foi iniciada nos últimos meses de 1983, e sua 

conclusão se deu em tempo recorde. Muitos não acreditavam que o prazo estabelecido 

pelo governo estadual pudesse ser cumprido, e neste sentido, relata Roberto M. Moura:  

 
Quando o governador Leonel Brizola chamou a seu governo a tarefa de 
construir a Passarela do Samba em 120 dias, muita gente duvidou que isso fosse 
possível. Gente de Carnaval e de construção civil. Com capacidade para abrigar 
88.500 espectadores, a Passarela tem 55 mil metros quadrados e área construída 
e está situada num terreno de 85 mil metros quadrados. Sua pista de desfile 
possui 1.700 metros, desembocando nos 4.968m² da Praça da Apoteose 
(Moura, 1986:70).   

 
A construção do Sambódromo se deu quando o país aguardava com grande 

expectativa a votação da emenda proposta pelo deputado Dante de Oliveira, marcada 

para o dia 25 de abril de 1984. A emenda previa o retorno das eleições diretas para 

Presidente da República e, se aprovada, seria aplicada no mesmo ano para a escolha do 

sucessor de João Figueiredo, que deixaria o poder em março de 1985. Logo começariam 

as manifestações populares pelas “Diretas já”, que levaram multidões às ruas em 

diversas capitais do Brasil. 
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Aspectos polêmicos parecem indissociáveis do Sambódromo. Mesmo ao 

assumir uma postura crítica em relação à obra, Rachel Valença também destaca 

aspectos positivos trazidos com a inovação, e estabelece uma conexão entre sua 

construção e as transformações advindas ao desfile: 

 
Um dos motivos alegados para a construção da passarela definitiva era que, 
diminuindo os custos com o fim da montagem e desmontagem anual, os preços 
dos ingressos poderiam tornar-se mais acessíveis. Infelizmente esta expectativa 
não se confirmou. A Passarela do Samba, na Avenida Marquês e Sapucaí, com 
capacidade para cerca de 59.000 pessoas, acabou por sedimentar o elitismo do 
desfile, reservando para o povo setores ruins, os da Praça da Apoteose, 
resultantes de um equívoco arquitetônico que pretendia interferir na forma dos 
desfiles das escolas e acabou desativada. Esses lugares recuados, de visibilidade 
péssima, por serem baratos, acabam reservando aos sambistas o momento de 
maior emoção do desfile, tornando-se o ponto em que existe mais calor humano 
e vibração de torcida. Além da criação do popular "sambódromo", que por suas 
proporções também contribuiria para uma mudança da escala do desfile, que se 
tornou ainda mais suntuoso e gigantesco, outra importante mudança marcaria a 
década de 80: a mudança na forma de administrar as escolas e até em sua forma 
de representação (Valença, 1996:65-67).38 

 
O Sambódromo foi inaugurado oficialmente no dia 2 de março de 1984, e o 

primeiro carnaval nele realizado foi vencido pela Mangueira. A escola conseguiu 

superar as dificuldades impostas pela Praça da Apoteose: ao chegar nesta parte final de 

sua evolução pela avenida, retornou em direção contrária àquela estabelecida para o 

desfile, fazendo, em perfeita sincronia de movimentos, uma inesperada confraternização 

com o público.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            

38 Nas proximidades do Sambódromo, em área desocupada, ainda remanescente das obras de construção 
da Avenida Presidente Vargas, está o Terreirão do Samba – Palco João da Baiana – onde em diversas 
ocasiões se apresentam grupos musicais e artísticos. Na Praça da Apoteose, com entrada pela rua Frei 
Caneca, funciona o Museu do Carnaval. 
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Fig. 16 – Sambódromo  
Fonte: http://turismocarioca.com/blog/wp-
content/uploads/2008/07/sambodromo.jpg  

 
 

Após mais de duas décadas passadas desde o primeiro desfile realizado no 

Sambódromo, o saldo parece amplamente positivo. É um reconhecimento pleno da 

cultura popular; é uma mostra de que o poder público pode e deve estar a serviço 

daqueles a quem representa. E, por fim, a presença do Sambódromo no local em que foi 

erguido é um reconhecimento de que, por mais luxuoso, internacional e espetacular que 

possa se tornar o desfile das escolas de samba do Rio, ele estará sempre ligado ao berço 

em que se criou: a Praça Onze. Sempre...?  

Uma vez mais, cabe ressaltar que no imaginário popular a Praça Onze nunca 

deixou de existir, sendo esta denominação utilizada cotidianamente pelo carioca ao 

descrever este local intensamente movimentado da cidade. A região da Praça Onze 

nunca deixou de ser cenário de novidades na vida da cidade. O lugar também é 

conhecido por abrigar o prédio de 22 andares, 9 apartamentos por andar, densamente 

ocupados, localizado na Avenida Presidente Vargas, nº 2007, de nome Prefeito Frontim, 

mas que ficou conhecido popularmente como Balança mas não cai. As histórias 

contadas no prédio sobre a origem deste nome são muitas. O porteiro Renato, um 
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gaúcho trabalhando ali há quatro anos, proprietário de um apartamento no edifício, 

assim me relatou, em uma conversa informal, a história que contaram para ele:  

 
este foi o primeiro a ser construído dos três e, na época, era considerado o 
prédio mais alto das redondezas. Uns diziam que durante a obra um erro de 
engenharia havia causado uma inclinação no prédio que os engenheiros não 
sabiam resolver. E isto amedrontou os moradores, e muitos venderam rápido 
seus apartamentos, e por preços baixos com medo de desmoronamento. Outros 
dizem que foi golpe da empresa construtora, que percebeu a grande procura 
pelos apartamentos e "soltou" esta mentira para que fossem vendidos barato os 
apartamentos, e posteriormente comprados para revendas mais caras. Outros, de 
brincadeira, dizem que é porque o movimento era intenso aqui, com "meninas 
que atendiam", com jogo, com o pessoal da folia, e com a policia dando batida 
freqüente no prédio... E  que isso tudo é que fazia balançar as estruturas. 
 

O Balança mas não cai era ocupado residencial e comercialmente e, além dos 

diversos "estilos" de moradores, havia setor do INSS, funerária, pequenos escritórios. 

Até instituições judaicas ocuparam temporariamente um de seus apartamentos quando 

saíram da Praça Onze. Hoje Renato me conta que é estritamente residencial e eu lhe 

pergunto se a fama que adquiriu o prédio é boa ou ruim: 

 
Bom, o prédio é um patrimônio. E a fama pesa. A fama ninguém apaga, 
ninguém tira. Sabe, a fama faz virar história. Até hoje entra gente aqui querendo 
conhecer o Balança mas não cai. Tem histórias gozadas: há um tempo atrás, 
chegou tarde da noite um carro com uns rapazes simples, que a gente percebia 
que eram do interior. E me perguntaram em que apartamento "as meninas" 
atendiam. E eu disse que aqui não havia mais disso não, e que eles se dirigissem 
para a rua de Santana, 99, pois ali era a boate. Então, a fama continua, não é? 
 

Ele me conta que conhece a história da Tia Ciata, que era um lugar proibido 

pela polícia e que ouviu dizer que o Monumento a Zumbi está virado para o mar porque 

esta é a direção do porto, por onde chegavam os navios negreiros. Uma homenagem aos 

negros escravos, ele me disse.  

Em alguns minutos conversando na portaria vejo passar dezenas de pessoas. 

Uma família procura apartamento para alugar e Renato informa que o condomínio 

custa cerca de R$ 260 e o aluguel de apartamento reformado é de cerca de R$ 450. Os 

apartamentos antigos, “no taco ainda” , como ele diz, são mais baratos. Sobre a presença 

de imigrantes judeus no prédio falou desconhecer, mas que tem gente do Saara que 

mora ali. De repente, passa por nós uma menina e uma criança, de tipo físico oriental. 

Renato me diz: “moram no prédio. São coreanos, donos de quatro pastelarias por aqui”.  

O Balança mas não cai é um dos três prédios que foram ali construídos. Logo 

depois dele, o prédio Onze de Junho, que tem como o endereço rua de Santana, nº 73, 
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onde alguns alfaiates judeus tiveram pequenas oficinas após a demolição da Praça Onze. 

Por último, foi construído o prédio do meio, de nome Maípu, que também tem 22 

andares, 220 apartamentos quitinetes ou de um dormitório. A antiga moradora Maria 

Aparecida, muito solícita, me conta que se mudou em 1963 com a mãe para o prédio 

Maípu,  

que ganhou o habite-se em 1957. Muitos diziam que o prédio do meio foi 
construído para não deixar o Balança cair, mas era mentira. Foi golpe da 
incorporadora Santos Vale, que disse que uma das pilastras do prédio estava 
abalada. Muitos venderam rapidamente seus imóveis, que foram comprados e 
revendidos mais caros. Quando vim morar aqui, me lembro ainda da Banda 
Portugal, do cinema Rio Branco, e de muitas casas de móveis. Mas as obras do 
metrô destruíram tudo.  

Enfim, estes foram os primeiros de uma série de outros de seu gênero que 

seriam construídos depois em diferentes pontos da cidade, como o Edifício 200, em 

Copacabana, que foi tema de uma peça de teatro escrita por Paulo Pontes em 1971. O 

Balança mas não cai, com sua "exótica" denominação, deu origem a um célebre 

programa de rádio, depois também transformado em atração televisiva.39   

Em matéria do jornal O Globo, de 2004, sobre o livro Rio de Janeiro – da 

coleção francesa Marveilles de la France et du Monde, do escritor André Maurois, 

publicado em 1951 – há diversos registros da cidade, dentre eles uma foto de Jean 

Manzon que retrata um trecho da Avenida Presidente Vargas – antiga Praça Onze – com 

um conjunto de sobrados remanescentes da demolição da região na década de 1940, e 

que seriam destruídos anos depois para as obras do metrô. Ao fundo, o conjunto 

Balança mas não cai, sem o terceiro prédio. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
39 O programa humorístico Edifício Balança Mas Não Cai estreou em 1950 na Rádio Nacional, e ali 
permaneceu até 1967. O programa era apresentado através de quadros humorísticos, passados nos 
apartamentos do edifício residencial onde moravam os personagens, e que supostamente tinha inspiração 
em histórias de moradores e de seus cotidianos. O programa estreou na Rede Globo em setembro de 1968, 
permanecendo no ar até dezembro de 1971. Os atores Paulo Gracindo e Brandão Filho (Primo Rico e 
Primo Pobre, respectivamente), Lúcio Mauro e Sonia Mamede, Fernandinho e Ofélia, com seu bordão “só 
abro a boca quando tenho certeza”, marcaram uma época. Em 1972, o humorístico passou a ser 
apresentado na TV Tupi, e só retornaria para a Globo em 1982, durando apenas mais um ano.  
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Fig. 17: Praça Onze e o edifício Balança mas não 
cai, prov. década de 1950 
Fonte: Jornal O Globo, 04/07/2004 
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Circo40 

 

A Praça Onze é referência circense na cidade. Ali eram montados e ainda são 

circos vindos do Brasil e de outros países. Qual é o carioca que nunca foi assistir a um 

espetáculo de circo na Praça Onze? Circo Garcia (que quando excursionava pelo 

exterior adotava o nome de Circo Brasil), Circo Orlando Orfei, Circo Bartholdo, Circo 

do Beto Carrero, que tem capacidade para receber cerca de 2 mil pessoas – espetáculos 

fabulosos de magia, superação, humor e coragem. Na virada do século XIX para o 

século XX, o circo e o circense, “no seu nomadismo, ocupavam diversos espaços, desde 

a praça até variados palcos teatrais”. O circo também estava presente em diferentes 

festividades na cidade, como a Festa do Divino, por exemplo, que muito se 

comemorava no Campo de Santana na virada do século XIX. Ele era uma diversão 

popular, com música e dança, e eram comuns manifestações culturais nas apresentações, 

como os lundus baianos. O circo era mais uma forma de expressão cultural, 

incorporando a heterogeneidade da população da cidade que freqüentava os diversos 

“espaços de entretenimento urbano” (Silva, 2007:149).  

Na obra de Ermínia Silva foram encontradas referências de apresentações de 

circo na Cidade Nova desde o início do século XX. No ano de 1901 houve 

apresentações do Circo Universal, da companhia de Albano Pereira, no "Coliseu da 

Cidade Nova", sem especificar exatamente o local. O famoso Circo Spinelli teve um 

"teatro permanente" em São Cristóvão na década de 1910. A obra de Antônio Torres, O 

circo no Brasil, faz poucas menções à Praça Onze, referindo-se a ela como “o espaço 

tradicional do circo no Rio” e “a praça internacional do circo” (Torres, 1998:45 e 255).  

O circo produzido pelo palhaço Benjamim Oliveira, nascido em 1870, filho de 

escravos e considerado o personagem brasileiro mais famoso da arte circense, foi assim 

tratado na crônica de Arthur Azevedo de 23/2/1907, em uma apresentação na Cidade 

Nova:  

 
[...] É um negro, mas um negro apolíneo, plástico; um negro que, metido nas 
suas bombachas de "clown", me pareceu Otelo, que saltasse das páginas de 
Shakespeare, para um circo, na Cidade Nova (Azevedo apud Silva, 2007). 
 

O circo e a sua relação com o espaço da Praça Onze é um tema interessante a 

ser investigado, mas não será considerado em profundidade neste trabalho. De qualquer 

                                            
40 Agradeço à Verinha Ribeiro por ter me chamado a atenção para o fato de que falar de Praça Onze e não 
falar de Circo seria um erro. Minha irmã me disse: “Paula, o Circo não pode ficar invisível neste estudo”.  
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forma, poucas referências foram encontradas que nos indicasse a partir de quando e o 

porquê deste se tornar ponto de referência do circo na cidade. Acreditamos que seja a 

partir de meados da década de 1960, quando espaços vazios foram deixados pela obra 

de construção metrô na avenida Presidente Vargas.  

Aquele que é hoje o bairro da Praça da Bandeira, localizado entre o Centro e o 

Maracanã na zona norte do Rio, também foi um ponto tradicional de armação de lonas 

de circo no início do século XX, assim como, os circos mantinham certa tradição de se 

instalar no centro da cidade, perto da Central do Brasil. Até a década de 1950, 

espetáculos eram feitos no Palácio de Alumínio, ao lado da estação, que acabou sendo 

destruído; mas há uma referência que indica que no ano de 1976 estréia, em um terreno 

abandonado, na Praça Onze, o Circo Garcia (Jornal Última Hora, 01/05/1984). 

A década de 1980 marca a luta das associações de artista circenses para reaver 

oficialmente o espaço da Praça Onze como espaço permanente do circo na cidade. Isto 

porque, no ano de 1984, era grande a insatisfação gerada em torno da decisão do 

governo municipal de retirar o Circo Garcia que estava ali montado e colocar camelôs 

na Praça Onze. No ano de 1987, na gestão do prefeito Saturnino Braga (1986-1988) esta 

autorização finalmente foi concedida. A imprensa cobre este episódio e várias são as 

matérias se referindo à retomada da Praça Onze como marco significativo para a 

história do circo na cidade (Jornal O Globo,19/09/1987). 

Atualmente, na região da Praça Onze, nas proximidades do Sambódromo, há 

um espaço destinado à instalação de atividades circenses, intitulado Praça Palhaço 

Benjamim de Oliveira, uma homenagem ao famoso palhaço. Através de licitação 

pública, o lugar é ocupado durante três meses por ano por companhias brasileiras e 

estrangeiras. Nas proximidades, há também um projeto de formação de artistas 

circenses desenvolvido pela Escola de Circo Crescer e Viver, que tem como endereço a 

"rua Benedito Hipólito, s/nº (próximo ao Sambódromo), Cidade Nova, Metrô Praça 

Onze".41 Esta é mais uma demonstração de que a verdadeira cultura popular e a Praça 

Onze parecem coexistir em um espaço perene que, conforme o demonstra a História, 

jamais poderá ser "desfeito" ou "demolido". 

 

                                            
41 Conferir o site: http://www.crescereviver.org.br/. Há vários trabalhos acerca da estética do espetáculo 
circense e sobre a história do circo no Brasil. Conferir: Antônio Torres, O Circo no Brasil. Rio de Janeiro: 
Fundação Nacional das Artes; São Paulo: Atração, 1998; Alice Viveiros de Castro. O Elogio da Bobagem 
– Palhaços no Brasil e no Mundo. Rio de Janeiro: Família Bastos Editora, 2005; Ermínia Silva. Circo-
teatro. Benjamim de Oliveira e a teatralidade circense no Brasil. São Paulo: Editora Altana, 2007. 
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Fig. 18: “Circo Bartholo, na Praça Onze, o espaço tradicional do circo no Rio de 
Janeiro”, 1990 - Fonte: Torres, 1998  
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A Praça Onze cantada 

 

A pesquisadora Daniella Thompson, em seu sítio www.daniellathompson.com 

(Musica Brasiliensis/Praça Onze in Popular Songs), aponta que na música popular 

brasileira nenhuma outra praça foi tão "cantada" como a Praça Onze, que ela denomina 

de “cherished spot” (Trad. livre: aprazível lugarzinho). E diz: “[...] The physical square 

is gone, but its spirit remains” (Trad. livre: “a praça fisicamente se foi, mas 

espiritualmente permanece"). Ela apresenta uma pesquisa aprofundada sobre a menção 

da Praça Onze na música brasileira [...] “a place that lives on in the imagination” (Trad. 

livre: um lugar que vive na imaginação). Considera que a primeira referência feita à 

praça foi na música “Não Empurre”, de autor desconhecido, cuja gravação em disco é 

considerada uma das primeiras feitas no Brasil, na década de 1910. “Não Empurre” é 

uma história passada na Cidade Nova, em uma viagem de bonde:  

 
Tomei o bonde da Carris Urbanos/ Desses que vão até a Praça Onze,  
Mas a meu lado, dois olhos maganos/ Me perguntaram se eu era de bronze. 
Então, para provar que eu não era / Quis eu logo fazer coisa limpa, 
Pois eu nessas coisas sou cuera / Sou mesmo supimpa [...]  

 
A partir daí a praça passa a ser cantada e rememorada, principalmente em 

sambas. Nas décadas de 1920 e 1930 a praça foi reverenciada na maior parte das 

músicas como o berço do samba e símbolo do carnaval carioca, lugar de batuques, das 

rodas de samba, dos bambas. Na década de 1940 inúmeros sambas são compostos 

fazendo menção à praça como o lugar que foi destruído em nome do progresso. Em 

1941 um "hino" foi composto por Herivelto Martins e Grande Otelo e tornou-se o 

sucesso do carnaval de 1942: Vão acabar com a Praça Onze... Adeus minha Praça 

Onze, adeus.... Nos anos seguintes, cantaram no samba "Voz do morro": A praça Onze 

acabou, mas nós temos onde brincar, por isso não vamos chorar. No samba "A nova 

aurora raiou": Não existe mais a Praça Onze, toda a cidade entristeceu. A praça 

acabou, mas o samba precisa continuar...  

Nas décadas seguintes a praça continuaria a ser citada com nostalgia, até a 

década de 1990, quando vários sambas a consagraram definitivamente. As letras são 

riquíssimas em informações, pois fazem alusão ao lugar, aos seus freqüentadores e aos 

hábitos que tinham, mas curiosamente, nas mais de 50 músicas apresentadas pela 

pesquisadora Daniella Thompson, não há menção à presença imigrante na região: na 

praça ou no samba. As músicas vinculam e enaltecem a cultura negra. Apenas uma ou 
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duas músicas citam imigrantes portugueses, mas sobre outros grupos, como judeus e 

italianos, grupos que marcaram culturalmente o lugar, não há registro. Na virada do 

milênio ela foi homenageada por dois grandes compositores brasileiros, que 

demonstram que a Praça Onze “atravessou fronteiras”. 

 
Pela Internet - Gilberto Gil, 1997 
Criar meu web site/ Fazer minha home-page/ Com quantos gigabytes 
Se faz uma jangada/ Um barco que veleje/ Que veleje nesse infomar [...]  
Eu quero entrar na rede pra contactar/ Os lares do Nepal, os bares do Gabão/  
Que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular/  
Que lá na praça Onze tem um videopôquer para se jogar. 
 
O Século do Samba - Nelson Sargento/Josimar Monteiro/Francisco 
Blanco, 1999 
Pisando em Chão de Estrelas / Pelo telefone Donga avisou 
E foi assim que a história do samba começou/ 
A nave mãe Praça Onze/ Fez o seu papel de pioneira 
João da Baiana, Pixinguinha e Sinhô/ Anjos negros da cultura brasileira 
A Mangueira lembra nesse carnaval/ Tia Ciata, Saturnino e Juvenal 
Cartola, Calça Larga e Ismael/ Paulo da Portela, Silas e Noel 
É o século do samba/ Embalando toda a geração 
No samba de roda /No samba de breque/No samba-canção/ E também no 
exaltação 
Na bossa nova/ E na dança pé no chão/ 
E assim... Ele atravessou fronteiras/  
Na voz feminina/ De Carmem Miranda à Elis Regina 
Samba agoniza mas não morre/ Vai seguindo num pagode/ Pro milênio que 
virá/ 
Roda, roda/ E pega o rumo/ A Verde e Rosa é cidadã do mundo. 
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. II . 
A Praça Onze e os diferentes usos da memória 

 
 

Memories are who we are. 
                        Sean Field 

 

A demolição parcial da Praça Onze, feita para dar passagem à nova e 

gigantesca avenida que levava o nome de seu idealizador, presidente Getúlio Vargas, 

marcou o fim de uma época e, em alguma medida, de um estilo de vida. Esta obra 

transformou não apenas urbanisticamente o local, mas subverteu socialmente a 

paisagem urbana do centro do Rio (Lima, 1990).42 

 
A abertura da avenida Presidente Vargas pelo prefeito Henrique Dodsworth, no 
Estado Novo, subverteu fundamentalmente a paisagem urbanística e social da 
Cidade Nova-sôbre-o-Mangue, ao convertê-la tão depressa na mais larga e na 
mais espetacular das artérias – mestras do Rio moderno. Dela se foi a Praça 
Onze, que era a sua Saenz-Peña, o seu jardim do Méier, e para substituir o seu 
pacato comércio dos velhos tempos, outro dinâmico apareceu, de garagens e 
transportes – tudo tão diferente do que nela existia nas narrativas de Lima 
Barreto, de três ou quatro décadas atrás (Gerson, 1964:187-188). 
 

Fig. 19 Praça Onze de Junho – 1939. 
Fonte: Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro 

 

 

A fotografia mostra que no ano de 1939 a Praça Onze já havia sofrido uma 

obra de alargamento, provavelmente como parte de um projeto anterior, revogado, de 

expansão da área central da cidade. Já não havia o chafariz projetado por Grandjean de 

                                            
42 Lima é uma das poucas autoras que cita a presença dos judeus na região: “além dos italianos e 
portugueses, instalou-se nos arredores da Praça Onze o bairro judeu” (Lima, 1990:52). Sobre a construção 
da avenida, conferir também o artigo “50 anos da avenida Presidente Vargas”, do engenheiro José de 
Oliveira Reis (1994).  
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Montigny, inaugurado em 1846, e que fora transferido para outro bairro da cidade, 

assim como havia sido demolida, em 1938, a Escola Benjamim Constant, edificada em 

1872 entre o Mangue e a Praça Onze. Apenas três anos depois a praça desapareceria 

parcialmente para a construção da Avenida Presidente Vargas.  

O projeto da avenida estabelecia a criação de uma zona comercial da 

Candelária à Praça da República e uma área residencial até a Praça da Bandeira; para 

tal, foi necessário o fim das ruas Senador Euzébio, Visconde de Itaúna, General 

Câmara, rua de São Pedro, parte da rua de Santana e de outras, o que foi legalmente 

tratado pelo Decreto N. 3.365 de junho de 1941. No entanto, em outubro de 1940, um 

outro decreto já autorizava as obras na área, o que levou à demolição inicial de 525 

prédios, já que “uma grande avenida precisava de espaço para passar”, diziam os 

jornalistas. Começou, portanto, a saída de muitas famílias da região e as 

desapropriações, e as obras de demolição foram aceleradas. Em abril de 1941 o primeiro 

prédio foi demolido na rua Visconde de Itaúna, e muitos viam nas sucessivas 

derrubadas o fim da Praça Onze. Mas a praça não desapareceu totalmente e João 

Roberto Kelly, em 1965, resumiu este sentimento em um samba: Esta é a Praça Onze 

tão querida/ Do Carnaval a própria vida [...] / A praça existe alegre ou triste/ Em nossa 

imaginação [...].  

Sobre a importância da nova via para a vida carioca, ela, que se tornou um dos 

principais eixos viários do Rio, trouxe mudanças significativas para a geografia da 

cidade 

 
Obra polêmica pelas desapropriações e demolições que acarretou, a abertura da 
avenida,  com seus 2km de extensão e 80 metros de largura, foi considerada um 
verdadeiro “rasgo” no Centro do Rio. Principal via de ligação entre as zonas 
Norte e Sul, e com os subúrbios, a Presidente Vargas parte da Igreja da 
Candelária, onde se concentram altos edifícios que abrigam universidades, 
escritórios e bancos, e segue em direção à Praça Onze, percorrendo grandes 
trechos em espaços abertos e vazios, vestígios do antigo casario demolido por 
ocasião de sua construção, entre os anos de 1941 e 1944. Além das ruas São 
Pedro e General Câmara – que já foi chamada de  Rua do Sabão –, ambas 
extintas, foram postos abaixo marcos importantes, como o velho Paço 
Municipal, a Escola Benjamin Constant [...]. Também foram demolidas as 
igrejas de São Domingos, Nossa Senhora da Conceição, e Bom Jesus do 
Calvário. Com isso, exemplos raros da arte, arquitetura e memória brasileira 
desapareceram, principalmente com a demolição da belíssima Igreja de São 
Pedro dos Clérigos, obra-prima barroca erguida no século XVIII (Mello, 2006).  
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Fig. 20: Vista aérea da Praça da República - 1930 
Fonte: Rio de fotos / Fotolog. Postado por Derani em 28/06/2006, 10:49 
http://fotolog.terra.com.br. Acesso em julho de 2008.  

À direita vê-se a estação ferroviária da Central do Brasil, ainda em seu antigo 
prédio, e a fumaça exalada pelas locomotivas estacionadas no pátio. Pode se 
perceber o traçado original do Campo de Santana antes da abertura da 
Avenida Presidente Vargas, assim como a Praça Onze, no meio, na parte 
superior da foto. Á esquerda, também na parte superior, a Igreja de Santana. 
Os quarteirões das ruas Visconde de Itaúna e Senador Euzébio, entre a Praça 
Onze e o Campo de Santana, foram demolidos para a abertura da Avenida 
Presidente Vargas 

 

A construção da Avenida Presidente Vargas insere-se em um contexto 

autoritário, tal qual o era o regime no poder, sobretudo após o advento do Estado Novo, 

em 1937. Evelyn Lima atribui à  

 
característica intervencionista do Estado Novo, centralizado e autoritário, a 
possibilidade de execução da drástica cirurgia nos moldes de um urbanismo 
monumental, concebido segundo as normas de outros governos totalitários da 
época. [...] O governo, sediado no Rio de Janeiro, aqui exerceu seu poder sobre 
o espaço, mais do que em qualquer outra época da história do urbanismo 
carioca (Lima, 1990:33-34).  
 

Sua concepção parece destinada a demonstrar, no plano urbanístico, toda uma 

idéia de grandiosidade e imponência, características indissociáveis do período histórico 

então vigente. Para isso, além das dimensões e da largura da avenida, em muito 

contribuem duas de suas principais edificações, próximas entre si, e que contrastam com 

os grandes espaços abertos ao redor: o Palácio Duque de Caxias, sede do Ministério da 

Guerra, inaugurado em 1941, e a Central do Brasil, inaugurada em 1943.  

O primeiro trecho a ser demolido partia da Praça Onze em direção à 

Candelária, isto é, do canal do Mangue até a Praça da República, e foi inaugurado pelo 
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Presidente Getúlio Vargas em novembro de 1941. Acreditava-se que iniciar as 

intervenções por este trecho, removendo primeiramente “as casas das gentes de menor 

influência, mais fácil já lhe seria enfrentar depois os poderosos do trecho entre a rua 

Uruguaiana e a Candelária, comerciantes, indústrias e banqueiros instalados em dois e 

três andares” (Gerson apud Fridman, 2007:87). 

O segundo trecho, entre a Praça da República e a rua Uruguaiana, foi 

inaugurado em novembro de 1942. O último trecho, entre a Uruguaiana e a Candelária, 

foi o mais difícil em função dos problemas estruturais enfrentados, além das muitas 

demolições de monumentos religiosos, casas comerciais de maior vulto e bancos, entre 

outros. Assim, monumentos arquiteturais importantes para a história da cidade foram 

“banidos da paisagem” (Lima, 1990:33-34).  

A Avenida Presidente Vargas foi oficialmente inaugurada no dia 7 de setembro 

de 1944, juntamente com o desfile militar do Dia da Independência e uma cerimônia 

que contou com a presença de Getúlio de Vargas, acompanhado pelo então ministro da 

Guerra General Eurico Gaspar Dutra, pelo prefeito Henrique Dodsworth e demais 

autoridades. O coro de crianças regido pelo maestro Heitor Vila-Lobos "selou" esta 

ação do Estado na cidade. 

 

Fig. 21: Abertura da Avenida Presidente Vargas 
Fonte: Revista Seaerj, 1983 

 
Demolições dos imóveis situados entre a Praça Onze e o Campo de Santana,este 
último avançando no espaço da atual avenida 

 

Em um desenho, com assinatura do arquiteto Julio Senna, vislumbra-se a 

proposta de uma avenida com a perspectiva de um urbanismo monumental e com 

prédios residenciais em seu entorno. O prefeito Dodsworth – interventor nomeado no 

período do Estado Novo para  administrar o Distrito Federal (1937/1945) – pretendia 
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ainda colocar na altura exata onde estava a Praça Onze “um obelisco fascista de pelo 

menos cem metros de altura. O lugar escolhido para este marco simbólico revela um dos 

intentos daquela obra viária” (Fridman, 2007:87).  

O obelisco não foi construído e há poucas referências ao tema. O certo é que 

exatos quarenta anos depois, no mesmo local, no canteiro central da Avenida Presidente 

Vargas, foi construído o Monumento a Zumbi , representando uma importante mudança 

do governo tanto em relação ao local e ao seu simbolismo, como ao grupo hegemônico 

que o ocupou durante décadas, e que vários governantes quiseram ao longo dos anos 

dali retirar. 

Com a inauguração do Monumento a Zumbi naquele local no ano de 1986, o 

então governo do estado do Rio reapropriou-se do espaço da antiga Praça Onze e lançou 

um novo olhar sobre ele e o grupo que ali viveu no passado, reforçando então a sua 

ligação com a cultura negra. Em vez de um "marco fascista", a cópia de uma escultura 

africana, demarcando um espaço que se pretende como o da representação da raça negra 

na cidade do Rio de Janeiro (Soares, 1999:117-135).  

Podemos afirmar que este "pedaço" da cidade é “um lugar de memória por 

tudo o que ali foi construído[...] dito ou celebrado” (Vianna, 1995:8). A Praça Onze, 

que nunca deixou de fazer parte do imaginário social dos cariocas, tem não só ali a sua 

continuidade assegurada, como a do grupo que a ela pertenceu, e o mesmo se pode dizer 

em relação ao Rio de Janeiro. 

 

Fig. 22: Projeto de obelisco na Praça Onze, prov. década de 1940 
Fonte: Revista Municipal de Engenharia, 1994 
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A Avenida Presidente Vargas, sem dúvida, privilegia uma dinâmica de cidade 

em que os carros prevalecem sobre a circulação de pedestres, denotando uma 

perspectiva artificial da relação do indivíduo com o espaço urbano. De qualquer forma, 

a avenida hoje dá sinais de revitalização depois de décadas de decadência. Continua, no 

entanto, cheia de contrastes. Se em seu começo abriga a belíssima Igreja da Candelária, 

a Casa França Brasil, o Centro Cultural Banco do Brasil e edifícios comerciais 

projetados por grandes arquitetos, como Oscar Niemeyer, Lucio Costa, Affonso 

Eduardo Reidy, por outro, ao longo do seu percurso, encontram-se vários terrenos 

abandonados e imóveis antigos, como o da CEG e o do Hospital São Francisco de 

Assis, em péssimo estado de conservação. Mas até a rua Uruguaiana é ocupada e seu 

movimento comercial é intenso. Os vários campus universitários dinamizam a avenida, 

que ainda abriga o camelódromo, dezenas de bancos, um terminal rodoviário etc. A 

avenida também passou por obras de reurbanização, sendo a maior delas na década de 

1970 para a implantação do metrô. O certo é que ainda hoje, quase 65 anos depois de 

sua inauguração, especialistas continuam a discutir e a criticar a concepção do projeto, e 

são várias as propostas de mudança. Esta é a dinâmica da cidade.  

O que hoje é chamado de Praça Onze não tem mais o traçado original e as 

formas de uso – residencial e comercial – anteriores. Suas casas, suas vilas, seus 

terreiros e rodas de samba, seus cafés, alfaiatarias, oficinas, tipografias, suas casas de 

móveis são apenas “memórias”. Mas tanto membros da comunidade negra como da 

comunidade judaica realimentam e reelaboram essa memória social do lugar e isto pode 

ser entendido como uma forma de luta pela significação e "sobrevivência" deste lugar 

de lembranças. 

A luta expressa-se, por exemplo, quando a comunidade negra tem ainda hoje 

na atual Praça Onze dois marcos muito fortes de sua cultura: o carnaval carioca e o 

monumento que homenageia Zumbi dos Palmares, considerado pelo grupo como "herói 

negro", "herói guerreiro", reverenciado a cada dia 20 de novembro – feriado na cidade 

do Rio de Janeiro, Dia da Consciência Negra, Dia de Zumbi dos Palmares – o que os 

torna dois bons exemplos de representação e prática social neste espaço.  

Por outro lado, um grupo de judeus, através de narrativas orais, expressa as 

experiências sociais vividas por eles na região e confere significado e relevância a essa 

memória do local. Um grupo de imigrantes e descendentes reuniu-se em agosto de 1999 

– no chamado “Reencontro Saudosista da Praça 11 e Adjacências” – no clube judaico 
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Hebraica na zona sul da cidade, para homenagear antigos moradores, dentre os quais o 

advogado e escritor Samuel Malamud. 

 

Fig. 23: Homenagem a Samuel Malamud, 2000 
Acervo: Museu Judaico do Rio de Janeiro. 

 
Samuel Malamud recebendo homenagem das mãos de 
Luiz Gutlerner. Atrás, ornamentando o palco, balões nas 
cores azul e branco – cores do estado de Israel –, 
escrevem a palavra Praça Onze. 
 

Os judeus não freqüentam mais a Praça Onze, e não há traços desta cultura no 

local, mas realimentam e preservam sua memória. Falar da história da comunidade 

judaica carioca é falar da Praça Onze. Neste sentido, poderíamos dizer que é através da 

memória que negros e judeus atribuem um significado ao lugar e o mantêm, significado 

este que é tanto pessoal quanto coletivo, o que reforça, ainda hoje, o caráter de pertença 

a este espaço da cidade. Nessa direção, meu trabalho assume a Praça Onze como um 

espaço com significado e de referência cultural para diferentes habitantes da cidade. 
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Um território de diferentes significados e referências culturais: 
 

Para uns, a “Pequena África”... 

 

No depoimento de Ismael Silva (1905-1978), disponibilizado por Oswaldo 

Martins em seu sítio sobre samba, ele nos remete a uma forma de viver e de se 

relacionar com o espaço da Praça Onze e da cidade do Rio de Janeiro:  

 
Eu nasci em 1905, em Jurujuba, Niterói. Aos três anos vim para o Estácio, com 
minha mãe. O Estácio fazia parte da Pequena África Carioca, que se estendia da 
Saúde, Gamboa à Praça Onze; da Praça Onze ao Estácio, Catumbi. Era um 
reduto de costumes africanos trazidos da Bahia, quando nós imigramos para cá. 
Convivi com essa cultura. Cultivei e fui cultivado por ela. Sou sambista. Um 
dos bambas do Estácio. [...] Sou negro e como negro devo achar meu caminho 
na vida. A libertação muito recente não modificou em nada nossa situação. 
Somos postos de lado nas escolas, nos serviços. A identidade que nos envolve é 
penosa e devemos lutar para preservá-la [grifos meus].43 

 
Ao recordar a “pequena África”, Ismael Silva alia a importância do espaço à 

manutenção da cultura negra e incorpora elementos subjetivos (emoções, cotidianos, 

sensibilidades) à sua memória narrada (D’Alessio, 1998). Ele revela questões 

importantes para o entendimento do processo de construção e reelaboração de sua 

cultura de origem e etnicidade na cidade. Por etnicidade compreendemos 

 
um grupo cujos membros possuem uma identidade distintiva atribuída, e sua 
distintividade como grupo tem quase sempre por base uma cultura, origem e 
história em comuns. O principal critério para a definição de grupo étnico nos 
estudos mais recentes é a identidade étnica, fundamentada na noção de 
etnicidade (Seyferth, 1986:436-437, 530-532).  

 

Ismael Silva revela ter uma cultura em comum com um determinado grupo, e 

enfatiza a necessidade de lutar para preservá-la. Isto porque percebe que organização 

social e os limites étnicos construídos pelo grupo são fundamentais para a sua 

manutenção na cidade.  

 
Então, os negros se empregavam no cais do porto. Toda aquela zona era o nosso 
domínio. Não, o trabalho não nos integrou à sociedade. O contato acabou por se 
fazer naturalmente; embora marginalizados, participávamos da vida social – 
minha mãe mesmo lavava roupa para o Flamengo, as Laranjeiras e acho que 
São Cristóvão. Bem, fundei, no Estácio, com os bambas de lá, a primeira escola 
de samba, a Deixa Falar. [...] Alguns dizem que o samba se modifica, se adapta 
ao mundo social por isso. E podia ser diferente? Samba não é folclore, tem de 
se modificar. É a parte viva da nação. O sambista interage, anda nas brechas do 

                                            
43 Disponível em: http://www.vidaslusofonas.pt/ismael_silva.htm. Acesso em janeiro 2008. 
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permitido e vai se afirmando, se aprimorando....  
 
Foi através das escolas de samba que a preocupação política se estendeu a uma 
faixa maior de cidadãos, que nós pudemos soltar a nossa voz e criar algum 
respeito. Um amigo meu, o Cartola, fez um samba belíssimo sobre isso... "Os 
tempos idos/ nunca esquecidos/ trazem saudade/ ao recordar/ uma escola na 
Praça Onze/ testemunha ocular [...]. Então vinha: é exemplar [...]: "Depois aos 
poucos o nosso samba/ sem sentirmos se aprimorou/ pelos salões da sociedade 
ele entrou/ já não pertence mais à praça/ já não é samba de terreiro [...]". A 
escola de samba foi um ato programático que serviria de impulso social à 
integração negra. Estamos aí – o samba é o retrato da nação, nossas histórias 
são contadas pelos versos, sentidas pelo levar dos instrumentos. 
 

As categorias de identificação e os símbolos que tornam uma determinada 

etnicidade manifesta aparecem em “contextos de interação, isto é, em situações de 

contatos entre pessoas de grupos diversos que estabelecerão relações de contraste e 

oposição”, o que nos leva a afirmar que o contato com outras culturas não é “apenas 

inerente a todo e qualquer grupo, mas um componente fundamental na construção de 

sistemas sociais” (Lerner,1996) Através da narrativa de Ismael Silva, percebe-se a 

cultura sendo permanentemente reelaborada, “aprimorada”, em um processo de 

constante construção em que os membros do grupo “confrontam valores 

tradicionalmente recebidos (língua, cultura, religião, história etc.)” com os valores de 

outros grupos com os quais entram em contato, gerando assim “novas manifestações e 

formas de organização” (Idem). 

Se o samba já não pertence mais à praça/ já não é samba de terreiro, isto não 

significa que como valor e tradição não tenha sido mantido. Ao contrário, foi 

transformado. A própria Praça Onze transfigurou-se e adquiriu novos sentidos, novos 

significados para o grupo. O carnaval voltou a acontecer na região da Praça Onze, e "a 

escola de samba foi um ato programático que serviria de impulso social à integração 

negra. Estamos aí – o samba é o retrato da nação, nossas histórias são contadas pelos 

versos, sentidas pelo levar dos instrumentos" (Ismael Silva). Isto nos possibilita dizer 

que a manifestação da cultura de um grupo está relacionada diretamente “ao tipo de 

inserção que ele experimenta na sociedade” (Lerner, 1996) 

É importante, pois, observar como e o quê cada grupo, cada indivíduo valoriza 

como sua experiência e elabora como memória. Notar que as lembranças e as vivências 

do passado não são revividas, mas sim reconstruídas no momento em que são evocadas 

(Amado & Ferreira, 1996). Para nós, a memória – que considero uma elaboração 

multifacetada, multidirecionada, tensa e conflituosa acerca dos acontecimentos – 

significa a narrativa que articula passado e presente, e que se “molda” pela experiência 
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do indivíduo (Williams, 1979). 

Os sambistas e também os governantes perceberam que o “samba já não 

pertence mais à praça” e, na década de 1980, surge a iniciativa de “não reconstituir a 

Praça Onze, através da reconstrução de sua antiga espacialidade”, mas sim de constituir 

nas suas imediações um complexo que represente as “várias vertentes do discurso da 

negritude”, significando que ambos reconhecem aquele como o “local de comemoração 

da negritude” na cidade. O Monumento a Zumbi, seu símbolo maior, representa “a 

vertente dos direitos, das lutas sociais”; a Passarela do Samba configura “a festa”; e, 

como símbolo da “volta às origens”, da relação entre “a nova e a antiga praça”, é posto 

em prática nas dependências da Passarela do Samba um projeto educacional voltado 

para a alfabetização de meninos e meninas de rua e dos morros do centro da cidade. 

Este projeto – que era uma escola – passará a ter o nome de Tia Ciata, que 

“monumentaliza a vertente das origens através de três de seus componentes: as origens 

raciais, musicais e religiosas do negro na cidade do Rio de Janeiro”. Ela foi considerada 

como modelo pela Unicef no que tange ao tratamento dado à educação de 

marginalizados, jovens em risco de vida.44 

Em vista disso, a escola saiu dos camarotes do Sambódromo e, em 1988, ainda 

na gestão do prefeito Saturnino Braga – que estimulava experiências como esta em sua 

administração – ganhou um imóvel na Presidente Vargas, esquina com rua de Santana, 

instalação destinada à nova Escola Municipal Tia Ciata. A escola estimula a 

independência e vê aumentado o seu número de alunos, sendo pioneira em projetos 

didático-pedagógicos voltados para jovens em situação de risco social. Por volta de 

2006, com o discurso da necessidade de reconstruir esta escola de acordo com o Projeto 

Escola Padrão do município, a antiga Tia Ciata é dividida e ali – já com seus ideais 

originais abalados e não tendo o apoio do governo municipal da época – é criada uma 

nova escola, menor, que se dedica ao Ensino Fundamental. Permanece o nome de Tia 

Ciata. No mesmo lote, na própria Avenida Presidente Vargas, foi construída a escola 

Municipal Rachel de Queiroz voltada à Educação Infantil. 

Também foi inaugurado, à direita da Passarela do Samba, o Palco João da 

Baiana, onde se realizam shows de samba. João da Baiana foi um grande sambista do 

                                            
44 Conferir o artigo “Tia Ciata, uma tradição negra”. In: Pixote – uma revista sobre meninos e meninas. 
Rio de Janeiro: CEAP - Centro de articulação de populações marginalizadas. Ano II, n.3, 1994, p.38-39. 
Conferir também: A magia dos invencíveis. Leite, 1987, e de Carlos Nobre, "Identidades mortíferas: a 
escola Tia Ciata e a questão racial". Disponível em: http://vetoradm.com.br/questoesnegras/relac7.htm. 
Acesso em agosto de 2008.  
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começo do século XX e era freqüentador da casa de Tia Ciata. Com estas iniciativas, 

construíram-se nos escombros da antiga praça símbolos que materializam – e dessa 

forma imortalizam – “o próprio discurso da negritude no local” (Soares, 1996:131-132). 

Na Avenida Presidente Vargas, no ponto exato onde se situava a Praça Onze, 

com grande circulação de veículos deslocando-se entre as zonas norte e sul da cidade, 

está situado o monumento esculpido em homenagem a Zumbi dos Palmares. Assim 

como o Sambódromo, a escultura, que representa a cabeça do herói da resistência à 

escravidão, reforça os profundos e permanentes vínculos estabelecidos entre a cultura 

popular carioca de origem negra e a Praça Onze, local em que, indubitavelmente, se 

originaram muitas de suas mais ricas manifestações. O monumento, uma cabeça 

masculina, reprodução de “uma escultura que, com freqüência, tem sido citada pela 

literatura como exemplo da arte africana”, foi esculpida em bronze, tem um total de sete 

metros de altura e está colocada em uma base piramidal de alvenaria revestida com 

mármore branco (Ibidem:117).  

 

Fig. 24: Fotografia do Monumento a Zumbi 
Fonte: Revista de História da Biblioteca Nacional.  
Ano II, n.20, maio de 2007  
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De acordo com Soares, o planejamento de qualquer peça da imaginária urbana 

coloca sempre duas grandes questões: “como representar materialmente o objeto da 

homenagem e onde colocá-lo”. A maior questão para todos “os segmentos envolvidos 

na construção do Monumento a Zumbi é o local onde ele deve ser construído, sendo 

aparentemente inexpressiva a preocupação com a representação de Zumbi e mesmo com 

a concepção propriamente dita” (Idem). 

 De início, chama a nossa atenção o momento político em questão quando, em 

1982, o Partido Democrático Trabalhista ganhou as eleições para o governo do estado 

do Rio de Janeiro e houve uma aproximação entre governo do estado e o movimento 

social dos negros que, na linguagem da militância, é chamado de “comunidade negra”. 

O PDT reuniu, ainda na época da campanha, lideranças importantes do movimento e, 

quando Leonel Brizola venceu as eleições, cumpriu o seu compromisso de campanha e 

muitas dessas lideranças passaram a fazer parte do novo governo.  

O antropólogo Darcy Ribeiro foi vice-governador na chapa de Brizola, além de 

acumular o cargo de secretário de Cultura, e teve participação importante na concepção 

do monumento homenageando Zumbi. No próprio ano de 1982 foi lançada a primeira 

proposta de construção do monumento e, em 1986, ele foi inaugurado na Praça Onze. 

Soares acompanhou jornais de época e expõe que publicamente – principalmente na 

imprensa organizada pelo movimento negro – a imagem do herói morto passa a ser 

associada à comunidade negra. Zumbi é visto inclusive como “ancestral negro, símbolo 

da raça e da liberdade até hoje por conquistar” (Ibidem:118).  

A grande imprensa, por sua vez, aponta a inserção de alguns segmentos do 

movimento negro em outras participações sociais, já definindo Zumbi “como símbolo 

da raça”. Este “discurso” vem a público em 1984, quando um show intitulado 

“Kizomba”, organizado pelo cantor negro Martinho da Vila na Praça da Apoteose, na 

Praça Onze, comemorou em 20 de novembro o Dia Nacional da Consciência Negra.45 

Embora “esquecido pela história oficial”, como noticiou um jornal da época, Zumbi é 

lembrado pelo PDT e pelo movimento negro. Ao recordar Zumbi “e numa operação 

metonímica todos os negros”, o governo do estado marca, a partir de 1984, sua 

participação nas comemorações do dia 20 de novembro.  

 

                                            
45 No dia 20 de novembro de 1695, no atual estado de Alagoas, o líder Zumbi teria sido aprisionado e 
morto e, conforme costume da época, o líder guerreiro teve a cabeça cortada. Este herói homenageado 
teria “liderado até a morte a resistência à última e vitoriosa investida da Coroa de Portugal contra o 
famoso Quilombo de Palmares” (Soares, 1996:118).  
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A partir daí, percebe-se um diálogo estabelecido entre o movimento negro e o 

governo do Estado do Rio de Janeiro. A busca por raízes, raça, passado africano, a festa 

expressa no samba e nas manifestações ditas afro-brasileiras, a luta pelos direitos sociais 

e civis marcados pelos debates da igualdade e contra a discriminação são o que Soares 

identifica como “discurso da negritude”. Movimento negro, grande imprensa e governo 

do estado compartilham, de alguma forma, o que é chamado de “discurso da negritude”, 

e será este compartilhamento – que não abarca necessariamente um consenso – que 

ajudará na construção do monumento a Zumbi. Citando Roger Chartier, haverá “usos 

diferentes e opostos dos mesmos bens, dos mesmos textos, das mesmas idéias” 

(Chartier apud Soares:121).  

A data comemorativa de 13 de maio de 1888, dia da assinatura da Lei Áurea, 

que declarou abolida a escravatura no Brasil, foi substituída pelo dia 20 de novembro, 

aniversário da morte de Zumbi, reivindicando-se assim um efetivo lugar do negro no 

processo de abolição e denunciando o que se considera como os “limites da Abolição”: 

uma disputa entre a liberdade dada e a liberdade conquistada. Uma grande discussão 

política aponta divergências e tensões no interior da comunidade negra em relação a 

este tema, que colocou em discussão a pertinência das comemorações do 13 de maio 

contrapondo-se à data de 20 de novembro. Mas o debate que nos interessa é a disputa 

pelo lugar em que este monumento seria erguido. Foi cogitado perto do Monumento aos 

Pracinhas, no Aterro do Flamengo, mas ficaria “associado à imagem dos heróis 

nacionais que tombaram anônimos em defesa da pátria e da liberdade”. Uma intenção, 

sem dúvida, de fazer perder sua “condição de herói da raça negra para alçá-lo a herói da 

nação” (Soares, 1996:122-128). 

No ano de 1983, um dos grandes temas na cidade era a construção da Passarela 

do Samba – que passa a ser chamada de Sambódromo já durante a sua construção – e, 

prestando atenção ao debate na imprensa e na política da época, percebe-se que há um 

cruzamento nas duas iniciativas: a construção da Passarela do Samba e o Monumento a 

Zumbi. Soares afirma que há uma preocupação do governo do estado com a 

“monumentalização do espaço urbano” e, ao se convidar o arquiteto Oscar Niemayer 

para elaborar o projeto da Passarela, evidenciava-se esta preocupação. O projeto inova 

com a construção da Praça da Apoteose onde as escolas de samba, no fim do desfile, 

evoluem antes de se dispersarem seus integrantes/componentes. Que coragem! 

É nesta “busca das origens que o Carnaval se cruza com a negritude”. Foi ali, 

justamente na Praça Onze, que durante décadas elas convergiram. Mas poucas 
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referências ao passado há na imprensa quanto ao lugar eleito para a construção do 

Sambódromo, que teve seu primeiro desfile de carnaval em 1984. No entanto, o 

jornalista Joaquim Ferreira dos Santos fez uma referência ao fato em matéria assinada 

no Jornal do Brasil de 4 de março de 1984: “[...] hoje à noite, quando você vestir a 

fantasia de príncipe e sair para o desfile do Salgueiro na Passarela do Samba, pense um 

pouco em Tia Ciata e agradeça-lhe por tudo. [...]”.  

Mariza de C. Soares, de forma perspicaz, nos aponta que naquele momento 

realizava-se algo “até então impensado: separar o Carnaval da negritude”. Não que o 

estado estivesse se “descuidando” em relação à negritude mas, como afirma Soares, o 

“lugar” da negritude na geografia da cidade era outro. Era o bairro da Saúde, onde fica a 

Pedra do Sal. 

Jota Efegê, no artigo “Onze de Junho – a praça do samba”, publicado no Jornal 

do Brasil de 11 de junho de 1970, escreveu: 

  
O velho Rocio Pequeno, o remoto Largo de S. Salvador, não foi  o berço do 
samba como alguém afoitamente o apresentou. O samba perseguido, fora da lei, 
já desafiava a polícia em vários redutos da cidade (rua Senador Pompeu, Pedra 
do Sal, morro da Favela, Arraial da Penha, etc.) e só ali se encaminhou em fins 
da primeira dezena deste século”. 
 

No ano de 1984 ficou claro então que na disputa entre Saúde e Praça Onze 

(palco dos carnavais cariocas de 1912 a 1942), a “primeira fica como lugar da negritude 

e a segunda como lugar do Carnaval”. Por iniciativa do Conselho Estadual de Cultura 

que tinha à frente Joel Rufino do Santos – liderança do movimento negro – é que se 

tombou a Pedra do Sal, na antiga zona portuária do Rio. Darcy Ribeiro, em seu discurso 

na ocasião, disse que este é “tombamento do primeiro monumento à história negra do 

Brasil [...] e que estamos assistindo ao despertar de um negro que sabe que a Abolição 

não foi dádiva de uma princesa [...]” (In Soares, 1999:125). 

Mas o tombamento da Pedra do Sal e a tentativa de consagrá-la “como um 

lugar da negritude” ou “marco da africanidade carioca”, como diz Ferraz (1997:335-

339), demonstram alguns problemas tanto políticos como de representação para o 

restante da cidade. A Pedra do Sal é um lugar pouco conhecido e visitado na cidade, o 

que foi logo percebido pelo governo, que tratou prontamente de repensar sobre a 

“monumentalização da negritude”.  

Vale ressaltar que esta discussão pertencia a um contexto mais amplo, o dos 

debates políticos do período da transição democrática de 1985, em que o Estado criou 
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nos planos municipal, estadual e federal um conjunto de conselhos, assessorias e órgãos 

destinados a tratar as questões específicas do negro. Mais adiante, em 1988, na esfera da 

representação, nesse caso, da nova Constituição do Brasil, foi que se avançou muito em 

“matéria de direitos”, pois ali o Artigo 5º considera racismo crime inafiançável e 

imprescritível (Hasenbalg, 1997:17). 

Se em 1984 a Passarela do Samba “parecia ter se tornado o símbolo do 

Carnaval do futuro”, em 1986, com a inauguração do Monumento a Zumbi, “a Passarela 

faz as pazes com o passado”. Passarela do Samba e Zumbi dos Palmares, “frente a 

frente, irão desencadear um conjunto de ações por parte do governo do estado no 

sentido de constituição de um grande espaço dedicado à negritude” (Soares, 1996:122-

128). 

A reapropriação da Praça Onze é mencionada em abril de 1986, no jornal 

alternativo Nas Bancas, em um artigo com o título: “Zumbi terá estátua na Praça”, 

escrito pelo então assessor de imprensa do Palácio da Guanabara, o jornalista e escritor 

Elias Fajardo: “Nos fins do século passado e no início deste, a Praça Onze era – ao lado 

da Gamboa – um dos redutos dos negros do Rio. Lá reinavam as famosas baianas que 

cultuavam os orixás e promoviam pagodes famosos, ajudando a dar à luz um dos 

rebentos mais fortes da cultura brasileira: o samba. Hoje, onde era o umbigo do Rio, 

existe uma grande avenida com uma fonte luminosa no meio”. Dessa forma, o local tem 

reforçada a sua ligação com a cultura negra, que Elias Fajardo considera ter sido o 

“umbigo do Rio”.  

O monumento, que deveria ser inaugurado dia 20 de novembro de 1986, foi 

inaugurado no dia 9, e isto deve ser mencionado porque em 15 de novembro 

aconteceram as eleições para o governo do estado do Rio de Janeiro e Darcy Ribeiro era 

o candidato do PDT ao cargo. A imprensa descreve o acontecimento dando ênfase ao 

“vigor político e religioso do evento”. Artistas negros como Gilberto Gil e Carmen 

Costa e atabaques de umbanda e candomblé dão mostras de um sincretismo religioso. O 

espaço vai se consolidando como símbolo da “afro-brasilidade em terra carioca”, como 

disse Nei Lopes (2001:10-20). 

Podemos então perceber que não se tratava de uma ação do estado para 

reconstruir esta antiga espacialidade, mas sim, ao redor do que havia sido a antiga Praça 

Onze, desejavam construir, em parceria com a comunidade negra, um espaço social que 

remetesse às origens e às representações da cultura negra, ou melhor, um lugar com 

passado histórico, reapropriado. Seu maior símbolo é o Monumento a Zumbi, que o 
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grupo passa a tomar como seu lugar de comemoração. Delimita-se, assim, como um 

lugar social de negros na cidade, pois ali se guardam elos com “lembranças desejadas e 

socialmente investidas” (Schwarcz, 1997:28). 

Curiosamente, este espaço se torna símbolo de outros grupos que, ao longo dos 

anos, o transformam em local de contestação. Assim, o que seria um marco de valores 

próprios da cultura negra é reapropriado por diferentes segmentos sociais da cidade que 

usam o espaço para manifestações políticas, manifestações estas e discursos que 

expressam revolta, opressão, jugo e submissão, além da necessidade de organização 

popular – valores expressos também na luta de Zumbi. “Símbolo da resistência dos 

afro-descendentes, em particular, e dos brasileiros, em geral”, o Monumento a Zumbi 

pode ser compreendido como um espaço de resistência na cidade contra a “opressão 

antiga e atual” (Conduru, 2007:67). 

 

Fig. 25: Manifestação do movimento “Grito dos Excluídos” na 
Av. Presidente Vargas, setembro de 2005. Vê-se o Monumento a 
Zumbi e, na outra extremidade, a Igreja da Candelária, ambos de 
costas - Fonte: Frente de Luta Popular, 13/09/2005. 
http://www.midiaindependente.org/en/red/2005/09/329579.shtml 
Acesso em julho de 2008.  

                    
 

No cotidiano das cidades os habitantes circulam por ruas, praças e jardins, e 

muitas vezes não se dão conta de que objetos urbanos demarcam esses lugares. “Nem 

sempre o sentido de sua permanência no espaço urbano é compreendido”. Os cidadãos 

convivem no dia-a-dia com bustos, marcos e monumentos que por vezes caracterizam 

funções utilitárias ou artísticas e, em outras, “caráter histórico ou por ser uma referência 

espacial”. “Não raro estes elementos se conjugam na mesma peça”. Em diversas 

ocasiões, certos objetos urbanos “assumem identidade com o espaço, tornando-se 

símbolo da comunidade” (Knauss, 1999:136). Se por monumento entende-se “uma obra 
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artística e/ou arquitetônica erigida em homenagem a uma pessoa, fato ou idéia a ser 

preservada pela e para a posteridade”, nós torcemos para que o Monumento a Zumbi 

permaneça onde está, porque só o tempo atribui realmente significado às “coisas” e aos 

lugares, e porque já percebemos que “é lenta a apropriação que um grupo social faz, ao 

longo do tempo, de uma peça da imaginária urbana” (Soares, 1996:122-128). 

Assim, o Monumento a Zumbi, o Sambódromo, a escola Tia Ciata e o Palco 

João da Baiana reforçam os profundos e permanentes vínculos estabelecidos entre a 

cultura popular carioca de origem negra com este território. O fato de estarem situados 

na região da antiga Praça Onze, na “Pequena África”, aumenta a importância histórica 

deste local da cidade como espaço de memória, identificado com um determinado grupo 

étnico, reafirmando assim a contribuição dos negros para a cultura brasileira.  
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Para outros, o “bairro judeu”... 

 

Se, como apresentamos anteriormente, há uma valorização da memória da 

cultura negra atrelada à história da Praça Onze, procuramos a seguir identificar um 

outro segmento da sociedade que partilha do que poderíamos chamar de patrimônio 

coletivo: a história da Praça Onze. Ele converge para uma pluralidade de sujeitos que 

nela vivenciaram experiências sociais e que atribuem ao lugar diferentes significados e 

sentidos. Incorporar a esta história outros sujeitos, variados pontos de vista significa 

confrontar um sujeito com outro e memórias com memórias. Assim, as diferentes 

memórias dos diferentes grupos que partilharam o espaço da Praça Onze são partes 

constitutivas da mesma história, sendo esta a dinâmica dos processos culturais. 

Se não há marcos urbanos que remetam a traços da cultura judaica na Praça 

Onze, isto não significa que não haja conservação de memórias da cultura judaica 

atreladas a ela, o que se torna possível porque a dissolução deste núcleo não deixou de 

garantir e preservar tais lembranças. Essa conservação pode ser observada através de 

memórias mantidas por relatos – escritos e orais – e livros sobre o tema ou sobre 

diversos tipos de eventos, como almoços de confraternização. Os judeus elaboram uma 

memória da Praça Onze e expressam ainda hoje, de diferentes formas, o sentido de 

pertença ao lugar. Isto faz com que a história do grupo na Praça Onze se torne "visível" 

aos olhos dos habitantes da cidade.  

Desta forma, ao valorizar e preservar esta memória, o grupo reafirma o diálogo 

com a cidade e com esta espacialidade. O núcleo judaico é um testemunho cultural do 

lugar, porque é mais um traço significante da história da Praça Onze, o que permite a ele 

manter-se em diálogo com diferentes marcas que nela se cruzam.  

No início do século XX, houve a chegada dos primeiros imigrantes de origem 

judaica, os quais se estabeleceram nas imediações da Praça Onze e das ruas Visconde de 

Itaúna e Senador Euzébio, que eram as principais da região. Outras adjacentes, como a 

rua de Santana (ou rua Santana), a Marquês de Pombal, a General Pedra, a Benedito 

Hipólito, a Júlio do Carmo (então rua São Leopoldo) e a General Caldwell, também 

faziam parte do que era chamado por alguns imigrantes de “bairro judeu”. 

Essa forma de concentração urbana representa um fator fundamental da 

experiência judaica na cidade do Rio de Janeiro; ali os imigrantes ocuparam os sobrados 

antigos que serviam de moradia e também eram utilizados para as atividades 

econômicas, dentre elas as oficinas e as fábricas de capas, mantôs, guarda-chuvas, as 
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alfaiatarias e as pequenas indústrias do ramo de vestuário. 

Essa forma de ocupação na cidade, vista pela ótica dos imigrantes judeus, 

representava “um fator de intimidade e segurança, em meio às vicissitudes da vida na 

cidade” (Fausto,1998:14). Aquela coletividade, composta de trajetórias de vida 

diferenciadas, subtendia aquele espaço como o da infância, da juventude, do comércio, 

da cultura, da religião, do lazer e do trabalho. A Praça Onze e as suas adjacências eram 

o “lugar social” da comunidade judaica, região de reconhecimento e de similaridades 

entre os ocupantes que tinham como sentimento comum fazer parte dele. Ali fixaram 

fronteiras que não eram subjetivas, individuais, mas sim aquelas de uma área que 

concretizava vivências coletivas, adquiridas através do uso do “bairro judeu”.  

O grupo então cria marcas, delimita regiões, relaciona-se com o local, que se 

torna ponto de referências pessoais e também coletivas. A idéia de “espaço como 

marca”, como “notação das relações sociais”, é proposta por Raquel Rolnik, que 

considera que “existe uma relação para além de funcional entre os homens e os grupos 

sociais e o espaço”. Essa relação pode ser compreendida pela noção de territorialidade, 

que pressupõe a experiência subjetiva, a experiência vivida dos sujeitos no espaço social 

como parte do processo de “significação, de percepção e de construção” dessa mesma 

territorialidade (Rolnik, 1992:27-29).46 Nesse sentido, é possível dizer que a 

representação que os sujeitos fazem do espaço traz à tona uma conexão, um elo forte 

com o lugar, que é valorizado em suas narrativas quando se remetem “ao nosso bairro 

judeu”, como se quisessem deixar claro de que lugar estão falando e qual a sua 

referência no contexto da cidade.  

A vivência e a convivência observadas na Praça Onze, como veremos na Parte 

III deste trabalho, eram possíveis graças à rede de relações étnicas e familiares e de 

vizinhança que se desenvolveram ali. Essa integração era verdadeira e coerente com o 

que observamos em suas narrativas. Falavam o ídiche, mantinham instituições sociais e 

religiosas próprias ao grupo, além de criarem ambientes para cultos religiosos, pequenos 

clubes e associações culturais e outras condições para a reprodução de uma vida privada 

comum ao grupo. Isto se dava através das pequenas lojas de alimentos, do açougue que 

possibilitava a “produção” de carne casher, da confeitaria e dos restaurantes, das 

pensões judaicas e de lugares de lazer: para o teatro, a música, os bailes, a discussão 

sobre política, a biblioteca para empréstimo de livros em ídiche, as sinagogas para a 

                                            
46 Acerca deste debate, conferir Arantes, op. cit.,  p.191-203. 
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manutenção do culto e as tipografias para a impressão de revistas e jornais em língua 

ídiche. 

O idioma ídiche é considerado por muitos como “o reflexo da alma judaica”. O 

uso permanente da “língua judaica”, da “manifestação lingüística do judaísmo”, no 

ambiente da Praça Onze pode ser considerado como vital, pois era a língua materna 

(mameloshen) de muitos desses imigrantes da Europa Oriental, e seu uso e sua 

permanência no Brasil foram uma forma de manutenção e transmissão da própria 

cultura e história judaica no país. O ídiche possibilita a expressão de valores e modos de 

vida judaicos, reflete metáforas da cultura do grupo, preceitos morais e religiosos do 

judaísmo, além de ser o idioma literário do grupo asquenazita, que tem nos escritores 

Scholem Aleichem, Mendele Sforim, I. L. Peretz, Sholem Asch, David Bergelson as 

suas referências.  

À palavra "ídiche" também são atribuídos outros significados, como o 

substantivo, por exemplo, para se referir a quem é judeu. Neste idioma, a palavra para 

judeu e sua língua é a mesma: yidn redn idish – “ídiche fala ídiche” (Landis, 1989:58-

67).47 Já a palavra  yidishkayt, tão difícil de traduzir, seria algo como “viver como 

judeu”, “vivenciar e ter uma vida judaica”. Rosa Goldfarb, uma de nossas depoentes, 

informalmente definiu para mim o que entende por yidishkayt: “é um feeling; uma 

convicção das tradições judaicas. É reconhecer o outro. É o íntimo. É o próprio 

judaísmo. O espaço da Praça Onze era um espaço de yidishkayt. Sabe, Paula, explicar é 

fácil, mas acho que entender é que é difícil”.  

Boris Fausto sugere que num primeiro momento o imigrante, percebendo-se 

“como outro” a partir de uma visão “etnocêntrica do nacional sobre ele”, organiza-se de 

forma a constituir o que chama de “microssociedades”, que reforçam seus laços étnicos 

e familiares e permitem que o imigrante crie um conjunto de condições sociais e 

culturais que viabilizem mais facilmente o processo de inserção na nova comunidade. 

As sociedades de socorros mútuos e os clubes comunitários de membros de uma mesma 

etnia são exemplos dessas “microssociedades” que, segundo o autor, são fundamentais 

como parte do processo de (re)inserção no país para o qual emigram. Como veremos, 

elas também foram criadas pelos imigrantes que se estabeleceram na Praça Onze 

(Fausto, 1998:27-28). 

 

                                            
47 Sobre o tema, conferir a obra de Jacó Guinsburg (1996). 
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Os pais de Elio Lederman – Jacob e Rachel Lederman – eram naturais de 

Varsóvia. Ainda noivos, em sua terra natal, pretendiam ir para o Canadá, mas não 

conseguiram visto. Por esta razão, Jacob Lederman veio para o Brasil em 1924. Mais 

tarde, em 1927, chegou Rachel, e casaram-se em 1929. Em 1934 nasceu Elio, que assim 

narrou suas primeiras lembranças da Praça Onze: 

 
Eu nasci em 21 de março de 1934, na Praça Onze, e até os 7, 8 anos eu vivi na 
Praça Onze, quando eu me mudei pra rua Senador Furtado. Mas eu vivenciei 
toda a situação do novo urbanismo, que tirou todos aqueles sobrados, alguns 
lindíssimos, e algumas igrejas maravilhosas, segundo meu pai me contou, como 
a Igreja São José, que era lindíssima, e isso foi tudo abaixo. Minha avó, depois 
que eu nasci, colocou meus pais, que moravam em outro lugar, no apartamento 
6, onde eu passei a minha meninice e que [em relação à própria praça] era de 
frente para Visconde de Itaúna. O que tinha na minha frente? Um açougue 
conhecidíssimo... açougue kasher e, inclusive, além de açougueiro, de ter 
açougue, ele era especialista em circuncisão. Verdade! Muito, muito 
conceituado, inclusive fez a minha e a do meu filho. E tinha uma venda, de um 
senhor chamado Luksenberg, aquele [tipo de] venda que não tem mais aqui no 
Rio. Em São Paulo tem: aquelas barricas de pepino, barricas de arenques! É 
uma coisa... Um cheiro fantástico! E eu ia... e minha mãe ia comprar algumas 
coisas lá... E encontrava com muita gente. O que mais me impressionou 
também na infância foram os judeus vendendo frutas, com dois cestos enormes, 
com um pau atravessado nos ombros, vendendo frutas. E, veja, tinha também a 
“beigaleira”, que vendia beigales. Ela gritava: “beigaleira... !”. Mas isso, mais 
para os anos 40, na Praça Onze, já tinha ido embora. [...]  

 
Estes trechos do depoimento de Elio Lederman nos permitem correlacioná-los 

com as diversas formas com que os imigrantes se inseriram na Praça Onze e na cidade 

do Rio de Janeiro. O que chama a atenção é o fato de a narrativa de Elio expressar um 

viver na Praça Onze profundamente mesclado com a vida comunitária judaica, com isso 

nos apontando uma multiplicidade de usos e de ocupação desse espaço. Mas o lugar 

possibilita relações sociais diferenciadas e é necessário entender que os diversos grupos 

étnicos apropriam-se dele de maneira também diferenciada num “compartilhamento” da 

Praça Onze. Isto nos é mostrados pelos depoimentos, que nos ajudam a entender que as 

experiências pelas quais passaram expressam formas coletivas de viver e de se inserir.  

 
Tinha tudo, tinha tudo... É, tinha padaria, tinha venda, mas [também] de não-
judeus. Tinha armazém, como antes, de um conceito antigo, com aqueles 
bacalhaus pendurados no mármore... Tinha de tudo, não é? O ambiente da Praça 
tinha até jornaleiro judeu, sapateiro judeu nessa época... Mas a maioria começou 
a trabalhar à prestação [...] O ídiche era falado na rua. E as pessoas se reuniam 
na Praça Onze, dia de domingo, para bater papo. Aquele negócio ali de pequena 
cidade. Mas a virada foi na década de 1930 e princípio de 1940 [...]. E assim foi 
que eu vi, [na] minha meninice, quando começou a cair a Praça Onze para abrir 
a Avenida Presidente Vargas (Elio Lederman). 
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A constituição deste espaço deve ser compreendida considerando-se aspectos 

econômicos e culturais não só do lugar, mas do grupo que ali se instalou e dele se 

apropriou. Aquela era uma região desvalorizada da cidade, nas proximidades da estação 

de ferro, do porto, caracterizando-se assim como área propícia à instalação de judeus 

mais pobres e também ligados às atividades econômicas urbanas. No entanto, obras de 

renovação ameaçaram o lugar e, com isto, "induziram" uma alteração em todo um modo 

de vida. Mas em nossa investigação pudemos constatar que a demolição da Praça Onze 

não significou ruptura quanto à vida judaica do grupo. Isto porque a natureza do espaço 

social da Praça Onze foi reelaborada em outros lugares da cidade, quando os judeus, 

antes mesmo das obras de demolição, transferiram-se para outros bairros do Rio, neles 

refazendo sua vida comunitária. Elio Lederman falou a respeito desse processo: 

 
A Praça Onze sempre foi um lugar barato para morar... Para aqueles tempos, 
né? Então, era um lugar barato, e por isso os judeus que não podiam, que não 
tinham recursos, tinham que morar por ali mesmo, e ali criaram seus filhos, sua 
família. E depois foram migrando quando a Praça Onze foi derrubada. Foram 
migrando, primeiro para Tijuca, Flamengo, Praça da Bandeira. Tinha uma 
avenida na Praça da Bandeira, na rua Senador Furtado, que era chamada idishe 
avenide, “avenida dos judeus”, porque era barato ali.  

 
Os livros Os judeus da Leopoldina (Vaitsman, 2006) e Vivência judaica em 

Nilópolis (London, 1999) retratam justamente como a comunidade judaica se 

estabeleceu em outros bairros do Rio entre os anos de 1920 e 1950, reproduzindo um 

modo de vida com experiências sociais da vida judaica. Samuel Malamud considera a 

Praça Onze como um “gueto sem muros”, tal era o número de lojas, instituições e 

serviços judaicos. A Leopoldina, no entanto, “era uma comunidade pequena, e as 

instituições comunitárias – escola, sinagoga, biblioteca e grêmio juvenil – 

congregavam-se sob uma única instituição ‘guarda-chuva’, o Centro Israelita do 

subúrbio da Leopoldina, criado em 1929, que teve sede própria em Olaria”. Ao longo 

dos trilhos da Estrada de Ferro Leopoldina – Olaria, Ramos, Penha, Bonsucesso, entre 

outros, além de Madureira, Méier e Nilópolis – constituíram um viver judaico na cidade 

que faz parte ainda hoje da memória do grupo (Vaitsman, 2006:23-35).  

 
Durante a Segunda Guerra, a necessidade de substituição de produtos 
importados multiplicou o número de fábricas pequenas e médias entre 
Bonsucesso e Olaria. A industrialização ganhou ainda mais impulso com a 
conclusão das obras de saneamento das bacias hidrográficas da região, em 1942. 
No mesmo ano, a abertura da avenida Presidente Vargas e o desaparecimento da 
Praça XI levaram à região da Leopoldina novos moradores, entre eles famílias 
de imigrantes – judeus, portugueses – em busca de espaço a preços acessíveis. 
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A inauguração da avenida Brasil, em 1946, terminou de "abrir a porta dos 
subúrbios", como anunciavam os jornais, a reduzir o trajeto da Leopoldina ao 
Centro, em lotação ou de carro, de mais de uma hora para cerca de 20 minutos 
(Vaitsman, 2006:20).  
 

Nilópolis, por sua vez, já seguia o caminho da Estrada de Ferro Central do 

Brasil e, em 1926, recebeu este nome em homenagem ao então Presidente da República 

Nilo Peçanha. Nessa época já havia judeus nesta que é hoje uma cidade da Baixada 

Fluminense. Ali se estabeleceram em 1928 a sinagoga Tiferete Israel, na rua Mena 

Barreto, o Cemitério Israelita de Nilópolis, a Escola Israelita S. An-ski e o Centro 

Israelita de Nilópolis, estruturando uma vida social e religiosa que crescia. London 

afirma que foi a partir de 1914 que os judeus começaram a chegar à região, e que por 

volta de 1947 Nilópolis já contava com cerca de 300 famílias judias vivendo lá. Tinham 

seus negócios, como a casa de tecidos e roupas de cama e mesa, a farmácia e o médico 

judeu, a oficina de serralheria de um imigrante judeu alemão, o açougue casher, a venda 

ídiche, que abastecia as famílias locais de arenque e cashe – trigo sarraceno, pepinos em 

conserva e salames casher, próprios para o consumo de judeus. Além destes, havia os 

alfaiates, os sapateiros judeus, as lojas de móveis e de ferragens e a gráfica da família de 

imigrantes judeus romenos Berkovitz, que fez história na cidade por ter impresso o 

primeiro jornal de Nilópolis; e a família foi homenageada com um nome de rua.  

 
Os judeus que chegavam ao porto do Rio passaram a ter mais uma opção de 
vida ao lado dos generosos trilhos da Central do Brasil: Nilópolis. Mas 
Nilópolis não foi apenas uma réplica da Praça Onze. Pouco a pouco uma 
comunidade foi se formando [...] Era uma cidadezinha onde os judeus gostavam 
de morar e se sentiam em casa. Facilidade de comunicação em ídiche, lojas de 
proprietários judeus que, muitas vezes, nas tardes livres, tornavam-se pontos de 
encontros [...] Um comportamento humano tipicamente comum em pequenas 
cidades do interior [...] E, naquela pequena cidade, [...] durante quase 70 anos 
floresceu e deu frutos uma comunidade judaica autônoma e orgulhosa (London, 
1999:40-43). 

 
A ocupação de Nilópolis como a da Zona da Leopoldina permitiu que o grupo 

se mantivesse coeso. Foi o que fez os imigrantes de primeira geração na Praça Onze, 

porque morar perto implicava a possibilidade de manter laços étnicos e sociais e de 

compartilhar experiências. O depoimento de Frida Buksman é revelador da trajetória de 

judeus que, saídos da Praça Onze, se estabeleceram em Nilópolis: 

 
Vim para o Brasil em 1929, ainda criança. Eu não poderia me lembrar de quase 
nada, mas minha mãe repetia tudo, dezenas de vezes. Meu pai já estava no país 
há mais de um ano e morava numa vaga, junto com mais três companheiros, na 



 103

Praça Onze. Com a nossa vinda, meu pai tinha que se mudar de lá. Ele alugou 
um quarto, uma meia água, numa vila, na rua São Pedro, ao longo da Estrada de 
Ferro Central do Brasil. Era uma habitação coletiva onde em cada quarto 
morava uma família [...]. A Praça Onze exercia fascínio sobre os imigrantes 
judeus. Lá era fácil se comunicar com conhecidos, fazer amizades com 
desconhecidos e sentir-se amparado. O ídiche era falado pelos que estavam aqui 
há mais tempo e pelos recém-chegados. Os anúncios da venda de terrenos em 
Nilópolis, por preços módicos e a prazo, atraiu muitos recém-chegados 
imigrantes judeus, como meu pai. Com a ajuda das sociedades beneficentes e 
com um empréstimo da "Lai e Spar Casse", meu pai, foi levado para Nilópolis 
por um conhecido que achou que ali ele poderia realizar o seu sonho: construir 
um teto sobre a cabeça. Comprou um lote de terreno e como de profissão era 
carpinteiro, arrumou dois ajudantes e em pouco tempo nossa casa estava pronta. 
Eu e minha mãe ficamos felicíssimas. Saímos do cortiço da Praça Onze para 
morar mais humanamente em Nilópolis, que já tinha muitos habitantes judeus 
(In London:104-105).  

 

Muitos dos imigrantes estabelecidos na Praça Onze trabalhavam como 

vendedores ambulantes e, assim, “este prestamista se ‘interiorizava’, em busca de 

territórios inexplorados para trabalhar”. A concorrência fazia com que cada vez mais 

este trabalhador procurasse clientela mais longe, “subindo e descendo morros, 

percorrendo quilômetros diariamente com malas pesadas, batendo palmas nos portões 

das consumidoras que viviam na Zona Norte e nos subúrbios mal abastecidos de lojas. 

Enquanto trabalhavam como ‘clientela’, os homens juntavam dinheiro e muitos contam 

que economizavam para que lhes permitissem se instalar como pequenos comerciantes. 

“Quem saiu da Praça Onze encontrou melhores condições de vida, primeiro em imóveis 

alugados, depois comprados, na Zona Norte. Na Leopoldina, a maior concentração de 

judeus foi em Olaria, Ramos e Penha” (Vaitsman, 2006:64-65). 

A Praça Onze parecia ser então "porto seguro" no início de vida no Brasil; ela 

tinha um papel importante porque ali se concentravam as instituições de auxilio aos 

imigrantes e também uma rede de apoio importante ao recém-chegado. Mas ao longo do 

trabalho percebemos que era um local temporário e de onde se queria sair tão logo fosse 

possível. Em outros bairros da cidade conseguiriam "reinventar" suas experiências 

vividas na Praça Onze e reforçariam laços de família e vizinhança. Os depoimentos 

abaixo retratam o ideal do imigrante.  

Shmuel Reznik emigrou primeiro e, em 1928, trouxe os pais e o irmão para 

Brasil. A pequena família foi direto do Cais do Porto para a Praça Onze, onde familiares 

já viviam. Da Praça Onze, o pai de Shmuel passou a sair todos os dias rumo à clientela 

suburbana, até se mudar para a Leopoldina. Conta o neto, Alberto Reznik:  
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Meu avô paterno chegou com uma pequena economia. Tinha que comprar um 
terreno, ou uma casa, para a família. Aí levaram-no para Copacabana, que só 
tinha dunas de areia. Olhou para aquilo e não quis... Levaram-no então para 
Ramos, que era o lugar mais pobre que havia, e ele decidiu comprar, porque na 
vizinhança viu casas com moradores para os quais podia vender à prestação. O 
problema dele era ganhar o sustento da família. E ele ia vender para quem em 
Copacabana? (In Vaitsman:48). 

 

Faiga Rusla Spigel assim narra as memórias de sua família, que também se 

instalou inicialmente na Praça Onze: 

 
Meu pai veio primeiro e depois nos trouxe, a mim, minha mãe e meu tio. 
Quando chegou, um amigo ofereceu-lhe um quarto em casa e deu-lhe fiança 
para comprar mercadorias. E o ensinou a falar: "compra bonito, vende barato", 
fazendo com a mão quanto era. A região de venda dele era a Penha. O material 
era comprado na rua da Alfândega, na loja de um judeu que vendia cobertores, 
lençóis, calças [...] No começo moramos na rua Benedito Hipólito, transversal à 
rua Santana. Quando eu tinha uns 8 anos e meu irmão Abrão uns 3, meu pai 
alugou uma casa grande na Penha Circular. Em seguida, comprou um terreno e 
construiu uma casa na rua Lobo Júnior: morávamos em cima e em baixo ele fez 
uma loja, que primeiro alugou. Depois montou um armarinho (In Vaitsman:66).  

 

Já em outro depoimento do livro de Esther London, revela-se uma nova faceta 

da emigração judaica para o Rio de Janeiro. Nilópolis é comparada ao vilarejo judaico 

em que viviam na Polônia. Assim, ao instituírem em outros bairros da cidade um 

comportamento que poderíamos considerar étnico-social, possibilitam a identificação 

desta cultura e de suas fronteiras: 

 
Por que meus pais foram morar em Nilópolis? [...] No navio, outros jovens 
judeus de outras cidades polonesas já tinham lugar definido para morar por 
causa dos parentes que mandavam cartas. Iam para o Brasil para se radicar em 
Nilópolis. Lá, diziam muitos, tudo é ídiche. Quem mora em Nilópolis não sente 
saudades do shtetl48na Polônia (In London, 1999:110). 
 

Já no depoimento apresentado no Congresso de Escritores em São Paulo na 

década de 1980, Samuel Malamud narra uma trajetória oposta que vale ser reproduzida 

em parte. Sua família, ao chegar ao Rio, foi se estabelecer em outro bairro da cidade, 

mas dois anos depois se transferiu para a Praça Onze, justamente por querer estar mais 

próxima de uma vida cotidiana de práticas judaicas: 

 
Imigrei para o Brasil ainda adolescente, na companhia de meus pais, em fins de 
1923. Desde os nossos primeiros contatos com a comunidade judaica tomei 

                                            
48 A palavra em ídiche shtetl caracterizava as pequenas vilas da Europa Oriental onde viviam judeus e, na 
“sua conotação emocional, designa a terra natal, os costumes,a nostalgia que envolve uma época”. Cf. 
Worcman, 1991:328). 
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conhecimento da Praça Onze como o centro em que se congregava tanto a sua 
vida associativa e cultural, quanto a sua atividade comercial. Instalada 
inicialmente na zona suburbana – Méier e Engenho Novo – só após os dois 
primeiros anos na cidade é que minha família se mudou para a rua Santana, 
situada no coração do bairro da Praça Onze. Comecei a freqüentar este bairro, 
no entanto, ainda antes dessa data, logo que reestabeleci o contato com amigos 
e ex-colegas de escola meus conterrâneos, que aqui haviam chegado antes de 
mim e que pertenciam a um grupo cultural, esportivo e recreativo judaico 
recém-fundado – Kadima, ao qual logo me filiei. A Kadima, depois de haver 
ocupado por um curtíssimo período o andar térreo e o quintal da Sociedade 
Beneficente Israelita (Relief), nas proximidades da Bandeira, passou a 
funcionar no sobrado que servia de sede à Federação Sionista, na rua Senador 
Euzébio, bem em frente ao jardim da Praça Onze. Foi na região da Praça Onze 
que começou o meu envolvimento na vida associativa judaica do Rio de Janeiro 
como membro da diretoria da Kadima. Foi ali também, em frente ao jardim da 
Praça Onze, que aos 17 anos de idade comecei a trabalhar no meu primeiro 
emprego, como auxiliar de escritório, na loja A Liberdade, considerada, na 
época, a segunda maior casa de móveis do bairro. Todas as minhas atividades, 
então, estavam ligadas à Praça Onze e à intensa vida comunitária judaica que ali 
fervilhava [...].  
 

A Praça Onze foi, sem dúvida, um núcleo intenso da vida social e cultural 

judaica, que era exercida nas lojas, nas ruas e nas casas. Mas isto também foi observado 

em outros pontos da cidade. Nossa percepção é de que ali existia um vínculo entre o 

lugar e o grupo capaz de construir um espaço de sociabilidade que assegurou, durante 

um período, a permanência de seus costumes e tradições. Mas percebemos que esse 

lugar não foi necessariamente fundamental para garantir a existência do grupo na 

cidade. Isto porque, a nosso ver, é do ponto de vista da cultura que o grupo se reelabora 

na cidade, sempre que suas práticas e experiências sociais se mostravam capazes de 

acontecer em outros espaços sociais. O modo de convivência observado na Praça Onze 

caracterizava o local em função de uma prática que nele se dava enquanto “ordem do 

vivido”, portanto, do cultural. Essas práticas foram propícias para o estabelecimento do 

grupo nas primeiras décadas do século no novo país para o qual emigraram, ali 

"moldando" o lugar de forma a expressar a sua cultura.  

Mas a área foi ameaçada, e o grupo apropriou-se de outros espaços na cidade, 

nos quais imprimiram suas marcas, erigindo novas sinagogas e escolas – manifestações 

que criaram um sentimento de identificação e de relação de reciprocidade, assim como 

aquele que havia na Praça Onze. Dessa maneira, passaram a se firmar como grupo e 

deram continuidade ao seu modo de vida judaico em outros bairros. Foram estas 

relações que particularizaram o grupo, diferenciando-os no contexto da cidade (Certeau, 

1996:37-45).   
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Malamud prossegue em seu depoimento apresentado no Congresso de 

Escritores em São Paulo na década de 1980: 

 
Mesmo depois de ter me mudado da Praça Onze, já casado e formado bacharel 
em Direito, continuei a freqüentá-la com assiduidade, pois era ali o ponto de 
reunião do ativismo comunitário judaico, representativo de suas instituições e 
interesses comuns. Era na Praça Onze, nos seus cafés, que se debatiam todos os 
problemas, desde os de caráter local até os mais gerais. Desaparecida a Praça 
Onze com a abertura na Avenida Presidente Vargas e a construção do metrô, 
desapareceu um marco importante na vida comunitária judaica do Rio de 
Janeiro. Para os velhos pioneiros da vida comunitária carioca, o 
desaparecimento da Praça Onze foi muito penoso. Embora a maioria, se não a 
totalidade das instituições já houvesse há muito se transferido para outros 
bairros, e outros centros tivessem surgido em conseqüência do processo normal 
de transmigração populacional, bem como do grande crescimento numérico da 
comunidade, não surgiu nenhum outro local que, de alguma forma, substituísse 
a Praça Onze. 

 

Há uma representação comum acerca da saída dos judeus da Praça Onze: a de 

que foram obrigados a deixar o lugar quando das obras de construção da Avenida 

Presidente Vargas. Este, na memória do grupo social investigado, não foi o motivo 

maior desta saída. Vale ressaltar que uma das conseqüências da construção da Avenida 

Presidente Vargas foi, ao se provocar a especulação imobiliária na região, dar início ao 

esvaziamento do Centro como região de moradia. Aquele momento marcou a 

transferência de muitas famílias para outras áreas da cidade, principalmente Tijuca, 

Catete, Flamengo.  

A família de Elio Lederman teve uma experiência particular no processo de 

demolição da praça e do casario ao redor. Jacob Lederman, que era ligado à música e 

regia o Coral Israelita desde o ano de 1929 em sociedade com o amigo Luiz Coatz, 

criou uma firma de demolições em 1932 – a Demolidora Rio de Janeiro. Em 1944, os 

sócios se separaram e Jacob fundou sua própria firma, a Demolidora Carioca, que 

funciona até hoje sob a direção de seu filho, Elio Lederman. 

 
Bem, eu assisti começar a cair, a demolição... O Luiz Coatz e meu pai, Jacob 
Lederman, se associaram e fizeram a firma, a Demolidora Rio de Janeiro. Luiz 
Coatz era uma pessoa muito interessante, e eles fizeram os tais corais 
[religiosos, que se apresentavam nas] sinagogas [da Praça Onze]. E eles eram 
sócios nesse negócio. Começaram demolindo o Teatro Lírico, no Largo da 
Carioca, mais ou menos onde estava o Tabuleiro da Baiana, que não existe mais 
também. Foram demolir depois o Tesouro Nacional, que fica ali na Avenida 
Passos. Bom, não sei bem por que [eles entraram neste ramo de negócios]. Não 
sei... Justamente porque eles não se adaptavam... porque eram pessoas que 
tinham uma educação musical, não eram analfabetos; o meu pai escrevia um 
português correto, sem erros, falavam português correto... sendo imigrantes... 
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Então, eles se ligaram nisso. E foram demolindo, demolindo. Até que os dois se 
estranharam, como em todos os negócios. E o meu pai, em 1944, fez a 
Demolidora Carioca, que está até hoje (Elio Lederman, 2008). 

 
E foi a Demolidora Carioca a responsável pela demolição da Praça Onze. 

 
Meu pai começou sozinho, com a Demolidora Carioca. Mas foi a [Demolidora] 
Rio de Janeiro que demoliu a Praça Onze todinha. E eu assisti à demolição do 
primeiro quarteirão, aquele que vinha da Praça Onze até aquela rua do hospital 
Souza Aguiar. Ali é Praça da República. Então, ali tinha uma rua que ia dar na 
Central do Brasil. E começava um segundo quarteirão, que era onde está o 
Campo de Santana, até o terceiro quarteirão que é onde está a rua da Praça da 
República, onde tem o colégio, aquele colégio tradicional, o Rivadávia Corrêa. 
Bom, derrubaram tudo, e ficou uma casa que não conseguiram derrubar, porque 
a pessoa entrou na Justiça por alguma razão. E aqui eu da minha janela, garoto 
ainda, 4, 5 anos... Da janela da casa da vovó, o meu apartamento era de 
fundos... Era ainda Visconde de Itaúna, 33.  Nessa altura do campeonato, o 
Getúlio, doido pra inaugurar aquela avenida, conseguiu de alguma maneira [...]. 
E então dinamitaram essa casa, vieram os bombeiros para poder [ajudar]. Não 
tinha o maquinário que tem hoje, não é mesmo? Era tudo a “motor de feijão”, 
não tinha máquinas. Bom, motor de feijão [é] o braço do homem! 

 
A forma como Elio narra sua experiência em face da demolição da Praça Onze 

é interessante. Sua fala se insere na perspectiva de um determinado grupo, grupo de 

memória, que são os judeus que viviam na Praça Onze. Parece não haver nenhum tipo 

de conflito entre a atividade profissional do pai, segundo ele, “justamente porque eles 

não se adaptavam [...] não eram analfabetos, o meu pai escrevia um português correto, 

sem erros, falavam português correto, sendo imigrante [...] Então, eles se ligaram 

nisso”, por ser este um ramo profissional que permitiu a alguns judeus mais velhos não 

se inserirem, por exemplo, na ocupação de vendedores ambulantes ou em outras 

atividades profissionais na cidade. A firma já existia antes das obras para a abertura da 

Avenida Presidente Vargas e Elio narrou que já naquela época era uma firma de grande 

importância na cidade, tanto assim que o prefeito Henrique Dodsworth a contratou para 

fazer a demolição da Praça Onze. O próprio Elio, em depoimento escrito disponível ao 

Museu Judaico do Rio de Janeiro, relatou:  

 
Os moradores tiveram que abandonar o local. Os proprietários receberam uma 
indenização, o que os ajudou muito. Os inquilinos, sem indenização, tiveram 
que recomeçar tudo, com muita dificuldade. No corredor que ia da rua 
Visconde de Itaúna e rua Senador Euzébio até a Central, havia muitas lojas de 
judeus, (roupas, malas, etc..) que foram desalojadas. Estes comerciantes 
mudaram para vários pontos da cidade. De acordo com suas posses, instalaram-
se em lugares melhores, como a rua Uruguaiana. Outros, menos favorecidos, 
estabeleceram-se nas ruas Alfândega, Senhor dos Passos, etc.. (atual Saara) 
como atacadistas. Igrejas muito importantes por suas valiosas obras de arte 
foram demolidas, bem como sinagogas, cinema, etc. (Elio Lederman, 2000).  
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E Elio reforça a idéia, contraposta por alguns autores, de que a destruição da 

Praça não era parte de um projeto maior de perseguição anti-semita na cidade, e de uma 

ação localizada de discriminação contra o grupo judeu e outros grupos sociais 

marginalizados que viviam na Praça Onze e adjacências. Fania Fridman relembra que a 

região, desde o início do século XX, era “estigmatizada pelos órgãos de repressão como 

locais de desordeiros”. Contribuía para esta imagem a concentração de atividades de 

lazer popular, como as gafieiras, as cervejarias, os boliches, os bares, os bilhares, além 

do Mangue, a zona do meretrício, que ficava nas proximidades, e também a presença da 

comunidade judaica que tinha, no período entre guerras, várias de suas correntes 

ideológicas, religiosas e políticas ali organizadas. Encontravam-se entre elas os judeus 

de esquerda, muitos membros do Partido Comunista Brasileiro, envolvidos com os 

acontecimentos políticos nacionais e internacionais; e que  eram vigiados pela repressão 

política vigente na época (Fridman, 2007:70-74).  

Concordo que a Praça Onze era um território com “contornos econômicos, 

políticos e culturais definidos” e com uma população de estrangeiros e proletários, a 

qual o governo desejava deslocar para outras regiões da cidade (Ibidem). Mas a meu ver 

a intenção maior era a intervenção física no local para a construção da "monumental" e 

"simbólica"  avenida idealizada por Getúlio Vargas. E para a execução deste projeto 

tudo o que pudesse ser considerado “indesejável” ou que atrapalhasse os planos para a 

área que se pretendia valorizar deveriam ser “removidos”. Evelyn Lima considera que a 

“picareta do progresso” não poupou monumentos importantes e lugares tradicionais e 

históricos vinculados à memória da cidade, dentre eles a Praça Onze, que foi “tragada 

pelo avanço do progresso”. O plano elaborado para a avenida 

 
não levou em consideração esta alma da cidade, repleta de tradições. O bairro 
judeu, as associações de negros, os imigrantes portugueses e italianos que se 
dedicavam ao comércio local nada significavam para os mentores do plano 
[Esta] grande cirurgia urbanística derrubou quarteirões inteiros da Praça Onze, 
alterando substancialmente a paisagem do bairro e empurrando seus moradores 
para outras localidades (Lima, 1990:37-53).  
 

Percebe-se então que os espaços projetados na Presidente Vargas são, como um 

todo, “hostis ao ser humano, não lhe transmitindo qualquer significação [...]. Um espaço 

amplo e genérico, onde o hóspede mais importante é o automóvel”. (Idem) Nesta 

avenida inexiste o trinômio rua-avenida-praça, que necessita de integração e 

movimento; ao contrário, a destruição daquele “locus fervilhante de vida e de livres 
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experiências humanas” afastou o indivíduo das ruas e da praça que a ele pertenciam 

(Ibidem:110-111). 

Elio Lederman em seu depoimento emite um ponto de vista acerca da 

demolição da praça e do “centro judaico”, atribuindo um valor diferenciado ao 

compará-lo com o “próprio prédio da Prefeitura”, que tinha significado por sua 

arquitetura e por seu uso político, e que também foi demolido:  

 
Demolir o centro judaico não foi preconceito. Era a modernização da cidade 
que se fazia necessária. O próprio prédio da Prefeitura, localizado no quarteirão 
entre as ruas Senador Euzébio e Visconde de Itaúna, voltado para a Candelária, 
foi demolido (Lederman, 2000).  
 

O processo de demolição foi demorado, mas era um projeto tão importante 

para o governo que até um telefone foi instalado na casa do sr. Jacob Lederman, na rua 

Visconde de Itaúna, numa época em que telefone era algo raro. Para festejar o final da 

demolição da Praça Onze houve um grande almoço, no qual o menino Elio compareceu:  

 
Fizeram um grande banquete, que foi servido pelo SAC. O SAC era o “Serviço 
de Alimentação”. Onde tem o INSS na Praça da Bandeira, ali era um grande 
restaurante de operários. Os operários tinham uma refeição barata, digna e boa. 
Então, foi colocada aquela mesa enorme, eu sentado ali pertinho do Getúlio. E 
foi servida a mesma comida para todo mundo, a comida do SAC. E o Getúlio lá, 
garfando a comida também. O prefeito era o Henrique Dodsworth e nós 
ganhamos um telefone... Naquela época não tinha telefone, não é? Mas por 
causa da necessidade do prefeito e do secretário dele, Hélio de Brito – a minha 
memória está boa pra caramba, heim? – que eram os que estavam comandando 
aquilo... [acho que era secretário...], então colocou-se um telefone lá em casa 
para necessidade de comunicação. E eu tinha que subir num banquinho, porque 
o telefone estava lá em cima, para ligar para “Bangu 3:1” [...] Era aquele 
telefone de manivela, daquela época, e que minha tia tinha lá, em Realengo.  

 
Refaço a pergunta agora para Elio Lederman sobre o que havia representado a 

demolição da Praça Onze para a comunidade judaica. E ele me diz que, em sua opinião,  

 
as raízes [estavam] lá... Mas já havia, sabe, uma unidade judaica [em outros 
bairros, como] em Madureira, com clubes, sinagogas, no Méier, em Ramos, em 
vários lugares. Aí depois começaram a vir para zona sul alguns, não é? [Bairros 
como] Flamengo, Catete. Mas houve, nesse momento da demolição um 
sentimento ali naquele grupo de... [...] De perda. [...] Na Praça Onze, ali tinham 
as sinagogas... Tinham duas sinagogas: uma foi demolida com a construção da 
Presidente Vargas, a outra foi demolida pelo metrô. É, foi demolida pelo metrô, 
isso depois. Ela existiu [ainda] com a Presidente Vargas aberta. Aquela do outro 
lado da rua Santana, perto do muro da Central do Brasil. Mas [para mim] é 
difícil, porque eu era muito criança. E eu não sabia exatamente... essa 
conotação, que eu acho que os meus pais não passavam, essa angústia de ver 
aquele mundo ser destruído... Não passavam essa angústia, então, eu não sofri. 
Eu achava aquilo muito natural. 
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O depoimento de Luiz Gutlerner, nascido em 1933 em Minas Gerais, filho de 

pai polonês e mãe húngara, e que tinha avós que moravam na rua de Santana, reforça a 

fala de Elio Lederman, mas aponta para um dado significativo: a importância de se 

manter esta memória: 

 
A construção da avenida mudou muito [o lugar]. Ela [a comunidade judaica] 
não conseguiu se manter por muito tempo ainda. Ela foi se esfacelando aos 
poucos, primeiro, pela própria desapropriação e abertura da avenida. E segundo 
porque os judeus, naquela época, eles já estavam conseguindo sair daquela 
pobreza inicial para uma vida melhor, já começavam a querer morar em bairros 
mais sofisticados. E com isso eles foram saindo. Mas a memória... Olha, tudo 
aquilo que vem do teu nascedouro você jamais consegue esquecer. A vida dos 
judeus no Rio de Janeiro está muito ligada à Praça Onze. Foi ali o começo de 
tudo, foi ali que tudo começou a acontecer. Até hoje, quando se fala em Praça 
Onze, todo mundo sabe o que quer dizer Praça Onze. Praça Onze era tudo, a vida 
toda da comunidade se desenvolvia ali.  
 

Perguntado se o grupo se sentiu "expulso" do lugar com esta obra, ele 
relembrou: 

 
Não. Em nenhum momento o grupo se sentiu expulso do lugar. O grupo, na 
realidade, foi se desfazendo aos poucos, porque você sabe que nós não nos 
contentamos em ficar parados no mesmo lugar. [...] Afinal de contas, a gente, 
até hoje cultua com eventos a Praça Onze. Se nós temos esse saudosismo, é 
porque a gente gostava do lugar. Nós tínhamos toda uma vida comunitária 
concentrada ali. Só que, para morar, a gente não estava mais querendo morar lá. 
A gente já estava indo para Copacabana. E, hoje em dia, nós já estamos no 
Leblon e na Barra, porque houve uma melhora no nível, no status da 
coletividade, debaixo de muito trabalho e de muito estudo também, porque os 
filhos já freqüentavam universidades e já estavam se tornando engenheiros, 
médicos, professores, catedráticos e não queriam mais morar na Praça Onze. 

 
A narrativa de Luiz Gutlerner indica que a transferência para outros bairros da 

cidade não se deveu tanto à execução de um projeto urbanístico que interferiu na vida 

pessoal, comercial e comunitária do grupo, mais sim ao fato da ascendência social deste 

grupo. Seus integrantes aos poucos foram deixando o lugar para se inserirem como 

habitantes e como comerciantes em outros bairros do Rio. A família de Luiz e outros 

membros da sua comunidade, do seu grupo de referência, acompanharam o 

desenvolvimento da classe média urbana. 

A sogra de Luiz Gutlerner era proprietária da conhecida Confeitaria Clara, na 

rua de Santana, n. 60, e Luiz narra a transferência do negócio para outro bairro na 

cidade: 
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A Confeitaria Clara era na Praça Onze. Quando a Praça Onze foi embora, eu 
virei para o meu sogro e disse: "Por que o senhor não vem para cá, para o 
Catete?". Era tudo muito difícil, não é? Mas eu ajudei... E eles saíram da Praça 
Onze na década de 60. Teve um comprador interessado. Eles sabiam que estava 
desapropriada, mas teve uma pessoa que quis comprar assim mesmo, porque 
naquela época tinha aquela coisa de dizer que projetos do governo levavam cem 
anos para sair do papel, ainda mais construir um metrô. Aí eles arranjaram um 
comprador, compraram a loja do meu sogro e com esse dinheiro ele veio para o 
Catete. [...] No Catete eles ficaram até o metrô chegar. Desapropriou também. 
Você vê como são as coisas.... Foi no ano de 1975 que começou a demolição do 
Catete. A minha sogra tinha a confeitaria lá na rua do Catete e o metrô 
realmente atingiu em cheio aquela área [...]. Tinha um imóvel grande, com uma 
padaria lá dentro, onde fazíamos aqueles doces judaicos, aqueles pães todos 
especiais. E essa foi atingida sim com a desapropriação do metrô. Mas eles 
pagaram à gente direitinho e nós pudemos comprar uma outra loja na mesma 
rua do Catete, mas do outro lado. 

 
E interessante neste trecho da narrativa perceber que, como disse Samuel 

Malamud “para os velhos pioneiros da vida comunitária carioca, o desaparecimento da 

Praça Onze foi muito penoso”, e o foi, com certeza, para grande parte dos moradores. 

No entanto, para a maior parte dos membros do núcleo judaico, foi possível elaborar-se 

como grupo em outras áreas da cidade. Como exemplo, estabelecendo uma confeitaria 

judaica no Catete, o que significa que já havia clientela para este tipo de comércio. Os 

bairros do Flamengo e do Catete já abrigavam uma pequena comunidade judaica 

asquenazita, a qual orientou este fluxo de imigrantes egressos da Praça Onze. Muitos 

deles instalaram na rua do Catete dezenas de lojas de móveis – várias oriundas da Praça 

Onze – que foram por décadas referência na cidade  

Assim como no Catete, nos bairros próximos, como Flamengo, Botafogo e 

Laranjeiras, o núcleo judaico recriou espaços de sociabilidade que asseguraram a 

permanência de seus costumes e tradições, inclusive instalando sinagogas, escolas 

judaicas, bibliotecas e clubes, como a Hebraica, nas Laranjeiras. A experiência da 

demolição vivenciada no Catete na década de 1970 para a construção do metrô no bairro 

demonstra que a cidade não pára e que seus habitantes, por um lado, sofrem com essas 

mudanças; mas, por outro, beneficiam-se com elas. Podemos dizer que não houve uma 

luta por parte dos judeus pela manutenção da ordem física da Praça Onze, mas sim que 

lutaram para preservar o espaço, ou os espaços de relações sociais e culturais 

constituídas por eles com características próprias de sua cultura, a qual queriam 

preservar no Brasil. Este lugar inicialmente foi a Praça Onze, mas também foi Nilópolis, 

Olaria e Ramos e, com as devidas proporções, Flamengo, Botafogo e Laranjeiras. 
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O jornalista Alberto Dines inicia o seu artigo “O ídiche dá samba” afirmando 

que 

 
se existe alguma coisa que explica o milagre da sobrevivência da cultura 
judaica é, sem dúvida a necessidade individual e coletiva de lembrar. Inclusive 
as coisas que jamais aconteceram diretamente conosco. Este tipo de exercício 
pode desaguar em duas atitudes: a ruminação estéril e estática em torno da 
tradição e dogmas ou uma integração da pessoa no processo histórico [...] O uso 
da memória, desse modo, pode desembocar tanto nos ritos como na história 
(Dines, 1984). 

 
Podemos dizer que Dines está valorizando a possibilidade de se usar a memória 

para se fazer história. E isto, no caso específico da presença do núcleo judaico na Praça 

Onze, é passível de ser observado de diferentes formas. Exemplificamos a seguir com 

dois importantes meios de manutenção de preservação desta memória:  

Em primeiro lugar, a obra de Samuel Malamud, que “usa a memória para fazer 

história”, ao publicar em ídiche pela Imprensa Israelita, em 1981, o seu ensaio 

memorialístico In Ondenk fun Praça Onze (Em memória da Praça Onze), que foi 

traduzido para o português em 1988 com o título Recordando a Praça Onze. Em 

segundo, na realização de um evento intitulado “Reencontro dos Saudosistas da Praça 

11 e adjacências”, no clube Hebraica, em Laranjeiras, zona sul do Rio de Janeiro, onde 

700 pessoas se reuniram para relembrar os tempos da Praça Onze. A organização dessa 

reunião, a nosso ver, reafirma a força do passado e mostra os efeitos potenciais da 

memória.  

As memórias de Samuel, imigrante da Bessarábia que chegou ao Brasil com os 

pais em 1923, são as de um ex-morador da Praça Onze que participou ativamente 

daquela vivência. Com a construção da Avenida Presidente Vargas, já liquidado aquele 

núcleo e a comunidade judaica tendo se espalhado pela cidade, tornou-se, além de 

intelectual, um dos seus maiores líderes. Samuel Malamud desafiou sua memória e a de 

outros contemporâneos, recuperou imagens em arquivos particulares de quem viveu o 

lugar e, pioneiramente, apresentou uma época considerada difícil para os imigrantes, 

mas de intensa efervescência intelectual judaica na cidade. 

Na obra de Malamud somos colocados diante de uma Praça Onze onde vivia 

esta comunidade judaica, inicialmente com dificuldades econômicas, privações, mal 

dominando o português, mas que vislumbravam não apenas realizar seus sonhos de 

prosperidade material, mas também preencher com “conteúdo ritual e cultural o vazio 

cotidiano de cada um” (Eliézer Strauch, Revista Shalom: 26-30, de 05/1988). Assim, 
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muitas instituições judaicas foram surgindo principalmente a partir da década de 1920, 

como grêmios, clubes, bibliotecas – sionista e de esquerda – e também as sinagogas, 

além de diversos jornais escritos em ídiche que tinham suas redações e gráficas 

principalmente na rua de Santana.  

Estas e outras memórias foram preservadas por Malamud inicialmente em sua 

obra publicada em ídiche, o que possibilitou que apenas um grupo de judeus a lesse. 

Esta foi a intenção do autor: uma homenagem à comunidade – a memória da 

comunidade para a comunidade. Felizmente, cinco anos depois, percebendo que este 

capítulo interessante e importante da história judaica carioca deveria se tornar acessível 

a um número maior de não-judeus e judeus (porque, de fato, uma grande parte dos 

judeus no Rio não lê nem fala o ídiche), publicou pela editora Kosmos Recordando a 

Praça Onze, fazendo das memórias deste grupo parte da história da cidade.  

Reproduzo um pequeno trecho do depoimento que prestou ao Congresso dos 

Escritores em São Paulo, na década de 1980, em que demonstra preocupação com a 

preservação da memória judaica na cidade: 

 
[...] Quanto a mim, levado por motivos óbvios, da idade que ia avançando, ao 
mesmo tempo em que fui deixando de exercer grande parte de minhas 
atividades comunitárias, fui me tornando um observador atento da atualidade, 
preocupado em fazer o retrospecto do passado para reavaliá-lo face às grandes 
transformações pelas quais a vida da comunidade carioca passou e vem 
passando. Foi então que me dei conta da existência de uma grande falha: 
estávamos nos esquecendo totalmente do nosso passado. Não estávamos 
cuidando de preservar a memória de nossa história comunitária.  
 

A preservação desta memória, em especial no "capítulo Praça Onze", veio 

através da publicação de seu livro: 

 
[...] Depois me veio a idéia de [...] prestar também um depoimento a respeito da 
Praça Onze, em homenagem aos pioneiros que lançaram as bases da vida 
comunitária judaica nesta cidade. Aqui, novamente, recorri à minha memória 
enquanto pessoa que havia participado intensamente da vida judaica daquele 
bairro, desde os anos vinte e até o desaparecimento da Praça. Achei que, dessa 
forma, estaria contribuindo para preservar um pouco da memória de um recanto 
da cidade tão importante para a história da formação e do desenvolvimento de 
nossa vida comunitária. 

 
Malamud nos demonstra que a memória possibilita a manutenção e a 

continuidade da história: 

 
Confesso que me senti realizado e muito recompensado ao ver o meu livro 
sobre a Praça Onze publicado em português, e com a repercussão que teve na 
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imprensa e nas comunidades judaica e brasileira do Rio. Aliás, vários dos 
leitores do livro em iídiche haviam insistido comigo para que não deixasse de 
publicá-lo em português para o conhecimento das novas gerações. A minha 
recompensa será, sem dúvida, muito maior se o meu livro servir de estímulo 
para que as comunidades judaicas espalhadas por esse imenso Brasil, através de 
suas lideranças, dediquem a sua atenção à conservação da memória 
comunitária, tão importante para qualquer comunidade humana. Felizmente, 
tenho percebido ultimamente o aparecimento de várias obras de memorialística 
que procuram recuperar a memória da vida judaica no Brasil. A conservação da 
memória é uma demonstração de nosso respeito e de nossa preocupação com o 
passado, para poder melhor preservar o presente e cuidar de preparar o futuro. 

 
Mesmo achando que seu livro teria maior interesse para membros da 

comunidade judaica, deixou seu rico testemunho, o qual o historiador Elias Lipiner, no 

prefácio do livro, soube valorizar como memória e futura fonte histórica de pesquisa: 

 
Com efeito, o depoimento sobre uma comunidade em processo de formação não 
pode ser prestado em narração elegantemente estruturada, numa ordem rigorosa, 
mas antes por meio de um esboço caótico de traços de modo desproporcional e 
fragmentário, com ênfase, todavia, aos momentos pioneiros mais importantes a 
serem perpetuados como matéria-prima para um oportuno aproveitamento em 
detalhes pelo historiador ou ficcionista (Lipiner apud Malamud, 1988:9-11). 

 
Com efeito, ao escrever este livro, Malamud tem não só a sua história de vida 

preservada, como a da comunidade à qual pertence. Alessandro Portelli reforça que a 

contação de uma história “preserva o narrador do esquecimento; a estória constrói a 

identidade do narrador e o legado que ela ou ele deixa para o futuro (Portelli, 2000:296).  

Em agosto de 1999, mais de dez anos depois da publicação de seu livro, 

Samuel Malamud foi o grande homenageado do evento “Reencontro dos Saudosistas 

Praça 11 e adjacências”. Este encontro reafirma o que foi dito por Sean Field 

(2001:122): “The community never speaks with a single voice” [Tradução livre: A 

comunidade nunca fala através de uma única voz]. 

 

Fig.26: Convite do “Reencontro Saudosista da Praça 11”, 1999 
Fonte: Museu Judaico do Rio de Janeiro 

 



 115

Um dos livros mais interessantes que li recentemente, ainda não traduzido para 

o português, é sobre a remoção de diferentes comunidades étnicas de certas áreas, em 

especial do (bairro) District Six, na cidade do Cabo, África do Sul, durante o estado de 

apartheid no país. O livro, organizado por Sean Field, apresenta uma coletânea de 

artigos que tratam de recuperar, através da história oral, experiências dos que viveram o 

que ele denomina de forced removals. 

Esta leitura me possibilita reafirmar que a Praça Onze era um espaço 

intercultural, e que os judeus e outros grupos étnicos não vivenciaram uma história de 

remoção forçada deste lugar. Primeiro, porque não era um gueto, e não eram forçados a 

viver ali; segundo, o sentimento de fazer parte de um grupo que tem sua história 

vinculada ao lugar também não foi destruído, ao contrário, foi mantido por muitos de 

seus membros se bem que de formas diferenciadas. Assim, essas memórias não foram 

perdidas nem destruídas, e são até hoje enaltecidas através de monumentos, músicas, 

poemas, relatos, livros, eventos.  

O que queremos reforçar é que, no caso dos judeus, o livro de Samuel 

Malamud e um evento como o “Reencontro dos Saudosistas Praça 11 e Adjacências” 

reforçam no presente este vínculo com o lugar em que viveram há quase 60 anos atrás. 

Esta memória é cultivada, não se esvai, e memória aqui deve ser compreendida como 

 
sets of thoughts, images and feelings about the past. We forget our memories 
because of old age or illness. We avoid reliving our memories because they are 
too painful, sad or shameful. And now and then we silence our memories 
because it is too threatening to think or speak about them. People remember in 
different ways. But we still need shared memories of people, places and events 
to understand who and what we have become (Field, 2001:117).  
 
[Tradução livre: memórias são feitas de pensamentos, imagens e sentimentos 
sobre o passado. Nós perdemos nossa memória por causa da idade avançada ou 
por doença. Nós evitamos reviver nossas memórias ou porque elas são sofridas 
demais, ou são tristes ou nos envergonham. E, de vez em quando, escondemos 
nossas memórias por ser difícil conviver com elas, falar ou pensar sobre elas. 
As pessoas têm maneiras diferentes de rememorar. Mas nós ainda precisamos 
compartilhar nossas memórias, os lugares e os eventos para entendermos quem 
nós somos e em que nos tornamos]. 

 
A organização de um evento – em que pessoas interagem, ouvem e contam 

histórias e relembram pessoas e lugares em que viveram – demonstra que naquele 

espaço comum elas dividiram memórias. Este acontecimento é dono de uma força que 

possibilita compreender que as histórias individuais ali transmitidas foram incorporadas 

como memórias do grupo. Sustentou-se por tantos anos como memórias do grupo 
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porque muitos dos ex-moradores da Praça Onze se mantiveram unidos, contaram e 

ouviram sobre este passado, valorizando tal transmissão Sobre este aspecto, Sean Field, 

que trabalha com o conceito de community-in-memory, 

  
Popular memory mostly relies on people’s struggles to express their feeling of 
togetherness and belonging. Through people expressing memories about their 
shared past, collective forms of identity are kept alive The communities we 
have explored in this book  might be physically "lost", but former residents 
continue to sustain and express their memories as a community-in-memory. 
 
A community-in-memory is usually shaped around the experience of loss. But a 
community-in-memory is also a brave and creative response to this loss, which 
allows people to move in the future without forgetting or denying their shared 
past. (Field, 2001:119). 
 
[Tradução livre: A memória popular se apóia na luta das pessoas para 
expressarem seu sentimento de união e pertencimento. Através dos relatos das 
pessoas sobre seu passado comum, formas coletivas de identidade são mantidas 
vivas. As comunidades que nós tratamos neste livro, talvez estejam fisicamente 
"destruídas", mas antigos moradores continuam mantendo e expressando suas 
memórias como uma comunidade-de-memória.  
 
A comunidade-de-memória é geralmente baseada na experiência da perda. Mas 
uma comunidade de memória é também uma forte e criativa responsabilidade 
sobre esta perda, a qual permite que as pessoas passem para o futuro sem 
esquecer ou rejeitar este passado comum.] 
  

O grupo que estamos estudando – o núcleo judaico – não está mais fisicamente 

na Praça Onze, mas seus antigos moradores continuam a sustentar e a expressar suas 

memórias. Talvez, até na forma de uma “comunidade-de-memória”. No entanto, este 

termo é utilizado pelo autor para se referir às comunidades baseadas nas experiências de 

perdas – como é o caso de remoções forçadas de certos bairros na cidade do Cabo. No 

caso da Praça Onze, não há perdas segundo este sentido, o que não quer dizer que esta 

comunidade, em função da saída do lugar, tenha esquecido ou rejeitado o seu passado 

comum. O “Reencontro dos Saudosistas Praça 11 e adjacências” é um bom exemplo 

disto.  

Luiz Gutlerner, em sua narrativa, diz que se “afinal de contas a gente até hoje 

cultua com eventos a Praça Onze, se nós temos esse saudosismo, é porque a gente 

gostava do lugar”. Este vínculo foi mantido vivo pelos imigrantes e seus descendentes 

através de suas memórias, que são reelaboradas em eventos como este encontro que 

reuniu cerca de 700 pessoas no dia 29 de agosto de 1999.  
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Foi, na realidade, saudosismo porque nós ainda nos encontrávamos em festas, 
em aniversários, em diversas ocasiões. E em uma dessas ocasiões, eu não 
lembro quem virou para mim e disse assim: – "Eu estou a fim de fazer uma 
grande festa em homenagem à Praça Onze. E nessa homenagem à Praça Onze, 
nós vamos homenagear aqueles judeus mais importantes da vida judaica da 
época, aqueles que ainda estão vivos. Então, a gente se reuniu, nós éramos umas 
seis ou oito pessoas. E nós pudemos homenagear, por exemplo, o doutor 
Samuel Malamud, o Manuel Bronstein, dr. Bertoldo Baratz, enfim, grandes 
nomes da coletividade. E foi uma festa emocionante. E nós tínhamos, mais ou 
menos, umas setecentas pessoas naquele salão. E os convites foram vendidos 
para poder custear a festa, o almoço.  

  
A emoção de Luiz Gutlerner ao narrar o evento demonstra a luta desses antigos 

ocupantes da Praça Onze em manter esta memória. Aliás, eles se sentem responsáveis – 

assim como Samuel Malamud demonstra no seu livro – por conservá-la e transmiti-la. 

Eles vivem o século XXI sem esquecer ou rejeitar este passado comum e têm o 

compromisso de preservá-lo.  

Ao ser indagado sobre a presença de 700 pessoas no evento, afirmou: 
 
Esse número, para nós, significa que a Praça Onze não tinha caído no 
esquecimento. Apesar de não existir mais como Praça Onze, quero dizer, que 
nenhum judeu morasse mais na Praça Onze, eles tinham saudades de lá. Quando 
você falava que ia ter um almoço, uma festa, uma homenagem para aqueles que 
moraram na Praça Onze, com painéis de fotografias da época, todo mundo 
queria. No final, na última semana, tinha gente brigando por um convite e não 
tinha mais. Olha, foi uma coisa... Foi muito legal.  
 

Para que esta memória se mantenha, é necessário que indivíduos se sintam bem 

em transmiti-la e outros sintam prazer e valorizem ouvi-la. Neste encontro, dos 700 

presentes, muitos eram filhos e netos de imigrantes ex-moradores da Praça Onze. Como 

afirmou Gutlerner, foi importante a presença deles no evento, porque “a vida 

comunitária mudou muito. E nós tínhamos um interesse muito grande de que nossos 

filhos vissem como era a vida comunitária naquela época”. Luiz nos contou que para 

"ilustrar" o evento organizou painéis com fotos da Praça Onze depositados em arquivos 

públicos da cidade do Rio de Janeiro. Luiz bem sabe que através de fotografias 

memórias são revividas e estimuladas: 

 
Nós fomos em dois lugares. Um foi no arquivo da Light. A Light tem um 
arquivo fabuloso de fotografias. E ali na Praça Onze, onde fica o Arquivo Geral 
da Cidade, este já está todo moderno, está tudo no computador, e eles também 
têm largo acervo de fotografias da época. E foi ali que eu consegui. Tem até 
fotos da construção da Praça Onze mesmo. Quando as linhas de bonde 
chegaram, a Light teve que abrir as ruas para colocar os trilhos e tudo mais. Eu 
tenho fotografia ali dessa época. E fizemos a reprodução e colocamos em 
painéis nas paredes. As pessoas que viveram na Praça Onze, quando chegavam 
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em frente aos painéis gritavam assim: "Meu Deus, olha a casa em que eu 
morei!", e os olhos cheios de lágrimas... quer dizer, a coisa era pesada, era um 
sentimento muito forte.  

 
Tanto Luiz Gutlerner como os outros organizadores do evento têm consciência 

e valorizam a continuidade desta memória. Isto fica comprovado pelo fato de terem 

organizado um álbum fotográfico com todo o material ilustrativo resgatado para o dia 

do evento, o qual doaram para o Museu Judaico do Rio de Janeiro. 

 
Na realidade, esse álbum foi todo confeccionado por um grupo do qual eu fazia 
parte e, quando terminou a festa, o almoço, nós tivemos a preocupação de 
deixar toda essa memória fotográfica em um local onde pudesse ser preservada, 
para que não desaparecesse, não é? Aí veio a idéia do Museu Judaico, que é um 
local onde está muito bem guardado, eu sei, e as pessoas o consultam de vez em 
quando para lembrar alguma coisa da Praça Onze.  

 
Como Pierre Nora destaca, um acontecimento "testemunha menos pelo que 

traduz do que pelo que revela, menos pelo que é do que pelo que provoca" (Nora apud 

Knauss, 2001).49 Ao se investigar a história do evento ocorrido no Clube Hebraica, não 

se pode deixar de admitir que a memória do núcleo judaico que viveu a Praça Onze se 

mantém viva no grupo e na cidade ainda hoje, não obstante ela perdure “mesmo diante 

da ausência de rituais ou de monumentos”. 

O historiador Paulo Knauss, em seu interessante artigo sobre a tragédia urbana 

que foi o incêndio do Gran Circus Norte-Americano ocorrido em 1961, em Niterói, 

relaciona a história deste acontecimento à história urbana para discutir a problemática 

da memória nas sociedades contemporâneas. O fato é conhecido como um dos maiores 

incêndios da história em termos de número de vítimas fatais, e se afirmou na memória 

da cidade. Sua análise demonstra como o acontecimento se estabelece entre história e 

memória e define a cidade como sentimento. Neste trabalho dialoga com um dos textos 

mais conhecidos de Pierre Nora que propõe o conceito de “‘lugares de memória’ para 

caracterizá-los como expressão da sociedade contemporânea que materializa o passado, 

por não justificar mais seus atos pela ancestralidade como as sociedades tradicionais e 

por não viver, portanto, no plano da memória” (Nora apud Knauss, 2007). 

 

                                            
49 Conf. Knauss, Paulo. “A cidade como sentimento: história e memória de um acontecimento na 
sociedade contemporânea – o incêndio do Gran Circus Norte-Americano em Niterói, 1961”. Revista 
Brasileira de História, v.27, n.53, São Paulo, jan./jun. 2007. Disponível em: http://www.scielo.br/cgi-
bin/wxis.exe/iah.  
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Assim como no incêndio do circo de Niterói, a Praça Onze pode ser pensada 

como um caso que “contradiz essa consideração geral e relativiza o modelo de validade 

geral”, porque, de um lado, a Praça Onze, como demonstramos, é cercada de marcos da 

cultura negra que definem a memória de tal grupo nesta espacialidade, isto é, define esta 

memória na cidade através de "lugares de memória". De outro lado, o núcleo judaico 

que morou na Praça Onze (isto é, experimentou a cidade) continua “vivendo da 

memória reproduzida por meio de sentimentos compartilhados pela lembrança”, mas 

não ergueram ali "lugares de memória". Assim, podemos afirmar que estas duas 

experiências da memória combinam-se na cidade. Knauss esclarece: 

 
pode se considerar, então, que a sociedade contemporânea não descarta 
completamente as práticas tradicionais e, antes, se caracteriza pela 
multiplicidade de leituras do passado. Assim, práticas e atitudes 
contemporâneas e tradicionais convivem lado a lado, incluindo a convivência de 
velhos e novos usos do passado. E mesmo diante da experiência urbana 
contemporânea, a cidade continua a se definir como sentimento [...]  

  
Como diria Sean Field (2001:120), 

 
The memories and stories [...] are significant parts of a living heritage inside 
people. Living heritage is also about the social connections and cultural 
relationships between people. 
 
[Tradução livre: Memórias e histórias são partes significativas de uma herança 
viva dentro das pessoas. Herança viva são também as relações sociais e os laços 
culturais entre as pessoas].  
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. III .  
Imigrantes judeus: um modo de vida na Praça Onze 

 
 

[...] Era verão. Verão aqui no Brasil. Nós chegamos aqui em março de 1922. 
Fomos para a casa da minha avó, na Praça Onze. Rua Visconde de Itaúna, n. 
111. Isso eu me lembro. É o famoso 111. Porque tinha o 111 e tinha a avenida 
111, que era uma avenida cheia de casas e lá tinha muitos imigrantes... [Era] 
uma vila e nessa vila moravam umas cinco ou seis famílias judias. É ali perto da 
rua Santana, onde tem a Igreja de Santana. A casa era simples. Mas a verdadeira 
Praça Onze era um universo (Lucia Aizim, imigrante judia, de origem russa). 

 

Na Parte III  e na Parte IV do trabalho, privilegio modos de constituição e de 

representação da Praça Onze trazidos pela memória narrada e por outras 

documentações. Através delas, recupero modos de viver dos imigrantes judeus e de seus 

descendentes nesse espaço da cidade, na primeira metade do século XX. Procuro 

discutir como eles vão estabelecendo uma territorialidade no lugar, com marcas de sua 

cultura de origem, enquanto se fazem sujeitos da cidade do Rio de Janeiro. Através da 

história de vida de duas gerações (imigrantes e seus filhos), entre os anos de 1910 e 

1940, tento compreender como reelaboraram essas experiências vividas naquele que é 

considerado por muitos como o seu “bairro judeu”. 

Na Parte III  me deterei nos aspectos da imigração: as primeiras impressões do 

Brasil, a chegada à Praça Onze, o espaço da casa, da religião, dos festejos, assim como 

o espaço da rua, do lazer e outras formas de sociabilidade. Na Parte IV tratarei das 

atividades profissionais desenvolvidas pelos imigrantes que viviam na Praça Onze e a 

constituição da imprensa judaica e de organizações sociais e políticas, além de aspectos 

ligados à música e ao teatro ídiche.  

O interesse em estudar a Praça Onze tem como foco problematizar trajetórias 

urbanas de diferentes sujeitos sociais, indagando sobre as diversas maneiras com que 

constituem, usam e se expressam neste espaço. Por sujeitos sociais entendemos aqueles 

que se formam  

 
histórica e culturalmente num processo em que as dimensões individual e social 
são intrinsecamente imbricadas. Esses sujeitos são moradores da cidade [...] 
vivendo experiências de trabalho, construindo modos de viver e de se organizar 
[...] com bagagens culturais diferentes, com perspectivas futuras diversificadas, 
enfrentando ou não processos de exclusão, marginalização e segregação social 
(Khoury, 2000:80). 
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Compreender esse processo implica entender que ele envolve uma gama de 

elementos relacionados às relações sociais e à vida cultural dos grupos que ali se 

instalaram, levando em consideração que os imigrantes cotidianamente recriam 

estratégias de sobrevivência que se processam tanto no nível social, como também no 

âmbito da cultura desses grupos étnicos. Nesse sentido, ao concebermos cultura como 

“todo um modo de vida” (Williams, 1979:19-21), podemos refletir sobre a 

complexidade da experiência social vivenciada pelos diferentes indivíduos no espaço da 

Praça Onze. 

Williams apresenta uma perspectiva de análise que incorpora dimensões da 

cultura e privilegia as experiências e os modos de vida no processo de conhecimento 

histórico, apreendendo-o como forma de percepção dos múltiplos e diferentes processos 

pelos quais os homens vivenciam as dimensões sociais, econômicas e políticas de suas 

vidas. Neste sentido, acreditamos que os usos da fonte oral e do resgate de trajetórias 

individuais nos possibilitam “capturar” expressões e dimensões desses processos, que se 

constituem em processos históricos destes mesmos sujeitos sociais.  
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Espaço vivido e significado 

 

Em relação aos imigrantes judeus no Brasil, as estatísticas são confusas e a isto 

podemos atribuir o fato de os registros oficiais de entrada de imigrantes no país não 

fazerem referências à origem religiosa dos imigrantes, tornando difícil, por exemplo, 

identificar com precisão entre os imigrantes poloneses, romenos e russos os de origem 

judaica, que significaram uma emigração expressiva para o Brasil nas décadas de 1920. 

Apenas a partir do censo de 1940 é que se faria referência à religião dos imigrantes.  

As estatísticas sobre essa presença no país são imprecisas, mas em uma análise 

mais detalhada do censo populacional, comercial e industrial dos anos de 1906 e1920 

apreende-se que, dos distritos centrais da cidade, é de longe o de Santana, onde hoje se 

situava a Praça Onze, aquele que abrigava a maior grupo de imigrantes russos da cidade. 

Era também a freguesia com o maior número de imigrantes italianos, como atesta a 

tabela abaixo, organizada a partir dos dados do Recenseamento Populacional do Distrito 

Federal, 1920. 

 

Análise da população 
estrangeira nas freguesias 
urbanas centrais segundo a 
nacionalidade 

Áustria Hungria Rússia  Itália Portugal Turquia-

asiática 

Sacramento 95 8 289 639 8295 2212 

Santo Antônio 89 23 237 2596 12901 400 

Santana 21 --- 558 2.989 9887 672 

Gloria   32 64 1486 11332  

São José     2031   

Gamboa   17 1580 14177 98 

 

 A análise da população estrangeira por Distrito e segundo a nacionalidade no 

censo populacional de 1920 apontou para uma presença expressiva de imigrante russos, 

que estamos atribuindo serem, em grande parte de origem judaica, vindos da Europa 

Central e Oriental, que se estabeleceram na Praça Onze e arredores, na freguesia urbana 

do Santana. Estes são seguidos depois, em termos quantitativos, dos localizados na 

freguesia de Sacramento, que agrupava os judeus sefaraditas mas também muitos de 

origem européia. A presença expressiva de imigrantes de origem “turca-asiática” rfelte a 

presença siria e libanesa – cristã e judaica  - que se estabeleceu nesta freguesia que 

comporat a região hoje conhecida como Saara. Os imigrantes libaneses e sírios na época  
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eram portadores de documentos de viagem emitidos pelo governo turco, o que acarreta a 

expressão ‘turco’ não apenas como uma forma de tratamento, mas é também a 

expressão utilizada em documentos oficiais brasileiros para identificar a origem de 

qualquer imigrante oriundo da Síria e do Líbano. 

Uma análise no censo Demográfico do Distrito Federal do ano de 1940 já 

aparece a categoria de análise religião e depois do bairro de Copacabana, a freguesia de 

Santana aparece com a segunda em número de israelitas recenseados. Seguido pela 

freguesia Espírito Santo e depois Santo Antônio. Por religião, a freguesia de Santana 

está assim distribuída: 

 

O Censo de 1940 aponta que as atividades econômicas mais executadas por 

estrangeiros nesta freguesia é primeiramente o “comércio propriamente dito”, seguido 

do ramo mobiliário, depois metalurgia. É expressiva a presença dos judeus como 

pequenos artesãos e comerciantes, assim como proprietários de lojas, fábricas e 

negócios ligados ao ramo da movelaria nesta freguesia.  

A industria de transformação, o comercio de mercadorias, serviços e atividades 

sociais são exemplificados no censo e as pequenas oficinas na região, trabalhavam, 

como citados, com a confecção de chapéus para senhoras, camisas, roupas brancas, 

coletes para senhoras, malas , artigos de viagem, capa de chuva, entre outros que “usam 

o esforço braçal do operário”.  

Este foi o embrião da comunidade judaica que se formou na Praça Onze nas 

décadas de 20 e 30 do século XX. Ali, nas imediações da rua Senador Euzébio, da rua 

Visconde de Itaúna e das ruas transversais, várias famílias judias viveram e trabalharam 

em seus comércios e pequenas oficinas, constituindo uma vida comunitária judaica 

ativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Freguesia 

de Santana 

Católicos  Israelitas Espíritas  Protestantes Ortodoxos Maometanos 

 16.704 1.994 587 248 51 60 
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Fig. 27: Mapa da Freguesia de Santana, 1920 
Fonte: Recenseamento de 1920. Estatística predial e domiciliar da Cidade do Rio de Janeiro Volume II, 3ª. Parte, 
1925. Acervo: Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 

 
 

O processo de emigração e o estabelecimento dos imigrantes judeus no Brasil 

podiam significar tanto um projeto individual como um projeto familiar. Os judeus que 

chegaram à Praça Onze no início do século XX eram, em sua maioria, rapazes solteiros 

oriundos de cidades grandes, médias ou pequenas, para os quais a emigração 

representava geralmente o rompimento com um ambiente de dificuldades econômicas e 

perseguições religiosas e étnicas que inviabilizavam a sua volta. Muitos já eram casados 

ao emigrar e as dificuldades pelas quais o núcleo familiar passava no país de origem 

influía em muito na decisão da emigração, o que se aliava a certo espírito aventureiro 

em busca de uma melhor situação para a família. Opressão política, dificuldades 

econômicas e perseguições étnicas trouxeram imigrantes judeus da Europa Oriental à 

Praça Onze. Esses motivos muitos vezes se entrelaçam e fazem da emigração a única 

possibilidade de se "fugir" daquela vida na Europa de começo de século XX. Com as 

leis restritivas de imigração impostas por Estados Unidos, Canadá e Argentina, o Brasil, 

com uma imagem positiva e liberal no exterior, um país de poucos conflitos religiosos, 

com bom clima e possibilidades de trabalho, tornou-se um destino possível e um futuro 

viável. 
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Os que chegavam ao Rio se envolviam na luta pela sua sobrevivência, o que 

significava moradia e trabalho. Por outro lado, continuavam atrelados ao país de origem 

através de suas famílias que lá haviam permanecido. Isto levava muitos imigrantes, ao 

chegarem à Praça Onze, a providenciar a compra de passagens para que a família 

também pudesse emigrar. Se dinheiro fosse necessário, o Banco Israelita Brasileiro, que 

se situava à rua Senador Euzébio, 37 e veiculava seus anúncios na imprensa judaica, 

poderia ajudar50, ou as passagens podiam ser financiadas nas próprias agências, também 

localizadas na Praça Onze: 

 
A autorização para a entrada de imigrantes no Rio de Janeiro dependia da 
legislação vigente na época e, como nos disse um depoente, dependia de “um 
pouquinho de sorte também. Até a década de 1930 havia vários critérios seletivos, 
como, por exemplo, a não concessão de visto para os viajantes, a maioria 
imigrantes, da terceira classe do navio. A relação entre ‘a classe de uma passagem 
e o status social” do viajante também era um critério seletivo e sugere diretamente 
uma associação "de imigração com pobreza", já que a maior parte dos imigrantes 
viajava de terceira classe, isto é, na pior parte do navio e, portanto, a mais barata. 
Outro critério seletivo era o exame nos olhos para detectar a existência ou não de 
tracoma. As famosas "cartas de chamada" passaram a ser exigência do governo 
brasileiro a partir da legislação imigratória de 1930, e também eram decisivas para 
a entrada, ou não, dos imigrantes judeus refugiados da Alemanha nazista (Lesser 
apud Ribeiro, 2000:111).51  

 
Sobre a compra de passagens, Luiz Gutlerner relembrou uma experiência 

familiar, atribuindo à Praça Onze e ao comércio ali estabelecido relevância nesta etapa 

do processo imigratório: 

 
Já nasci no Brasil, em 1933. Meu pai nasceu na Polônia, em uma pequena 
cidade chamada Krasnik. E a minha mãe, Rosa Gutlerner, nasceu na Hungria, 
na capital cultural da Europa, na época, Budapeste. Meu pai chegou ao Brasil 
em 1926 e a minha mãe, em 1927. E se casaram aqui. A minha mãe já tinha um 
irmão no Rio, David Kaufman, e ele era muito conhecido na Praça Onze e tinha 
um escritório de venda de passagens na rua de Santana. Então, ele cuidava de 
passaporte, de vistos, a gente chamava de vistos de entrada, e vendia passagens 
financiadas. Naquela época, o pessoal era todo muito pobre na Europa. Na 
Europa Central e em parte da Europa Oriental, os judeus eram muito pobres. 
Uma ou outra família estava bem, mas a maioria não tinha dinheiro para 
comprar uma passagem de navio para cá, nem na quarta classe. Portanto, eles 
tinham que financiar. Eles vinham para cá financiados por esse meu tio, iam 
trabalhar e pagavam à prestação a passagem. 

 
 
 

                                            
50 O Banco israelita Brasileiro foi organziado para ser uma cooperativa por cotas a serem comrpadas na 
comunidade judaica, finacinado comércio e industria da mesma com pretensao a tornar-se um podros 
agente financeiros em geral “. Lewin, 1994-1996:372) 
51 Sobre este assunto, conferir Lesser, J., 1994, p.102-103. 
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Fig. 28: Anúncio do Banco Israelita 
Fonte: Revista Illustração Israelita, n. 6-
7, ano 1, jan. e fev. 1929. Coleção Mario 
Aizen 

 
  

O ano de 1914 marcou a chegada de Saádio Lozinski, nascido em Moscou em 

1873, que emigrou com a família para a Holanda no ano de 1909 de onde veio para o 

Rio, cidade em que faleceu em 1961. Seu pai era originalmente um artesão de objetos 

de prata, um prateiro, que passou a profissão para seus filhos homens. Saádio era um 

rapaz erudito e foi co-fundador na cidade de várias instituições judaicas culturais, 

religiosas e educacionais. Entre 1937 e 1938, escreveu sua biografia originalmente em 

ídiche, publicada em português em 1997. Saádio rememorou sua viagem e nos expôs 

sua experiência da imigração: 

 
Ancoramos em Pernambuco. Curioso, eu observava as dezenas de minúsculas 
embarcações, as canoas e seus ocupantes, brasileiros típicos. Para mim foi uma 
novidade. Bonitos rostos bronzeados, suaves olhos escuros, sorridentes, alegres. 
Cabelos pretos ondulados, partidos ao meio. Todos vestindo camisa branca e 
calça cinza ou azulada, todos descalços [...]. Eu ouvia com interesse suas 
exclamações e seus gritos oferecendo laranjas, bananas e diversas outras frutas 
típicas do Brasil. Também subiram no navio para oferecer à venda diversos 
pássaros coloridos e macaquinhos de variadas espécies. Um virtual mercado 
marítimo. Observando-os enganei-me ao pensar que toda a nação brasileira era 
de um tipo e de uma raça. Com quem podia eu falar e quem desfaria meu 
engano? [...] De Pernambuco o navio seguiu para a Bahia, outro novo nome, 
estranho para quem estava habituado a somente ouvir os nomes de portos 
europeus. Muitos passageiros que não faziam a primeira viagem desceram a 
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terra. Eu não ousei e também não imaginava então, em minha primeira viagem, 
que naquelas cidades vivessem judeus, ainda que em pequeno número [...]. 
Sexta-feira, dia 5 de junho de 1914 é a última noite de viagem. Amanhã pela 
manhã, entraremos no porto do Rio de Janeiro.  

 
[...] O navio ancora ao largo do Cais do Porto. Às oito horas se aproxima uma 
lancha com as autoridades governamentais para fiscalizar os documentos dos 
passageiros que irão desembarcar no Rio de Janeiro. No que me dizia respeito, 
tudo em ordem. Como era fácil entrar no Brasil em 1914. Com que 
hospitalidade o governo recebia novos imigrantes. Portões abertos para todos. E 
como foi que o Brasil alcançou o avançado estágio em que hoje se encontra se 
não pelo concurso de novos elementos, de novas forças, imbuídos de vigorosa 
determinação de aqui fincar raízes e participar da construção do país? E que 
quadro oposto ora se nos apresenta, vinte e quatro anos mais tarde, em 1938. 
Que política desumana para um país tão extenso, de população rala e de 
recursos naturais imensos ainda não explorados. [...] Concluída a fiscalização, o 
navio se dirigiu para o Armazém 18. No cais já me aguardavam meu sobrinho 
Max Zitrin e sua esposa. Era sábado e eu, até então, jamais havia viajado no 
sábado. [...] Chegamos em casa. Era uma vila da avenida Pedro II, próximo da 
Quinta da Boa Vista.[...] Mal acabamos de jantar, [...] e fomos à noite para a 
cidade, para a Praça Onze. Lá havia um único café, o dono, um não-judeu, onde 
os judeus se reuniam e onde havia se formado espontaneamente um clube judeu. 
[...] E felizmente ali se encontravam correligionários de idades variadas 
sentados em torno de mesinhas. Ele transpôs a soleira da porta e exclamou: 
"Correligionários (yidn), trouxe para a companhia de vocês meu tio" (Lozinski, 
1997:183-187). 

 
Sua narrativa é riquíssima, por expor suas primeiras impressões do Brasil, sua 

recepção ao chegar ao Rio de Janeiro em 1914 – ano no qual, em julho, estouraria a 1ª. 

Grande Guerra – e por fazer uma reflexão sobre aspectos da política de imigração no 

Brasil, assim como do ambiente encontrado na Praça Onze da época. Ele demonstra 

que, ao chegar ao Brasil, logo precisou rever sua observância religiosa, indignado que 

ficou quando o sobrinho lhe propôs pegar um táxi no sábado, shabat, dia do descanso 

semanal para os judeus religiosos, que neste dia não trabalham, não viajam, não 

dirigem, não andam de carro: “Era sábado e eu, até então, jamais havia viajado no sábado”. 

Na diversidade dos depoimentos coletados com imigrantes, as memórias de sua 

cidade de origem, o deslocamento, a experiência da imigração, a viagem de navio para o 

Brasil, a chegada e as primeiras impressões são dados importantes em suas histórias de 

vida, e foram narrados com ênfase nos depoimentos coletados. O perfil dos imigrantes 

era diferenciado, assim como os processos de imigração, e tal diversidade pode ser 

atribuída 

  
a diversos fatores, seja devido à exposição a experiências culturais diferentes 
(vários países por onde passaram ou interação com diferentes grupos dentro de 
seu próprio país); a grupos com os quais interagiram ao longo de sua 
socialização; à articulação com determinados grupos ideológicos; à atividade 
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ocupacional desenvolvida por alguns deles, ou a outras experiências ao longo de 
sua trajetória que contribuíram para modelar uma visão de mundo e um sistema 
de valores particulares; junto a isso, somam-se as referências socialmente 
determinadas, como sua demarcação étnico-religiosa ou o pertencimento a 
certas classes sociais (Lerner, 1996:48).  

 
Lozinski, em suas memórias do ano de 1914, demonstra que a organização da 

vida judaica na Praça Onze se deu tendo como base a criação de sociedades de cunho 

religioso, cultural e político tão importantes para a vida judaica, em especial, na 

diáspora: 

 
Naquele ano de 1914 eu, como de hábito na Europa, me preparei para a véspera 
de Rosh Hashaná. [Ano novo judaico] [...] Dirigi-me à Praça Onze onde 
também foi improvisado um miniân52 na última hora. Pela primeira vez em 
minha vida tomei conhecimento do novo judaísmo americano. [...] No sobrado 
de um café havia um salão vazio, abandonado, falto de limpeza, cheio de poeira 
e teias de aranha. E era ali que um judeu alto, corpulento, se esfalfava, banhado 
de suor, na disposição de longas brancas e cadeiras enfileiradas. Com um 
pequeno armário improvisou o Arón Hakôdesh,53 arranjou uma mesa para a 
leitura do Rolo da Lei [...]. Entrementes, ele pôs seu filho na entrada do salão 
para a reserva dos assentos. Indaguei a respeito do homem e me disseram que 
esse enérgico judeu é o Saimin, uma pessoa simples, oriunda da Galícia, de 
poucas letras, mas digna e generosa, que aqui procura ganhar o respeito de seus 
correligionários. No que lhe concerne, seu filho pode aceitar dinheiro e fazer as 
anotações respectivas. D’s perdoará. Estamos no Brasil. Se não forem 
cumpridos todos os preceitos e o ritual, e respeitados todos os costumes, 
também se pede perdão a D’s. O que vale para esses judeus exaustos de seu 
trabalho estafante e cheios de preocupações com a sorte de suas famílias na 
Europa é o espírito contrito com que rezam, proferem as orações, se emocionam 
com a poesia litúrgica e as lágrimas sinceras que vertem (Lozinski, 1997:193). 

 
O tempo da narrativa de Lozinski (1914) sobrepõe os fatos do passado e os do 

presente em que escreve (anos de 1937/1938). A fala expressa a sua procura no Brasil 

por um lugar que lhe desse um sentido de identidade, e ele mostra, apesar de certo tom 

crítico, que a Praça Onze era este lugar de etnicidade judaica, mesmo observando as 

dificuldades desta comunidade em se organizar e seguir fielmente os preceitos 

religiosos. Como religioso que era, valorizava as congregações religiosas 

"improvisadas’, percebendo que no Brasil os judeus se reinventavam, buscavam se 

adequar. Deus, inclusive, seria capaz de perdoar as "impropriedades" que por ventura 

existissem! O ambiente familiar, as relações e o sentimento de pertencimento a um 

grupo específico (o grupo étnico no qual se insere) começam a se configurar, sendo a 

Praça Onze um espaço privilegiado para tal vivência. 

                                            
52 Número mínimo de dez homens judeus, maiores de 13 anos, necessário para a realização de um serviço 
religioso (Worcman, 1991:317-331). 
53  Hebraico. Arca Sagrada onde são guardados os rolos da Torá na sinagoga (Idem). 
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Em nossa pequena comunidade de cerca de cinqüenta famílias e algumas 
centenas de solteiros despontou até um casal de atores teatrais amadores. 
Itzchok Meir Brunstein e sua esposa Schifra ocuparam mais de uma vez o palco 
para apresentar peças em um ato do nosso folclore. Quanta dedicação e espírito 
de sacrifício eram investidos nessas noites artísticas! Nenhum interesse material 
os movia e seu esforço era reconhecido pelos calorosos aplausos da família da 
comunidade. Digo família porque, em 1914, nós nos considerávamos uma 
grande família. Nós nos encorajávamos mutuamente (Idem). 

 
  O ano de 1916 registra a criação do jornal A Columna, primeiro órgão da imprensa 

israelita publicado em português, impresso pela Tipografia Leuzinger. No seu primeiro 

editorial, David José Pérez54 e Alvaro de Castilho, seus editores, informavam que o jornal 

objetivava ajudar a constituir uma comunidade organizada e que este órgão tinha por finalidade 

 
defender os interesses dos israelitas no Brazil sob todos os pontos de vista [...] 
Não é phantasia affirmar que no nosso paiz, exeptuada a classe culta, não se faz 
idéia exacta a que seja o judeu [...] É verdadeiramente assombroso, phantastico 
o que a respeito do judaísmo e do seu passado temos lido em vários jornaes. [...] 
Defendendo o judaísmo e a raça judaica no que têm de melhor, não temos em 
vista offender nem atacar crenças alheias A todas rendemos respeito [...] 
Queremos a confraternização das crenças e das raças [...] (A Columna, 
04/01/1916). 

 
Esse jornal, que foi editado mensalmente de janeiro de 1916 a dezembro de 

1917, teve o mérito de ser um jornal de caráter internacionalista, com artigos 

interessantes, traduções de textos americanos e europeus, e que estendia um olhar ao 

judeu que vivia no Pará, no Amazonas, no sul do Brasil, onde havia em São Paulo, 

colônias agrícolas judaicas. A comunidade ressentia-se de não ter um órgão de imprensa 

que expressasse à comunidade maior seus verdadeiros princípios. Na época, a imagem 

do grupo estava muito associada às questões ligadas à organização Zwi Migdal, aos 

cáftens e ao tráfico de mulheres judias para prostituição. O jornal trouxe este debate 

para a imprensa. 

No ano de 1916 foi fundado no Rio o cemitério da Associação Beneficente 

Funerária e Religiosa Israelita (instituída em 1906) no bairro de Inhaúma, onde foram 

enterrados as prostitutas judias, os cáftens e as cafetinas judias marginalizados dentro da 

                                            
54 David José Pérez (1883-1970) nasceu em Breves (PA), filho de judeus sefaraditas marroquinos. Foi 
um importante intelectual brasileiro. Formou-se em dreito no Rio de Janeiro em 1916, mas dedicou-se ao 
jornalismo e ao magistério por toda a sua vida. Foi professor em diversos colégios no Rio, dentre eles o 
Colégio Pedro II, no qual ocupou a cátedra de Latim, e no Colégio Hebreu Brasileiro. É muito respeitado 
na comunidade judaica, por toda a sua militância sionista e luta para a estruturação da comunidade no 
Brasil. Por mais de 50 anos foi o líder espiritual da sinagoga “União Israelita Shel Guemilut Hassadim”, 
sinagoga esta que congrega principalmente judeus de origem marroquina (rito hispano-luso-marroquino). 
Cf. Falbel, Nachman. David José Pérez.Uma biografia. Rio de Janeiro: Garamond, 2005. 
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própria comunidade.  

A visão que a imprensa da cidade tinha sobre o grupo judeu é interessante e 

isto pode ser percebido através das notas publicadas quando do lançamento da A 

Columna. Os jornais Correio da Manhã, A Noite, Jornal do Commercio, O Paíz, Jornal 

do Brasil, A Rua colocam notas divulgando o novo periódico. O jornal O imparcial 

escreve:  

 
A Columna é o titulo de uma publicação que está attrahindo a attenção publica, 
pela novidade que representa no meio. Trata-se do órgão da colônia judaica e o 
simples facto dessa colônia já comportar um jornal é digno de menção, desde 
que ninguém suppunha o Rio já tão numerosamente habitado por judeus. [...] 
Trata-se de uma publicação interessantíssima (A Columna, 04/02/1916). 

 
  A Praça Onze figura em matérias deste jornal, as quais não fazem referência 

ao local usando este nome, mas citam as instituições ali existentes, sempre localizando-

as pelo nome da rua em que estão instaladas, como é o caso da Bibliotheca Shalon 

Alechen – como é citada na época – que já aparece como lugar de encontro do grupo 

judeu. Na edição de agosto de 1916, o jornal informa que no mês anterior havia sido 

realizado ali uma 

 
sessão cívica commemorativa da morte de Dr. Theodoro Herzl, inolvidável 
fundador do movimento Sionista [...] E que, como de costume, depois dos 
[discursos, foi feita] uma collecta cujo producto se destina ao augmento das 
florestas de oliveiras (floresta Herzl) que já há annos vamos plantando na 
Palestina [...] Encerrou-se a sessão ao som do Hatikva [hino da esperança] 
Informações na rua Senador Euzébio, 35 (A Columna, 04/08/1916). 

 
  Na Praça Onze o grupo judeu já estava se organizando em ações internacionais, 

como o apoio e a solidariedade ao movimento sionista e à constituição de um Estado judeu 

no território da então Palestina. Também se encontravam envolvidos na campanha de 

ajuda aos necessitados de guerra na Europa e ao grande número de judeus que emigrava da 

Europa “refugiados da Rússia tzarista e dos pogrons, outros fugidos do regime 

bolchevista” (Lozinski, opus cit.:209). 

  O jornal A Columna passou a divulgar intensamente as atividades do Comitê de 

Socorro aos Israelitas Victimas da Guerra, dentre elas a campanha de donativos feita no 

Rio e no Brasil como um todo. A fábrica de matsá, localizada na Praça Onze, divulgou sua 

participação na campanha através de um folheto encartado no jornal em fevereiro de 1916. 
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Fig. 29: Fábrica de matsá na Praça Onze55 
Fonte: Jornal A Columna, 4 fev. 1916. 
Acervo: Museu Judaico do Rio de Janeiro 

 
 

   

A campanha intensificou-se e em julho de 1917 ainda é possível observar ações 

de ajuda aos judeus na Europa. A Columna reproduz uma nota publicada pelo jornal a 

Gazeta de Notícias, de 13 de maio de 1917, demonstrando mais uma vez que a Biblioteca 

Scholem Aleichem e a Praça Onze eram referência e ponto de encontro dos judeus no Rio. 

No sobrado da Biblioteca na rua Visconde de Itaúna, 109 agrupavam-se sionistas e 

progressistas, que se uniam por esta causa. Esses judeus inseriram-se na cidade, usufruindo 

os espaços de lazer*-9 comuns aos cariocas.  

 

Na Quinta da Bôa Vista: uma festa patriótica israelita: A colônia israelita 
domiciliada nesta capital, e na sua maioria composta de russos, tem attendido com 
patriótico interesse à situação dos seus irmãos envolvidos no conflicto europeu. 
Ainda hontem realisou no lindo parque da Quinta da Bôa Vista um bello festival 
de beneficência, em que tomaram parte os melhores elementos da colônia e em 
que reinou a maior animação. De 11 ½ da manhã ate à noite houve reunião de 

                                            
55 Hebraico. Massot é o plural de matsá, pão ázimo, consumido durante os dias da Páscoa judaica 
(Pessach). Hames, em hebraico, significa impuro, que não segue os preceitos judaicos. Ainda hoje (2008) 
existe no Rio de Janeiro, na rua de Santana n. 195, uma pequena fábrica artesanal de matsá. A razão 
social é Padaria e Confeitaria Jacob Isaac Tenembaum, e o nome fantasia é Tikvá – esperança, em 
hebraico. A família de Jacob Isaac Tenembaum fabrica, apenas na época de Pessach, a matsá, que é 
considerada no Rio como “saborosa, fininha e mais torrada do que outras”, como me foi dito. 
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famílias israelitas, a que se  associaram muitos brasileiros. O numeroso grupo 
partiu, pela manhã, do prédio 109 da rua Visconde de Itaúna, sede da Bibliotheca 
Israelita, em bonds especiaes. Na Quinta da Bôa Vista os presentes se mantiveram 
em cordial convivência durante todo o dia. Foi realisado um leilão de prendas, que 
rendeu cerca de dous contos de réis. Uma banda de música tocou, entre outras 
músicas, os hymnos israelita e russo. No local estavam hasteadas as bandeiras 
brasileira, israelita e moscovita (A Columna, 06/07/1917). 
 

O grupo judeu tinha como eixo básico a constituição de um espaço para a 

coletividade, em que pese a possibilidade de criação de uma rede de relações pessoais 

que possibilitasse a manutenção e a transmissão da cultura judaica no país para o qual 

emigraram. Esses elementos vão sendo organizados naquele espaço social, quer seja 

através da Biblioteca Scholem Aleichem, ou de outras instituições, como o Clube 

Juventude Israelita: 

 
[...] E nem só de pão vive o homem e muito menos o judeu. Cada grupo se 
organiza de acordo com suas inclinações, idéias e ideais. Os judeus religiosos 
procuram organizar um makóm kadôsh56 permanente, onde possam rezar 
diariamente e, sobretudo, no sábado e em ióm tov.57 O outro grupo, secular, 
procura criar uma instituição cultural, um clube, onde possa se reunir e ler as 
obras de nossos escritores judeus, analisá-las, promover debates a respeito, 
aguçar a mente, não deixar que ela atrofie. Resolveu-se, então, alugar uma casa 
de um só andar na Rua Visconde de Itaúna, construída sobre uma estrutura 
protetora incomum, formando uma barreira. Estranha arquitetura. [...] Criou-se 
então uma instituição com associados, mensalidades, diretoria, denominada 
Iuguend Club (Clube da Juventude). Logo foram organizados dois bailes por 
semana para que a juventude, rapazes e moças, pudesse se encontrar, dançar, 
conversar, travar conhecimento, buscar amizades. E, com visão justificada, 
contribuir para a preservação da identidade judaica (Lozinski, opus cit.:195) 

 
Através das memórias de Samuel Malamud, ficamos sabendo que o Iuguend 

Club – Clube Juventude Israelita – se localizava no sobrado do Café Praça Onze. O 

Clube era um ponto de encontro dos judeus, com sala de leitura e tabuleiros de xadrez. 

Malamud informa que ele foi fundado em 1920 (contrapondo-se a Saádio), mas 

descreve que, enquanto o clube existiu naquele local, havia grande movimento e 

agitação no Café. O dono era de origem portuguesa e, na época de eleições brasileiras, 

os candidatos para as Câmaras Municipal e Federal iam atrás de votos, “não percebendo 

que a maioria ainda era de estrangeiros recém-chegados sem direito a voto” (Malamud, 

1988:26-27). No final dos anos 1920, com a comunidade mais integrada à sociedade 

brasileira, o clube passou a receber conferencistas não-judeus, como Coelho Neto, que 

proferiu a palestra “As figuras bíblicas na literatura brasileira” (Veltman, 1998:51). 

                                            
56 Hebraico: lugar sagrado. 
57 Hebraico. Usado para designar dias santos e dias festivos. 
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Cafés como o Praça Onze – que na parte dos fundos tinha um bilhar – era onde 

se reuniam, em torno das suas mesinhas de mármore, muitos imigrantes judeus. Naquela 

época não se tomava cafezinho em pé, e os imigrantes sentavam-se, conversavam, 

conferiam seus cartões de vendas à prestação. Outro café relembrado é o Capitólio, na 

rua de Santana com Visconde de Itaúna, onde também se reuniam comerciantes judeus, 

e o Café Jeremias, na esquina da rua Senador Euzébio com rua de Santana – tão 

apreciado pelas suas bonitas vitrines de vidro, era padaria e confeitaria e ficava nas 

proximidades do jornal Imprensa Israelita, portanto, local de encontro dos seus 

colaboradores (Malamud, 1988:26). 

A concepção desse espaço público que aparece na narrativa de Malamud sugere 

os cafés da Praça Onze como locais de encontros e, sendo lugares públicos, 

possibilitavam relações sociais, colocando em contato os diferentes grupos e usuários. A 

rua de Santana era importante para aquela área e sua ocupação era mista. Além das vilas 

residenciais, havia vários cafés e pequenos comércios, como a Quitanda Luzitana, 113, não 

muito distante da Alfaiataria Vienna. Havia fábricas de calçados, colchoarias, fábrica de 

bebidas e de rolhas, tinturarias e chapelarias próximas das tipografias e das redações dos 

jornais judaicos, como a Imprensa Israelita Brasileira, que ocupava o n. 40 da rua de 

Santana, 

  O Almanak Laemmert, publicado de meados do século XIX até o ano de 1930, 

é um instrumento riquíssimo de pesquisa que permite a consulta sobre aspectos do 

passado comercial, financeiro e social da cidade. 
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Fig. 30: Almanak Laemmert 
Fonte: Almanak Laemmert, vol. 1, 1929. Acervo: Arquivo Geral da 
Cidade do Rio de Janeiro 
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Certa vez li que para muitos imigrantes o Brasil era mais um lugar geográfico 

do que propriamente um destino. Isto se comprovava quando o acaso trazia imigrantes 

para o Rio, como o polonês Miguel Kafensztok, nascido em 1903, que chegou à cidade 

em 1921. Foi viver na Praça Onze, trabalhando como tipógrafo, sua profissão de 

origem. Na década de 1940, com a construção da Avenida Presidente Vargas e a 

destruição parcial da Praça Onze, transferiu-se para a rua Buenos Aires, nos limites do 

atual Saara. Sua neta dirige ainda hoje a tipografia, que é uma das únicas no Rio a 

trabalhar com o tipo gráfico do alfabeto hebraico: 

 
Então surgiu uma idéia para ir para o estrangeiro... para ir para outro país para 
trabalhar. Porque na Polônia não tinha serviço. Eu fui procurar em Varsóvia 
trabalho, mas Varsóvia tinha muitos desempregados nessa profissão. Então eu 
tinha um amigo meu que se chamava Israel e ele me sugeriu: “– Miguel, o que 
você resolveu?”. “Eu quero viajar pra Israel”. [...] Em Varsóvia tinha uma 
sociedade que se chamava HIAS. Essa sociedade era americana. Eles tinham 
filiais em toda parte do mundo. Eles fizeram o serviço deles para poder ajudar e 
orientar as pessoas que querem emigrar para onde se pode emigrar, não é? [...] 
Tinha que esperar a oportunidade quando tinha navio. Então eu escrevi uma 
carta pra HIAS e eu recebi uma resposta... Como é que é mesmo a resposta? 
Assim: “– Você pode viajar para dois países”. Que países esses? Para Brasil e 
para África do Sul. Para Joanesburgo ou para Rio de Janeiro. Então, outra carta 
eu mandei... perguntei quando é que eu posso viajar... ir para o exterior. Ele 
respondeu que para Joanesburgo tem que esperar seis meses até o navio; para o 
Brasil, daqui a dois meses. [...] Em 1929... Então eu respondi que eu vou querer 
ir ao Brasil, porque para o Brasil não precisa esperar tanto tempo. Mas [...] eu 
não conhecia nada do Brasil, eu não conhecia nada de Joanesburgo [...] Mas 
eles me escreveram... me mandaram propaganda do Brasil, uma brochura, não 
é? Da vida do Brasil e tudo isso para ter uma idéia. E eu cheguei no dia 21 de 
setembro. Foi na Ilha das Flores. 
 

Se as condições de emigração, por um lado, colocavam-nos em situações 

difíceis e de conflito, por outro, a viagem era amenizada pelo ambiente de distração e 

amizade que se estabelecia entre os viajantes, muitos indo para a mesma cidade e com 

as mesmas condições. Mas a imigração representava, como afirma Boris Fausto, um 

“profundo corte, com vários desdobramentos, no plano material e simbólico”. As 

viagens de navio marcaram muitos desses imigrantes, pois se significavam uma ruptura, 

também sinalizavam uma expectativa, que encerrava “esperanças, temores, incertezas” 

(Ribeiro apud Ribeiro, 2000).  

A longa viagem aproximava os jovens que, com o mesmo destino e os mesmos 

sonhos, acabavam criando uma rede de relações que iria se desenvolver no Brasil, 

unindo-os quer fosse por laços de amizade, de vizinhança – muitos iriam morar 
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próximos dos outros na Praça Onze – quer fosse de trabalho. Os judeus asquenazitas 

usam a palavra ídiche schiffsbruder – que significa “irmãos de navio” – para designar os 

imigrantes que se conheceram durante a viagem da emigração. A emigração é um 

aspecto muito significativo de análise, e permite compreender a história de vida desses 

imigrantes e a forma como vão (re)construindo suas histórias de vida na cidade. 

 
Eu não posso me lembrar quanto tempo estava na ilha das Flores, [...] e tinha 
muita gente... e nós éramos sete rapazes que viajaram assim, nessas [mesmas] 
condições que eu. Mas uma coisa interessante: eu viajei no navio 21 dias. Muito 
bom! Mas quando o navio começou a se aproximar do porto do Rio de Janeiro, 
aí comecei a ficar muito triste e aí começou a chegar a realidade, não é? A 
realidade, a realidade... E fiquei pensando: “– Para onde vou? Eu não conheço a 
língua, não sei falar, não conheço ninguém, não tenho ninguém, não tenho 
nem amigos, nem parentes”, e então você fica muito triste. Fica pensando 
se o navio..., se não poderia seguir a vida toda assim, no navio; ficava 
uma beleza [...]. 
 

O Rio de Janeiro foi o maior centro receptor de imigrantes judeus durante os 

anos de 1920 e 1940, e aqui se fundou a Sociedade Beneficente Israelita (também 

chamada de Sociedade Beneficente Israelita de Amparo aos Imigrantes) – Hilf’s Farain 

(em ídiche), ou Relief (em inglês) – que constituiu uma rede de auxílio aos imigrantes 

recém-chegados, na tentativa de amenizar aquela ruptura. O Relief formou uma infra-

estrutura comunitária dedicada a amparar os recém-chegados com assistência médica, 

dormitórios e até encaminhamento a trabalhos. Lewin aponta que a instituição também 

“exerceu uma importante tarefa social na questão da prostituição de moças judias ao 

exercer vigilância sobre aquelas que aportam desacompanhadas e recepcionadas por tipos 

suspeitos de exploradores do lenocídio” (Lewin, 1994/96:18).58  

O trecho selecionado das memórias do imigrante polonês Simão Buchalski, 

que se tornou ator do teatro ídiche no Brasil, tendo chegado ao Rio em novembro de 

1927, retrata como funcionava a sociedade de ajuda Relief. Ele nos transmite como a 

emigração é vista como um processo, como se a separação e a viagem fossem apenas parte 

de um deslocamento necessário para se (re)inserir em um novo ambiente, com o qual tinha 

afinidades culturais, como era o ambiente da Praça Onze.  

A concentração de judeus naquele local já assegurava a este recém-chegado um 

espaço importante de articulação social e profissional na cidade: 

 
Ainda no porto pudemos sentir toda a beleza do Rio de Janeiro, mas nossa 
contemplação foi interrompida com a chegada da polícia marítima, que nos 

                                            
58 Sobre o tema da prostituição de mulheres judias no Rio, conferir a obra de Kushnir (1996). 
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conduziu para a "Ilha das Flores", conhecida como a tristemente famosa “Kessel 
Garden” americana, onde milhares de imigrantes derramaram todas as lágrimas 
possíveis, sem chegar a conhecer o país. O médico da inspeção liberou os 
imigrantes sadios, fazendo com que os doentes permanecessem na "Ilha da 
amargura", para devolvê-los a seus países de origem [...]. A não ser a beleza da 
cidade e o calor, ninguém aguardava a nossa chegada. [...] Procuramos quem 
nos pudesse orientar, mas estava difícil. Eis que surge um loiro, que não 
aparentava ser judeu, e se apresenta com o nome de Knobel, membro da 
Sociedade Beneficente do Rio de Janeiro. Desculpou-se pelo atraso e convidou-
nos a acompanhá-lo. Meu irmão informou ao senhor Knobel que tínhamos o 
endereço de um conterrâneo, Weksler (e nos conduziu até o endereço indicado). 
Nosso conterrâneo se alegrou com nossa chegada e nos recebeu muito bem, 
com a bebida típica brasileira: um cafezinho, cuja xícara era do tamanho de um 
dedal, o que causou nossa admiração! Em seguida, Weksler nos levou para a 
Sociedade Beneficente. Lá nos deram duas camas, vales para dez refeições 
numa pensão judaica, e de resto nos entregamos nas mãos de Deus. A 
Sociedade se localizava na Praça Onze, no coração do centro judaico. Após um 
bom banho e breve descanso, saímos para nos familiarizarmos com o ambiente. 
Grande surpresa: encontramos com outro conterrâneo [...] Foi um bom começo! 
Na rua de Santana, bem como na Praça Onze, os cafés estavam sempre repletos 
de imigrantes judeus. O lugar era conhecido como A Bolsa, ponto de encontro 
de todos os imigrantes. Nesses locais se encontravam trabalhadores 
profissionais, alfaiates, sapateiros, etc.. Meu irmão teve sorte e logo conseguiu 
um emprego [...] (Buchalski, 1995:40). 
 

Os sentimentos e as expectativas em relação ao Brasil por vezes eram 

confusos. Em seu depoimento, o imigrante polonês Abram Cytryn expressa surpresa ao 

entrar em contato com diferenças culturais e ambientais na Praça Onze. Mas narra de 

uma forma muito bonita a alegria da família em emigrar, comparando – já com um olhar 

afeito à cultura brasileira – a imigração judaica ao processo migratório do nordestino:  

 
Meu pai tinha uma irmã no Brasil e então a irmã facilitou para que ele pudesse 
vir. Ele tinha um irmão no Canadá. Mas não sei... Ele veio e cerca de três anos... 
[nós viemos]. Ele comprou as passagens e conseguimos. As lembranças que eu 
tenho da saída de lá são muito interessantes. Eu me lembro deque nós saímos de 
Lublin para Varsóvia. Em Varsóvia nós teríamos que pegar o trem para o porto 
de Gdinia, e na parte polonesa era Gdansk [Dantzik] [...]. Fazia um frio de não 
sei quanto abaixo de zero. Quando nós entramos no navio, no mar Báltico, esse 
frio era algo que eu nunca senti na vida. Nós entramos logo no navio e o navio 
chamava-se Tadeu Cosciusco. Tem até uma rua aqui no Rio de Janeiro. 
Viajamos e primeiro paramos na Alemanha. Depois paramos em Dakar, 
Senegal, na África. [...] Nós viajamos na segunda classe do navio. Havia a 
terceira também, mas nós viajamos na segunda. A família toda junta. Nós 
trouxemos cobertas de pena de ganso. Bettwäsche [roupas de cama], 
travesseiros... Nós não tínhamos muitas fotografias, mas o que tinha a gente 
trouxe, claro. Na época não se tirava tanta fotografia. [...] Meu pai mandava 
dinheiro todo mês. Naquele tempo ele mandava uns vinte dólares, vinte e cinco 
dólares, mas isso já dava para se viver. [...] A viagem levou de dezoito a vinte 
dias. Sabe... eram novos horizontes, nova vida. Porque o empobrecimento 
naquela área já era muito grande. Vamos dizer, como aqui hoje em dia o pessoal 
que vem lá do Nordeste. Mais ou menos pode comparar-se: é a mesma saudade, 
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é o mesmo tipo de esperança num futuro melhor. [...] Lá as famílias eram muito 
preocupadas com as famílias. E aqui também, como aqui os nordestinos 
também mandam dinheiro para os seus pais, para a sua mãe. Não são todos, mas 
em nenhum lugar é tudo e todos. 
 

E o primeiro contato com a Praça Onze é assim rememorado: 
 

Nós chegamos num dia muito quente e chegamos com aquela roupa de frio. Eu 
fiquei lá fora olhando, porque já era véspera de Carnaval. Em janeiro, já havia 
aquelas batalhas, que chamavam de batalhas de Carnaval. Logo depois do 
Natal, já enfeitavam as ruas e em tal lugar tinha as batalhas de Carnaval e vinha 
gente de toda parte. Então, na Praça Onze, na rua General Caldwell, naqueles 
dias tinha uma batalha dessas de Carnaval. Para mim, eu vendo aquelas pessoas 
fantasiadas... Porque eu lia umas historinhas no suplemento juvenil de um jornal 
da Polônia. E naquele suplemento havia uma historinha que eu acompanhava, 
porque o meu pai já estava aqui no Brasil, e aquela historinha chamava-se, em 
português, "A viagem do Joãozinho para as selvas do Brasil". Eu me lembro 
dessa história, do rei negro etc. Dava a impressão de que o Brasil era uma terra 
de índios. Era a impressão que a gente tinha. E eu, como tinha lido essas 
historinhas, quando cheguei e vi aquilo tudo do Carnaval... Mas a gente também 
via passar pessoas normais. Na Praça Onze, fomos para a casa da minha tia 
Malka. Tínhamos a nossa parte lá... Sabe... me lembro... tinha um circo perto da 
Igreja de Santana. 

 
Essas lembranças permitem refletir sobre as imagens, híbridas, do Brasil no 

exterior. E o ambiente da Praça Onze – famoso por seu carnaval – inicialmente 

representou para Abram esta imagem. Pensar a respeito de tais questões implica tentar 

compreender como os imigrantes judeus e seus descendentes inseriram-se na cidade, 

enfrentando desafios, lutando por um lugar nesse espaço e reformulando-se, de modo 

ambíguo e conflituoso, no decorrer do processo.  

Buscamos coerência no que lemos, e a narrativa desse cenário da primeira 

década do século XX nos leva a crer que são tantas as memórias da e sobre a Praça 

Onze quantas foram as diferentes experiências da imigração. 
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Dimensões da vida social e cultural 

 

Muitos imigrantes judeus ao chegarem à Praça Onze e às ruas adjacentes 

foram inicialmente morar em casa de cômodos, em quartos alugados ou dividiam a casa 

com outras famílias imigrantes, não necessariamente judias. Alguns alugavam pequenas 

casas de vilas ou pequenos sobrados que eram divididos com outras famílias ou 

ocupados por uma só família que, no mesmo ambiente, residia e trabalhava. Por vezes, 

moravam no fundo da loja, que era separado do ambiente de trabalho por uma cortina. 

Os que já possuíam melhores condições financeiras tinham negócios na parte de baixo 

do sobrado em que residiam. Este uso misto dos imóveis nesta região da cidade é 

antigo, e perdurou ali, no Centro da cidade do Rio de Janeiro, até aproximadamente o 

final da década de 1950. 

As situações dos imigrantes eram muito similares e a conquista da moradia, da 

casa, assumia uma dimensão social importante, pois era uma forma de se inserir no 

novo espaço. As mudanças de moradia significavam geralmente uma melhoria na vida 

pessoal e profissional. A casa, para uma família judaica, é um espaço importante de 

transmissão da cultura e da memória coletiva do grupo. É ali que esses imigrantes 

(re)elaboram tradições, e é também o lugar de nascimento, festejos, preservação da 

língua de origem e onde a religião é exercida com maior liberdade.  

A passagem da casa de habitação para um quarto, de um quarto para um sobrado 

era sinal da ascensão econômica almejada por muitos imigrantes. A região possuía 

várias vilas, de casas geminadas e, neste caso, observavam-se relações de solidariedade 

entre imigrantes, independente de suas origens étnicas. Lucia Aizim nasceu na cidade de 

Crejopel, na Rússia, em 1915. Emigrou com a mãe e a irmã para o Rio de Janeiro, 

chegando à Praça Onze em 1922. O seu depoimento é bastante expressivo sobre a 

realidade por nós estudada:  

Na Praça Onze [havia muitos judeus], mas a maioria era de brasileiros. Eu me 
lembro que chegava de noite – nem era de noite, era à tardinha – e as crianças  
brincavam de roda. Esse foi o meu primeiro contato com a língua, porque elas 
cantavam músicas de roda. Essas rodinhas eu nunca esqueci! Formavam uma 
roda enorme na avenida – no que a gente chama de avenida, que era a rua de 
vilas – e nós todos brincávamos. Eu me lembro que quase todas as noites a 
gente brincava. Eu me lembro que eram noites bonitas, estreladas, e a gente 
brincava de roda. Era sempre assim.59 

                                            
59 Sobre as avenidas – tipos de habitação que deram origem às atuais vilas, consultar: Albernaz, Maria 
Paula G.L. de. As vilas: uma contribuição à historia da arquitetura popular no Rio de Janeiro através do 
estudo no espaço urbano. Dissertação de mestrado, Ippur/UFRJ, Rio de Janeiro, 1985.  
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Este trecho do depoimento de Lucia nos permite correlacioná-lo com as diversas 

formas pelas quais os imigrantes se inseriram na Praça Onze e na cidade do Rio de 

Janeiro, o início da aproximação se dando com manifestações como as brincadeiras de 

roda e os jogos nas ruas ao entardecer. As ruas e as calçadas brasileiras, bem diferentes 

da Rússia, têm uma multiplicidade de usos, e as comunidades do bairro delas se 

apropriam. É este espaço que possibilita relações sociais diferenciadas e coloca em 

contato variados grupos. Lucia mostra, ao longo de sua narrativa, as formas de viver 

próprias ao lugar e o começo do aprendizado da língua portuguesa. Sobre isto 

rememora:  

 
Ali tinha a minha escola, Escola Benjamim Constant, que ficava na Praça Onze 
e foi demolida para a construção da Avenida Presidente Vargas, bem em frente 
à praça. Na frente tinha o jardim, os jardins da Praça. Ali foi a aprendizagem. 
Eu então ainda não falava português, mas tinha lá uma professora que falava 
alemão. Aí eu entendia o que ela dizia e ela entendia o que eu dizia, e explicava 
para a minha professora de português. Porque nós, em casa, só falávamos 
ídiche. Mas era uma convivência, na escola, muito boa. Nunca, nem uma só 
vez, eu senti qualquer coisa que me desgostasse. E criança é sensível, não é? 
Nunca! Eu sempre fui bem tratada, bem recebida. Eu acho que isso foi muito 
bom na minha vida. 

 
 

Fig.31: Escola Benjamim Constant, prov. 1918 
Acervo: Coleção Mario Aizen  

 
Luba Aizen (neé Linoff) nasceu em São Paulo em 1912. Filha de 
imigrantes russos, viveu com a família na Praça Onze na década de 1910-
1920. A família transferiu-se posteriormente para o Estácio, onde viveu na 
Travessa Guedes. Foram proprietários da loja de tecidos Casa Mira, na 
Avenida Passos. Em 1935, casou-se com o grande jornalista Adolfo Aizen, 
fundador da revista judaica Ilustração Israelita em 1928, e mais tarde 
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fundador da editora Ebal – editora Brasil-América, introdutora das 
histórias em quadrinhos no Brasil.60 Adolfo era cunhado de Lucia Aizim. 
Na foto, Luba está na 2ª. fileira, de cima para baixo, a 2ª. da dir/esq. 

 

Lucia Aizim aprendeu tão bem o português que se tornou escritora. Escreveu 

vários livros, alguns premidos. Tem alguns escritos que se referem à sua infância, à 

emigração e às suas memórias da Praça Onze. No romance Saga – nome sugestivo – 

Ivan Cavalcanti Proença prefacia: “E aí está a Saga: lendas (e seus similares), narrativas 

com passagem encantatórias, e apoio na historicidade dos fatos”. Lucia escreveu, 

relembrando a “sua” Praça Onze: 

 
[...] A palavra oriundo anda perseguindo-me. Penso que talvez seja muito 
difícil qualquer elucidação. Se me perguntarem de onde sou oriunda? De onde? 
Esse lugar existe e não existe. Se existisse é tão remoto que nem guardo 
memória. E se não existisse o ampliaria até o infinito. É portanto impossível 
localizá-lo. Seria à beira de um rio, cidade, aldeia? Não sei, mas gostaria de 
pisar seu solo – os pés afundando na lama. Quem sabe, a lama me aquecesse. 
Dando a meus passos alguma força. São tão imprecisos os caminhos onde piso. 
 
Faz muitos anos. Algumas coisas lembro, outras esqueci. De tudo não há de 
sobrar muito. Mas enfim, lembro, quando viemos de navio. E ficamos dois ou 
três dias na ilha. Submetidos à supervisão da Capitania. Saber se éramos dignos 
de ingressar nesta terra, de sol, palmeiras e água. Por todos os lados, e verde 
sem fim. Eu era criança, não tinha expectativas. Mas acredito que os mais 
velhos levavam no peito a força da esperança. Reconstruíram uma nova vida 
neste país. Depois viemos para a casa de minha avó. Ela morava numa vila. 
 
Dormíamos, então, com janela aberta no verão. Ainda me lembro das cantigas 
de roda da minha infância. E ouviam-se as modinhas de quintal a quintal:  
“Jardins de afetos - Pombal de amores - Humildes tetos - De pescadores”. 
Porém a maior glória – quando podíamos comprar na padaria o pão italiano.  
A gente sentia de longe o cheiro bom de pão. Pena não pudéssemos comprar 
todos os dias. [...] Ah, os pregoeiros: “Vai frango, vai galinha gorda. Olha a 
laranja sulêtra, olha a boa tangerina! A freguesa quer ovos? Munduim... 
Torradinho... tá quentinho...”. 
Balões: a magia de cores e formas. Um dia se fez um balão tão grande, tão 
grande, que não pôde passar pela vila. O coração da gente não parava de bater... 
[...].  
Todas as meninas eram moreninhas, só eu diferente, “no desalento de ser 

                                            
60 Adolfo Aizen foi um dos principais responsáveis pela introdução no Brasil das histórias em quadrinhos 
americanas, como Mandrake, Tarzan, Dick Tracy, Príncipe Valente e Flash Gordon. Em 1933, começou 
a trabalhar na editora O Malho. Em 1934 lançou o histórico "O Suplemento Juvenil", com histórias de 
personagens dos quadrinhos americanos. “Era suplemento, porque acompanhava um jornal (no caso, o 
jornal A Nação), da forma como faziam os jornais de Nova Iorque, com grande êxito. Com as ótimas 
vendas, o suplemento passou a circular de forma independente. Em 1945, Aizen funda a editora de 
revistas infantis Brasil-América (Ebal), pioneira na introdução de temas e heróis brasileiros nas histórias 
em quadrinhos”. Teve três filhos: Mario Aizen, sociólogo e pesquisador da história da cidade do Rio de 
Janeiro, Paulo Adolfo e Naumin Aizen, que trabalharam com o pai na Ebal. Disponível em 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Adolfo_Aizen. Acesso em março de 2008. 
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loura”, me esforçava desajeitada, um tanto tímida, fazer-me igual às outras. Mas 
qual, eu não era igual às outras. Minha história vinha de longe [...] (Aizim, 
1997:39) 

 
E mais adiante historiciza o tempo em que narra:  
 

Em breve haverá a maior festa do século. Lindbergh atravessará o Atlântico [...] 
Passaram-se uns poucos anos e as casas baixinhas foram substituídas por 
arranha-céus. Construiu-se a Av. Getúlio Vargas. Demoliram minha escola. 
Como era bonita! As sólidas portas e janelas ornadas de pedras. Dominando a 
praça. Em frente, o jardim. [...]  
O meu corpo também ia se transformando... [...] Meus olhos chamavam a 
atenção: grandes, entre marrom e cinza, alternando-se de uma vaga luz vinda 
não sei de que ancestrais (Ibidem:46) 

 
Um texto ficcional, mas que desvenda memórias da escritora, sua imigração, 

seus sofrimentos e a percepção do diferente no espaço da Praça Onze. O ser diferente, o 

considerar-se diferente, foi um tema abordado em nosso depoimento. Conversamos 

sobre se sentir parte do novo país, aprender uma nova língua, confrontar-se com o novo. 

A Praça Onze vivida por Lucia era um lugar de dificuldades, de pobreza. Mas apontou 

na sua fala lembranças felizes – poucas, é verdade – daquele tempo, daquele lugar. 

Lucia sempre falou português em casa com o marido, que não falava ídiche. 

Tiveram seis filhas mulheres e todas receberam nomes brasileiros. Assim Lucia se 

expressou em relação à importância de escrever, escrever em português e lutar para se 

inserir no Brasil:  

 
Eu tenho um livro de poesias chamado “Poesia”, de 1992. O prefácio é de 
Antônio Houaiss. [Eu escrevi sobre a vida, sobre o amor, sobre perdas]. São 
comuns a todo mundo. Eu acho que é por isso que as pessoas gostam. 

 
E lhe pergunto: como é que dava por encerrado o processo de escrever, 

escrever uma poesia? 

 
Quando me pareceu que eu já disse aquilo que eu queria dizer, aí terminou. [...] 
Tem poesias que saem assim de uma vez, mas eu, em geral, paro, penso, depois 
falta a palavra. A palavra não é bem aquela que eu escrevi, mas é outra que eu 
ainda não sei. Aí eu vou pesquisar. Eu pesquiso, pesquiso e pesquiso até não 
poder mais. Depois então eu acho a palavra. Aí então, é como eu escrevi uma 
vez, é como se você descobrisse uma nova estrela. [...] Eu escrevo em 
português. Só em português. O ídiche? O ídiche ficou abandonado. O meu 
marido não fala ídiche. Por isso eu não pude... A língua da nossa casa é o 
português. Português, sempre. Por isso eu acho que a língua já faz parte de 
mim. 

 
 

E lhe faço outra pergunta: “Você deu nomes brasileiros – e ingleses – às suas filhas. 
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Por que isso?”. 

 
Porque eu ainda estava numa fase de assimilação [...] Mas hoje, por exemplo, se 
eu tivesse uma filha, eu daria o nome de Sarah ou então Rachel. Mas naquele 
tempo eu não quis. Porque Sarah e Rachel que eu conhecia eram senhoras 
sofridas que vieram da Rússia ou da Polônia [...]. Eu não queria dar esses nomes 
para as minhas filhas. Eu queria começar uma outra vida... Isabela, Diva, 
Eliana, Margareth, Elizabeth e Evelyn, minhas filhas. 

 
Ao lembrar deste fato, Lucia revive uma experiência passada, mas a reelabora a 

partir do tempo presente de sua narrativa. Sua memória é multifacetada e a assimilação, 

uma reflexão é muito difícil de ser feita. Mas este trecho da narrativa é 

preponderantemente um olhar judaico sobre a própria trajetória. Sugere uma percepção 

a respeito de antigos valores reelaborados no presente enquanto incorpora outros 

significados à sua vida.  

A percepção de Lucia sobre a rede de convivências no espaço da casa e da 

escola na Praça Onze também é relevante e aponta para uma rede de relações mais 

ampla. Este fato assumia uma dimensão social importante no lugar e o contato entre 

imigrantes judeus e brasileiros é um tema de grande interesse. Através da análise do 

relato de Rosa Goldfarb, de origem polonesa e que viveu com a família na Praça Onze 

na década de 1930, buscamos observar uma outra forma de viver e estudar no lugar:  

 
Nós morávamos na rua de Santana. [...] Esta rua acabava na linha de trem. 
Morávamos neste final. E quando nós entrávamos naquele trecho pequeno, que 
ia para a estação, então, tinha duas esquinas. Numa parte dessa esquina de quem 
entrava de frente, do lado direito, era a fábrica do Açúcar Pérola. Era o saco 
azul e a cinta vermelha. Imagina uma fábrica naquele trecho. Aquele açúcar 
quente tinha um cheiro tão enjoativo que você não imagina... Na outra, havia o 
Café Jeremias que tinha no sobrado a Banda Portugal Mas morávamos numa 
vila. E o meu pai fazia o seguinte: ele alugava as casas maiores porque ele não 
tinha condição de pagá-las por inteiro. Mas ele tinha receio de morar com outra 
pessoa que não pagasse depois. Meu pai tinha um conceito de integridade que 
era tão forte que comandava o espírito dele. [...] Mas ele tinha que sublocar os 
outros cômodos. Mas banheiro e cozinha eram divididos... Então, enquanto nós 
moramos na Praça Onze, nós tínhamos que morar com outros Na nossa vila 
tinha famílias portuguesas, brasileiras. E eu me lembro que, em frente à minha 
casa, dentro da vila, morava uma senhora, eu não sei o que ela fazia, mas 
ganhava dinheiro como rezadeira. [...] E ela fazia crochê e eu ficava encantada 
com aquele crochê. Um dia ela disse assim para mim: "– Pede para tua mãe te 
comprar uma agulha... – eu não tinha nem sete anos – e um novelo de lã que eu 
te ensino a fazer crochê”. Mas ela só me ensinou a fazer a trancinha, e eu fazia 
uma trancinha e puxava tudo...  

 
Na outra casa colada com a nossa tinha uma senhora que dava aulas para 
crianças, porque na casa dela tinha um quintal. Ela tinha dois bancos formados 
em L e ela ensinava àquelas crianças o bê-a-bá. Cartilha, fazer cobertura de 
caligrafia, somar tabuada, um mais dois. Porque a escola não aceitava criança 
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antes de sete anos. Tinha que completar sete anos para poder ir para a escola. E 
tinha crianças que ou tinham passado ou não tinha passado, e ela cobrava 
baratinho, eu acho que cinco mil réis, para ensinar às crianças. Eu não sei se ela 
tinha categoria de professora, mas ela era uma senhora solteirona. Dona Jandira, 
o nome dela. E ela não saía de casa. O primeiro namorado que eu vi ela ter 
ficava do lado de fora e ela do lado de dentro da janela. Mas, então, tinha um 
grupo de crianças que ela dava aula. E a gente tinha umas..., a gente chamava 
aquilo de pedra. Pedra era um tabuleirozinho arrematado de madeira para 
escrever com giz. E meu pai comprou uma pedra, um caderno de caligrafia e 
uma tabuada. Não, não era pedra, era uma lousa. Mas enfim... As crianças se 
juntavam, sabe? Brasileiras, judias, italianas, portuguesas. Tinha de várias 
nacionalidades e de várias religiões... Uma vizinha que eu tinha era só espírita, 
essa moça que eu estou dizendo. Era rezadeira. Dona Chiquinha... lembrei o 
nome dela... 
 

Outros elementos da vida judaica que faziam parte da Praça Onze foram 

relembrados por Manoel Malin, que já é carioca, nascido em 1919, filho de Raquel e 

Max Malin, imigrantes judeus de origem ucraniana que vieram para o Brasil 

provavelmente em 1918. A família se estabeleceu primeiramente no bairro de São 

Cristóvão e depois na Praça Onze. Ele demonstra uma outra forma de inserção na 

cidade. O depoente narra que no ambiente de casa falavam o russo; na escola judaica, 

Manoel aprendeu o hebraico:  

 
Eu morei em três diferentes endereços. Um deles foi entre a Praça Onze e a rua 
General Caldwell. Nesse quarteirão, nesse trecho, na calçada onde eu morava, 
nós tínhamos uma venda de comidas judaicas, tinha o salão do meu pai, tinha a 
biblioteca judaica, tinha a livraria Cohen, tinha o Jornal Israelita, tinha uma 
sapataria na esquina também, e depois era a Praça Onze. 

 
O salão da barbearia do pai se chamava Salão Max e ele assim rememora: 

 
Se não me engano tinha quatro ou cinco cadeiras. Essa loja era dividida, e 
durante alguns meses nós morávamos nos fundos. Moramos nos fundos do 
salão, depois é que papai alugou um sobrado e fomos morar lá. Não sei se era 
no sobrado n. 126 ou 128. Depois nós passamos para a rua Visconde de Itaúna, 
n. 111, que era uma vila que tinha judeus morando até a metade da vila. Da 
metade para trás eram italianos. Por isso era chamada Vila dos Italianos. O meu 
pai alugou o sobrado para sublocar duas ou três salas. Uma foi para dois 
médicos recém-formados. A outra foi para um dentista. O médico era o 
Bernardo Grabrois, irmão do Grabrois que foi líder do Partido Comunista, e que 
morreu. Quando saía um inquilino, botava outro inquilino. Minha mãe aí 
começou a dar pensão. Ela tinha as pessoas que vinham comer, almoçar, jantar.  

 
A pensão oferecia comida judaica e Manoel relembra saudosista:  

 
Minha mãe só sabia fazer comida ídiche... patê de fígado e de carnes, ovos, e o 
arenque. Depois tinha o segundo prato, que podia ser galinha, ou uma carne 
ensopada. E depois tinha a sobremesa. O almoço era isso. O jantar também. 
Eles, os imigrantes, ficavam sentados, comendo. O arenque... tudo, tudo se 
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comprava na Praça Onze. Tinha uma venda que tinha tudo isso.  
 

Perguntado sobre a presença dos italianos, na Praça Onze e de outros grupos 

que não os judeus, assim me narrou: “havia poucos brasileiros. A maioria era de judeus. 

A vizinhança era majoritariamente de judeus. Só judeus. Me criei assim”. As palavras 

de Manoel expressam um viver na Praça Onze inserido profundamente na vida 

comunitária judaica. Esta narrativa reforça que no interior do próprio grupo havia 

formas diversas de entrar em contato e “compartilhar” a Praça Onze. Ao analisarmos a 

representação que estes narradores fazem sobre o início de vida ali, deste momento 

específico de seus passados, “percebemos que as narrativas refletem uma multiplicidade 

de visões, que se expressa não apenas na heterogeneidade entre elas mas também no 

interior de seu próprio discurso” (Lerner, 1996:35). 

Os depoimentos de Lucia e Rosa nos ajudam a entender que as experiências 

exprimem formas coletivas de viver e de inserir particulares. Lucia tem uma 

compreensão diferente deste espaço, revelando-nos indícios de uma vida passada em 

ambiente judaico, imbricado em conviver e em experimentar mundos e culturas 

diversas, como quando brincava de roda com crianças brasileiras ou ia à escola do 

bairro onde estudavam judeus, italianos, portugueses e brasileiros. Já Manoel Malin nos 

leva a identificar uma demarcação de certa "fronteira" que separava o mundo "judaico" 

em que vivia do restante da Praça Onze e da cidade. Na vida de Malin há uma marca 

cultural muito clara, diferente da brasileira; o que fica explícito quando afirma que “[...] 

havia poucos brasileiros. A maioria era de judeus. A vizinhança era majoritariamente de 

judeus. [...] Me criei assim”.  

Na cidade e na Praça Onze, compartilhava experiências norteado por um 

critério maior: o étnico. Durante o seu depoimento, perguntei à Malim se ele 

considerava a Praça Onze um lugar, um “bairro judaico”. E ele me respondeu de uma 

forma sincera: 

 
Claro que considerava, claro. Você tem que me colocar do outro lado... Eu fui 
criado no meio judeu. Assim me criei, assim me casei, nasceram os filhos, e 
estou aqui até hoje. É o meu ambiente, é o meu mundo. 

 
Eu me lembrei do depoimento do polonês Chaim Szwertszarf, que chegou à 

Praça Onze em 1935. Chaim iniciou nossa conversa me contando sobre a origem de seu 

sobrenome, demonstrando que os sobrenomes revelam origem, passado e religião; que 

os nomes designam comércio e profissão; que os nomes descrevem características 
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físicas e sociais, enfim, os nomes significam processos vividos por gerações. Nomes são 

sagas, e significam histórias: 

 
O meu nome é Chaim. O sobrenome: Szwertszarf. Nascido na Polônia, 
Ostrowiec, em 14 de janeiro de 1914. Existe uma história do meu bisavô... 
Quando saiu o decreto do imperador austríaco obrigando todo mundo a ter um 
sobrenome, ele era um mohel, fazia circuncisão, como os que usam uma 
faquinha afiada dos dois lados, não era uma faca de um lado só, como navalha, 
mas dos dois lados. Em geral, se chamava em hebraico cherev chadá e isso 
significava que era dos dois lados; que em alemão ou em ídiche se chama 
szwertszarf, ou seja, é espada afiada. Em inglês é sword sharp. 

 
E vale a pena "escutar" Chaim falando sobre a Polônia em que vivia: 

 
Na cidade de Ostrowiec [onde vivíamos], existia essa característica, essa 
concentração de judeus que tinham uma vida numa determinada parte da cidade, 
muito judaica. Não, não era só em Ostrowiec. Isto era uma característica de 
todas as cidades pequenas da Polônia. E em partes das cidades grandes também. 
Essa característica que eu estou dizendo é o que nós, na nossa literatura judaica, 
costumamos chamar de shtetl, quer dizer, cidade pequena. Porque tudo lá era 
uma vida inteiramente judaica. Em todos os sentidos. Tanto na parte da religião, 
como na parte social, na parte emocional, na parte política. Tudo era lá do ponto 
de vista judaico. Tudo era lá como se você entrasse numa cidade judaica, como 
hoje se dá em Israel, e só lidasse com judeus. Não só judeus, mas em princípio a 
maior parte era de judeus religiosos.  

 

Seu ato de recordar o passado entrecruza-se com suas memórias da Praça 

Onze. O grupo do qual sente pertencer na Europa – sua família, os moradores da mesma 

vila, do mesmo bairro ou da mesma cidade, seus círculos de amigos, as instituições que 

freqüenta e que são fundamentais para a reprodução de valores judaicos – está 

representado aqui no Brasil.  

Podemos dizer que este judeu imigrante trazia com ele o shtetl, parafraseando o 

historiador Robert Pechman. Em artigo sobre os judeus no Rio de Janeiro, o autor expõe 

que esta forma de viver, reproduzida no Brasil, na Praça Onze, é histórica.  

 
O judeu trazia dentro de si “o muro do gueto”, o limite do shtelt. Antes impostas 
discriminatoriamente pelo “mundo não judeu”, estas fronteiras, no mínimo, 
contribuíram para que o judeu oriental desenvolvesse um corpo de princípios 
temperados na realidade social e veiculados no marco maior de uma cultura da 
língua ídiche e a partir dela. [...] Entre os judeus, procurava-se até a vizinhança 
daquele que havia emigrado antes das mesmas cidadezinhas européias: o 
Landsmanchafen.61 Mas mais que qualquer imigrante, o judeu jamais contava 
com ninguém que não fosse patrício. Isso jamais lhe passava pela cabeça. Não 
que evitasse a idéia: ela simplesmente não existia. Curtido nos desenganos da 

                                            
61 “Organizações laicas e segmentadas por origem, entre as quais o Poilisher Ferband constitui exemplo”. 
Cf. Limoncic (2005).  
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sua própria história, o judeu podia até ouvir o violinista no telhado, mas contar 
com o “outro” não fazia parte nem mesmo da realidade de sua imaginação. O 
shtetlach, ou o bairro judeu, que trazia consigo, continuava apontando até onde 
ele valia como ser humano. Por fora dos limites, sua formação dizia que ele não 
valia um tostão furado. [...]. Assim, lentamente, é que vai se acumulando uma 
tradição que vai fazendo da Praça Onze o bairro judeu. A nova realidade que os 
rodeia vai forçando os diques daqueles limites interiores. Justamente quando os 
diques rompem e a realidade externa junta-se com os valores internos, dá-se 
uma mistura que vai resultar nas instituições que têm a forma que hoje 
conhecemos. Por isso é que os homens da primeira geração de imigrantes 
judeus traziam dentro de si as instituições [...] (Pechman, 1978:40-45). 

 
A representação do shtelt na Europa que o autor faz indica privações e 

cerceamentos. Significa espaços restritos onde grupos discriminados vivem. No entanto, 

a partir das narrativas coletadas, percebemos que na Praça Onze havia, sem dúvida, 

discriminações, conflitos e tensões, mas não havia inimizades, e não havia o isolamento 

vivido no shtelt. O que havia era “uma ausência de uma perspectiva de conjunto” 

(Lerner, 1996:48) que possibilitasse a integração nesses primeiros anos de Brasil. Mas 

devemos "ouvir" Chaim sobre a sua "imagem" do lugar, narrada a partir da sua 

perspectiva como judeu. 

 
Na Praça Onze, praticamente que eu lembre, só tinha judeus. Porque em toda a 
parte comercial e residencial até tinha outros também, mas eram pessoas [que] 
ou porque já moravam [lá] por alguma razão, mas viviam em geral em torno 
dessas lojas que havia ali Quer dizer, tinha aqueles sobrados onde moravam 
pessoas que podiam não ser judias, mas não eram as que socializavam; ou eram, 
em geral, portugueses, ou eram italianos, ou filhos de italianos etc. Mas negros 
morando lá, não tinha. Tinha no morro que era atrás da Central.  

 
Abram Cytryn também relembrou do shtetl. Aqui não há uma tônica de 

integração, mas também não há a separação do gueto. A Praça Onze, a cidade narrada 

de Cytryn, é vislumbrada como um espaço de convivência, a despeito das diferenças 

culturais: 

 
[...] geralmente a comunidade judaica morava sempre por ali na Praça Onze. 
Escolheram a Praça Onze. Estavam acostumados a fazer guetos, sei lá, então 
moravam na Praça Onze. Como na Praça Onze moravam portugueses, italianos. 
Tinha mais italianos, acho, do que judeus. Lá tinha uma vila em que moravam 
italianos e judeus. Todo mundo se dava bem, não tinha problema. 

 
Mas esta forma de organização social mostrou-se necessária; é como a história 

do sobrenome, da descendência de uma família: trata-se do processo de continuidade do 

grupo étnico. 

As especificidades das diferentes trajetórias históricas moldam o indivíduo e 
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suas experiências sociais. Os argumentos em torno das mudanças pelas quais o 

indivíduo passam na sociedade moderna são conceituados na obra de Stuart Hall. O 

autor trabalha com a idéia de que atualmente “a continuidade e a historicidade da 

identidade são questionadas pela imediatez e pela intensidade das confrontações 

culturais globais”, isto é, as identidades étnicas, por exemplo, “estão sujeitas ao plano 

da história, da política, da representação e da diferença” [...] (Hall, 2001:84), sobretudo 

porque hoje, no mundo globalizado em que vivemos, somos moldados pelos diversos 

cruzamentos e pelas misturas culturais a que nos submetemos. O que quero dizer com 

isto é que tanto Chaim Szwertszarf como Manoel Malim, assim como outras dezenas de 

imigrantes judeus, mantêm fortes vínculos com seus lugares de origem e suas tradições, 

mas sem a possibilidade de um retorno a este passado físico, são obrigados 

 
a negociar com as novas culturas em que vivem, sem simplesmente serem 
assimilados por elas e sem perderem completamente suas identidades. As 
pessoas carregam os traços das culturas, das tradições, das linguagens e das 
histórias particulares pelas quais foram marcadas (Hall, 2001:88). 

 

Podemos dizer que a construção social da “Praça Onze judaica” foi a forma 

que o grupo encontrou para dar significado e demarcar sua cultura na cidade. A Praça 

Onze é um território que permite a percepção coletiva de uma história particular, tendo 

sido estruturante da sobrevivência judaica no Rio da década de 1930 – um esforço 

consciente para manter o grupo unido. Afinal, para os judeus, a noção de território é de 

extremo valor para o grupo que “[...] nunca abandonou sua visão de terra como fator de 

unidade e unicidade” (Geiger, 1996). 

Em sua entrevista concedida a Kuan-Hsing Chen (2003), Stuart Hall discute o 

conceito de experiência diaspórica e identidade, sugerindo que para ele a identidade 

cultural é “sempre híbrida”, justamente por resultar de “formações históricas 

específicas”. Disse que aprendeu, “em primeiro lugar, que a cultura era algo 

profundamente subjetivo e pessoal e, ao mesmo tempo, uma estrutura em que a gente 

vive” (Hall, 2003:407-434). 

Nas pensões judaicas da Praça Onze a comida era preparada de forma casher, isto é, 

de acordo como os preceitos da religião judaica que proíbe certos alimentos e a mistura de carne 

e leite. A comida ídiche, como diziam, era preparada para que tanto um religioso como um não-

religioso pudesse comê-la. A avó materna de Lucia Aizim também abriu uma pensão 

judaica na Praça Onze, e Lucia descreve: 
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A minha avó mantinha uma pensão ídiche em casa. Quem freqüentava eram 
aqueles senhores que tinham deixado a família lá na Rússia, que ainda não 
tinham trazido a família para o Brasil, e que sentiam saudades da comida 
judaica. Então, eles vinham lá almoçar. Era só almoço, não tinha jantar. Eles 
vinham, almoçavam e iam embora. Eu me lembro que ela cozinhava feijão 
branco, galinha, carne, essas coisas. [...] A minha avó era rigorosa nessa coisa 
de religião. A minha mãe nem tanto, mas a minha avó era muito religiosa. A 
RZ\ZRRZBRpensão era casher... Ih! Era 100% casher! O shoichet [magarefe] 
ia lá toda semana matar galinhas. E feijão preto, em casa, não se comia. [...] Na 
pensão não tinha empregada. Minha mãe e minha avó trabalhavam muito. Elas 
trabalhavam duramente. 

 
Indago a Lucia se havia empregados ou algum tipo de serviço feito por 

brasileiros na pensão da avó, por exemplo, lavadeira, e Lucia belamente relembra: 

 
Tinha. Tinha a Filomena, uma senhora de idade. É um tipo assim que eu nunca 
esqueço. A minha avó acendia as velas nas sextas-feiras para o Shabat, e a 
Filomena dizia que se lembrava de que na família dela a avó também acendia as 
velas. Que coincidência, não é?  
 

É interessante notar nesta passagem o papel que as mulheres imigrantes judias 

desempenharam no início da vida no Brasil. Essas mulheres, com certos deveres a elas 

sempre atribuídos no judaísmo – religião de caráter matrilinear – como a educação 

judaica, o cumprimento dos rituais, entre outros, no Brasil tinham a responsabilidade de 

mantê-los. Esta manutenção reforçava a sua condição de mulher, judia, imigrante. Na 

maior parte das vezes desempenhavam maravilhosamente todos estes papéis. Eram elas 

também que no espaço da casa de cômodos, da rua, da quitanda se davam a conhecer 

para gente de outras classes sociais e para outros grupos culturais. E vice-versa. As 

mulheres do núcleo judaico da Praça Onze aparecem como esteio desta comunidade, 

criando condições da preservação de tradições do grupo. A pensão judaica na Praça 

Onze era um maravilhoso exemplo de espaço de preservação de etnicidade, assim como 

o é o espaço da casa, como relembrou Rosa Goldfarb: 

 
Me lembro... chamava-se vaca leiteira. Era uma carroça que vinha com aquele 
leite e entregava. Agora, também tinha o leite que devia ser de uma forma um 
pouco mais industrial, porque tinha umas garrafas grandes assim, gordas... De 
vidro. E vinha tampada com uma rolhinha de papelão, assim, calcadas. Aquelas 
tampinhas eu pegava todas, e com uma chapinha, para fazer xicrinha  de 
boneca. Então, esse leite mamãe também comprava. O leiteiro deixava na porta 
e ninguém roubava., depois ele vinha cobrar. A minha mãe fazia queijo, ela 
comprava litros de leite e fazia o queijo, a ricota. Era assim... Padarias, 
quitandas, tudo tinha naquelas ruas paralelas... [à praça Onze]. Na quitanda só 
se vendiam verduras e frutas. Tinha verdura que eu não sabia nem o que era. 
Minha mãe cozinhava muito repolho, couve-flor, espinafre, chicória, alface, 
tomate, cebola, porque lá em casa não tinha refeição sem salada. Sempre. Aí a 
minha mãe fazia o arroz, a comida ídiche tinha arroz... Ou era uma sopa, ou era 
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um arroz com carne, ou um purê de batata com borsch. E ela tinha várias 
variações de borsch. Não só ela. Ela fazia o borsch vermelho, ela fazia a soup 
borsch, que era de espinafre. E ela fazia um repolho meio adocicado também, 
era uma delícia, com batata. E ela fazia uma sopa de arroz com tomate, ‘minha 
mãe!’, aquilo era... E ela aprendeu essa sopa italiana, que era com legumes, 
,feijão manteiga e macarrão. Era uma delícia. Era tipo um cozido, mas não era... 
Lingüiça minha mãe não gostava. Carne de porco meu pai não queria que se 
usasse lá em casa. Havia uma tradição judaica em que não se comia carne de 
porco. 

 
Com as mudanças na vida cotidiana e com o avanço tecnológico, muitas 

profissões – como lavadeiras, amolador de facas, leiteiro, padeiro, quitandeiro, 

vendedor de vassouras, vendedor de miúdos – já não eram mais vistas na paisagem 

urbana do Rio. A pesquisadora Sonia Zylberberg, em seu trabalho de resgate da história 

do Morro da Providência (Morro da Favella), nas proximidades da Praça Onze, 

relembra que no morro, na década de 1940, ainda havia espaços abertos para pendurar e 

secar as roupas que eram lavadas nas poucas bicas de água que existiam nas redondezas. 

Ela afirma que em “alguns períodos cerca de 90% das mulheres residentes na 

Providência tinham esta profissão” (Zylberberg, 1992:71-73). Elas, com suas trouxas, 

iam e vinham na cidade, trazendo a roupa suja e levando-a de volta passada e 

engomada. 

Há muitas histórias sobre as moradias em que viviam – os sobrados, que eram 

pequenos, geralmente com dois quartos, uma sala, uma cozinha e área de fundos – que 

hoje são lembradas com certo humor e também com certo orgulho em função das 

dificuldades pelas quais passaram e às quais conseguiram se sobrepor. Também são 

muitas as memórias sobre receber parentes e amigos nesse pequeno espaço. A relação 

com os parentes que viviam em outras áreas da cidade, nos subúrbios ou mesmo em 

outras cidades, era mantida e não era incomum a visita de familiares. Vinham para 

passar o final de semana e eram recebidos às vezes com festa, dividindo-se o pouco que 

tinham.  

A comida era uma forma de manter tradições. Mais do que isto, ajudava a 

assegurar a memória da casa e da família que haviam ficado na Europa. São vários os 

filhos de imigrantes que se lembram da comida judaica feita pelas mães que, através de 

certos hábitos alimentares, possibilitavam a manutenção e a perpetuação de suas 

culturas (Ribeiro, 2000). Na Praça Onze, as memórias narradas atestam que ali se podia 

conservar esta tradição, uma forma de (re)afirmar e manter a sua identidade (Fausto, 

1998:55-59).  
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Os judeus passaram a desenvolver novas formas produtivas na cidade, o que 

permitiu a ascensão econômica. Por vezes era apenas temporária, mas representava uma 

complementação orçamentária para a família A ligação étnica existente na Praça Onze 

possibilitava o desenvolvimento de uma atividade econômica, que também estava ligada 

à cultura do grupo, fator que foi muito importante para o lugar. As pensões judaicas, por 

exemplo, eram pontos de encontros, de falar o ídiche – com suas diferentes entonações, 

como o russo, o polonês, o lituano, dependendo da origem do imigrante  – e de trocas, 

além de darem continuidade a uma cadeia de negócios, como os armazéns judaicos, que 

forneciam para as pensões os mantimentos necessários. Relembramos a Confeitaria 

Frigele, de Iehuda Hirsch (Henrique) Eidler, que antes de se tornar sorveteiro na Praça 

Onze foi pedreiro e condutor de bondes. Ele se orgulhava de ter sido o primeiro 

sorveteiro a vender, em 1931, sorvete por “apenas um tostão”. Sua “venda ídiche” teve 

três filiais na cidade, além de lanchonete e restaurante que fizeram fama. Era 

considerado por muitos como o introdutor da macrobiótica no Rio.(Pechman, 1978:44). 

Uma de suas lojinhas – lojinha mesmo – ficava na Avenida Copacabana, na altura da 

Praça do Lido. Eu me lembro. 

 

Fig. 32: Sorveteria Fricelé, s/d 
Acervo: Museu Judaico do Rio de Janeiro 

 

 

Outras vendas ao redor da Praça Onze fizeram história, como a de Salomão 

Katz, que posteriormente a vendeu para Bernardo Katz, que se estabeleceu no bairro do 

Catete com a Confeitaria Katz. Havia também a mercearia de Clara Altstad, a sogra de 
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Luiz Gutlerner; ele rememorou que “era uma venda de produtos judaicos e não-judaicos 

também. Vendia arenque, vendia pepino em salmoura, vendia pão preto, vendia chalah, 

azeitona. Todo tipo de comidas européias era ali”.  

Mas como bem narrou Lucia Aizim, “a Praça Onze era um verdadeiro 

universo”. E Elio Lederman relembra as padarias e outros armazéns: “Tinha tudo, tinha 

tudo: padaria, venda, mas não de judeus. Tinha armazém como antes, de um conceito 

antigo, com aqueles bacalhaus pendurados no mármore... Tinha de tudo, não é?”. Por 

sua vez, Rosa Goldfarb, que era a filha mais velha de seis irmãos, responsabilizava-se 

muitas vezes por ir fazer as compras para a mãe. Ela tem uma boa memória desses 

espaços na Praça Onze: 

 
Dona Clara era a dona da venda ídiche. Em ídiche, ninguém a chamava de Dona 
Clara. Era Haialeh – Haialeh é o diminutivo de Haia. Ah, como se fosse 
Clarinha. E aí, nesta venda, a gente comprava o trigo sarraceno, comprava o 
creme de leite, a manteiga, o arenque, que era fundamental. E tinha variedades 
de arenque: no sal, curtido, tinha o defumado [...] e era comprado em barricas 
de madeira, feito de vime. Hoje é feito de plástico porque a madeira acabou, não 
é? Era tudo em madeira. Barricas assim... Eu me lembro que no meu casamento 
minha mãe comprou três daquelas barricas. Na venda abriam a barrica, você 
vinha e comprava um. Outro vinha, comprava outro. E se vendia a peso. E o 
defumado não vinha em barricas, ele vinha em caixas de madeira. E pão preto. 
Pão preto era magnífico. O pão preto era só vendido lá. O pão preto sempre foi 
assim, meio pequeno, não era feito como o da padaria. Agora, a verdade é que 
na Praça Onze a padaria tinha pão francês, pão italiano, um pão que chamavam 
de provenço – ele era pequeno assim e enrolado para o lado... E tinha a broa de 
milho. Tinha broa grande, broa pequena, pão italiano, pão francês... Mas a nossa 
padaria não era na praça, era na Visconde de Itaúna. E eles deixavam a gente 
usar o forno para assar nossas coisas depois que eles apagavam, às seis horas da 
tarde, [e digo]apagavam porque era à lenha, não era elétrico. Então, a lenha 
ficava ali queimando e o forno continuava quente. Eles emprestavam até os 
tabuleiros para a gente levar em casa. Tinha que ser freguês da padaria, não é? 
A mamãe ganhava saquinho de pão vazio, que depois ela fazia pano de prato, 
porque mamãe gastava muito na padaria, sabe? Família grande, não é mesmo 
Paula? 

  
A carne casher podia ser adquirida no açougue local, e o seu soichet, o 

magarefe, que era pessoa religiosa (tinha que ser), era o abatedor de animais segundo as 

leis judaicas. Luiz Felzenswalbe rememorou por escrito a história de sua família na 

Praça Onze, dona de um dos açougues casher do lugar: 

 
Luiz Felzenszwalbe chegou ao Brasil com 10 anos. O pai, Shmil Eli, chegou em 
1925. Abriu um açougue ultra-ortodoxo e, nos fundos da loja, foi fundada a 
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primeira mikvá62 de judeus asquenazim na Praça XI. A Praça XI era uma 
continuação da vivência dos shtetlech da Europa. Quem chegava, ambientava-se 
rapidamente: religiosos e não religiosos, cultos e incultos. Todos procuravam 
adaptar-se, apesar da diferença de pensamento e apesar de qualquer divergência: 
uma verdadeira democracia. O açougue era um dos pontos centrais de encontro 
dos judeus, mesmo os que não moravam na Praça XI. Na porta do açougue, 
encontravam-se vendedores de beigalech,63 de pepinos azedos e de outras 
iguarias judaicas. Primeiramente, o açougue estava localizado na rua Benedito 
Hipólito, 16. A família morava no sobrado e alugava alguns quartos para casais 
e solteiros que chegavam da Europa. Mais tarde, a família mudou-se para o nº 
14 da mesma rua, onde foi construído um novo açougue e uma mikvá. O 
açougue foi passado para outras pessoas em 1946. Mas havia, também, outros 
açougues: o de Beirish Diamante, na rua Marquês de Pombal, o de Zisha, o de 
Moishe Zinger em sociedade com Baruch Mordka Cohen, pai do Dr. Moisés 
Cohen, médico e mohel64 da cidade, cujo filho é também mohel. 

 
A existência de uma mikvá na Praça Onze evidencia a possibilidade de cumprir 

rituais extremamente religiosos. O magarefe era uma figura importante para a 

manutenção das tradições religiosas na Praça Onze, e muitos também exerciam a função 

autorizada para serem circuncidadores. Sr. Zinger foi o mohel de toda uma geração... 

“Moishe Shoichet”, era assim chamado. 

  
Morávamos [em relação à própria Praça Onze] de frente pra Visconde de 
Itaúna. Na minha frente – o que tinha na minha frente? – um açougue 
conhecidíssimo... Moisés... açougue casher. Inclusive, além de ter açougue, ele 
era especialista em circuncisão. Muito, muito conceituado, inclusive fez a 
minha. E a do meu filho. 

 
A respeito dos vendedores de beigalech – a beigueleira, como disse Elio 

Lederman –eles eram considerados um “personagem” no local e muitos lembram de 

seus pregões. Curioso é que os cronistas da cidade da primeira metade do século XX 

pouco fazem referência aos vendedores ambulantes judeus, assim como existem poucos 

registros visuais – fotografias, desenhos ou caricaturas – dessas atividades urbanas 

desenvolvidas pelos judeus.65  

Se havia as pensões, as vendas e os armazéns judaicos, havia também um outro 

ponto de encontro que era uma referência na Praça Onze e que foi por anos considerado 

“o” restaurante judaico da comunidade: o Restaurante Schneider, na rua de Santana, n. 

                                            
62 Hebraico. Local onde se realiza o banho ritual. Simbolicamente está ligado à purificação através de 
imersão em água natural. A noiva, e mais tarde a mulher, deve mensalmente visitar a mikvá, “assim a 
atmosfera plena de santidade que envolve a família judia será preservada” (Worcman, 1991:325).  
63 Ídiche. “Espécie de pastel feito com massa fina recheada com batata ou ricota, típico da Europa Central 
e Oriental” (Idem). 
64 Ídiche. O especialista que executa a brit mila, a circuncisão, na religião judaica. 
65 Cf. a obra do cronista Luís Edmundo (1938), que descreveu as atividades dos vendedores ambulantes 
do Rio na primeira metade do século XX. 
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72 – um espaço importante para as relações e as práticas sociais naquele momento e 

naquele local. Abria às 11 horas da manhã e fechava à meia-noite e “se era difícil 

conseguir lugar nas horas habituais do almoço, e jantar, aos sábados e domingos então, 

nem falar” (Malamud, 1988:32).Os garçons eram judeus, falavam ídiche, como Samuel 

Baumworcel, que chegou da Polônia em julho de 1928 e que, como demonstra a carteira 

de trabalho em posse dos netos, já estava empregado no Restaurante Schneider em 

outubro do mesmo ano. Trabalhou no restaurante por mais de 15 anos. 

Rachel Hochman, da família dos proprietários do restaurante, concedeu ao 

Museu Judaico do Rio de Janeiro um depoimento escrito sobre a história da família: 

 
O Restaurante Schneider faz parte da história da comunidade judaica da Praça 
Onze, no Rio de Janeiro, pois durante décadas foi o centro da vida sócio-
cultural no bairro. Por essa razão, ao ser convidada para dar o meu depoimento 
sobre ele, não hesitei em nenhum momento e me propus a escrever o que se 
pode considerar uma breve história da família. No final do século XIX, o 
patriarca da família Lapidus, meu avô Isidoro, tinha em Odessa uma fábrica de 
cigarros e estava relativamente bem de finanças; mas com medo da perseguição 
aos judeus, resolveu fugir da Rússia com a mulher e os filhos. Assim, meu pai, 
Bernardo Lapidus, nascido em Odessa, aos oito anos foi com a família para 
Alexandria, no Egito, onde, cursando o ginásio, aprendeu várias línguas, inglês, 
francês, árabe e italiano, que acrescentou ao russo, sua língua pátria, e mais 
tarde ao espanhol e português. Após perder a esposa, meu avô viajou para a 
Argentina com os filhos. Lá morava a irmã Paulina, que tomou conta dos 
sobrinhos. Paulina se casou com Victor Schneider e resolveram vir para o 
Brasil, trazendo os sobrinhos Bernardo, com 16 anos, e Clara, mais nova. 
Assim que chegaram ao Rio, Victor e Paulina instalaram uma pensão, já que ela 
tivera uma na Argentina e cozinhava muito bem. Mais tarde abriram um 
restaurante num sobrado da rua Visconde de Itaúna e, por fim, inauguraram o 
Restaurante Schneider na rua Santana, 72, um local amplo e bem instalado, 
onde os imigrantes que vinham da Europa encontravam um ambiente idish com 
comida típica e onde faziam amizades. [...] Durante a Segunda Guerra, os 
judeus que fugiram da Alemanha faziam no restaurante suas refeições, pagas 
pelo Relief. Quando chegava a época de Pessach,66 meu tio e meu pai, que mais 
tarde assumiu o restaurante, organizavam ali um seder para nós da família e 
para muitos fregueses que não tinham família no Brasil. O restaurante era o 
centro das atividades da colônia. Quando as companhias de teatro idish vinham 
da Argentina e dos Estados Unidos, os artistas comiam lá. O empresário 
Lubeltchic vendia as entradas no restaurante. Assim conheci, entre outros 
artistas, Turkow, Ben Ami, Morris Schwartz, Ester Perelman, Handfus, Tsili 
Teks, Pesach Burstein [...]. 

 
 
 
 
 

                                            
66 Comemoração da libertação dos judeus no Egito. É uma festa familiar celebrada com um jantar 
especial, o seder, no qual se lê a narração sobre o Êxodo e a escravidão do povo judeu no Egito e a 
libertação liderada por Moisés (Worcman, 1991:325). 
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Bertholdo Baratz, também tem boas memórias do restaurante:  

 
Havia até um restaurante típico, numa transversal da Praça Onze que era a rua 
Santana, que era o restaurante de comida asquenazita chamado Restaurante 
Schneider. Muita gente vinha de outros locais comer aqui nesse restaurante, que 
era de comida tipicamente ídiche. Da comida eu me lembro: tinha o guefilte fish 
(o bolinho de peixe recheado); o chreem (a raiz forte com ou sem beterraba); o 
mariniter hering (o arenque marinado); o arenque temperado com limão; o 
guehacter leiber (o fígado picadinho) e o guehacter ei (ovos picadinhos) – que 
se comia com pão, e era como se fosse um antepasto. Tinha também o iur, a 
canja de galinha servida com macarrão ou arroz, entre outros pratos. Hum.... 

 

O restaurante continuou mesmo depois da demolição da Praça Onze, sendo um 

referencial para a comunidade que continuava a freqüentá-lo “para matar saudades”, 

como diz Malamud, por tudo o que representou para aquele grupo.  

Reproduzimos o cardápio que era apresentado em ídiche e em português. A 

fotografia permite reparar nos cartazes colados na parede esquerda que, com certeza, 

divulgavam as peças de teatro ídiche que iremos abordar mais adiante, e os antigos 

cabides na parede, vestígios de uma época em que os homens andavam de chapéu e o 

pendurava ao entrarem nos estabelecimentos.  

 

Fig.:33: Restaurante Schneider, s/d 
Acervo: Fotolog Rio de fotos. Postado por Derani em 24/12/2007, em 
http://fotolog.terra.com.br/nder:601 
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Fig.:34: Cardápio manuscrito do Restaurante Schneider, 1957 
Acervo: Museu Judaico do Rio de Janeiro 

 
 
Os depoimentos nos permitem analisar a forma personalizada como se 

configurava o espaço social da rua na Praça Onze na prática e na memória de muitos 

imigrantes e seus descendentes. Geralmente se referem à venda da dona Clara, ao 

restaurante do Schneider, ao açougue do Moishe Zinger, à barbearia do Malim, e à 

"portinha" que vendia a água gasosa com groselha, tão remorada pelos depoentes: 

 
Tinha a barbearia do Malin, do seu Max. Inclusive ele vendia num cantinho 
água de seltzer, a chamada seltzer wasser, a água seltzer. Era uma água gasosa 
que todo mundo bebia. A água era fabricada lá... afinal, estavam acostumados 
[na Europa] a beber água mineral gasosa (Bertholdo Baratz). 
 
Na rua Visconde de Itaúna, já no trecho em direção ao Campo de Santana, tinha 
a loja de tecido, tinha a padaria, tinha uma leiteria. E naquela ocasião tinha 
também um processo de vender água gasosa. Então, na entrada dessa leiteria 
havia um rapaz que tinha uma banqueta de água gasosa.... Você vai registrar 
tudo o que eu estou falando? Ah... Da água gasosa... Eu não sei como era o 
processo, mas tinha um negócio que fazia a água ficar com gás. E ele tinha um 
painelzinho, uma prateleirazinha, com suco de groselha, suco de... Não era uma 
variedade muito grande não. Não sei, porque eu gostava era de groselha, então... 
Então, a gente ia lá com uma garrafa, muita gente parada ali, e bebia. Garrafa 
comum, garrafa redonda, sempre teve esse estilo... Hoje as garrafas são muito 
sofisticadas. Era apenas redonda e tinha uma boca. Aí mamãe dava dois tostões, 
a gente ia lá e apanhava essa água, ele enchia, botava groselha e depois enchia 
"Shhhhhhh" aquela água com gás. E ela ficava tão gostosa! Era feito um 
refresco (Rosa Goldfarb). 
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Estas são formas personalizadas de tratar o espaço e, segundo Roberto Da 

Matta,  

 
o espaço se confunde com a própria ordem social de modo que, sem entender a 
sociedade com suas redes de relações sociais e valores, não se pode interpretar 
como o espaço é concebido. [...] o espaço não existe como uma dimensão social 
independente e individualizada, estando sempre misturado, interligado ou 
"embebido" em outros valores que servem para a orientação geral (DaMatta 
apud Ribeiro, 2000:149). 

 
As casas também eram espaços da celebração de casamentos e nascimentos. As 

crianças nasciam, por vezes, pelas mãos de uma parteira, e Bertholdo Baratz narrou sua 

experiência: 

 
Bom, sobre memórias... eu nasci em 1915, e a gente só pode realmente ter 
memória quando se atinge digamos, nove, dez anos, para falar sobre a história 
da nossa vida propriamente dita... Eu nasci na rua Visconde de Itaúna, n. 163. 
Na minha casa. Inclusive, no dia 14 de fevereiro de 1915, praticamente na 
mesma hora em que eu nasci, nascia também uma menina que morava perto e 
então a parteira corria de um lado para outro para auxiliar as duas famílias. Era 
da família Grimberg.  

 
Uma passagem do depoimento de Rosa Goldfarb refere-se a uma outra 

experiência de nascimento na Praça Onze. De uma família pobre, Rosa aponta uma 

situação de extrema adaptabilidade, como a descrita a seguir. Esta era a condição de 

imigrante de sua família: 

 
A minha mãe estava para ter a Clarinha. E justamente aconteceu que a mamãe 
foi para o hospital e nós ficamos: três crianças, eu, Georgina e Issac. Eu 
cozinhava... Ah, estou me lembrando: eu descia, pegava meu irmão e descia 
com a Georgina e brincávamos. Depois a gente ia para casa, eu cozinhava 
aquele arroz, escorria o arroz, eu tinha nove anos, escorria o arroz em uma coisa 
que minha mãe tinha, um coador, e fervia o leite, botava em cima do leite, 
botava um pouquinho de açúcar e sentava com meu irmão e minha irmã. Arroz 
cozido, eu botava leite e botava açúcar para ficar gostoso. Depois a gente comia 
banana com pão. Meu pai saía de manhã, deixava a gente depois do café. Ia para 
Madureira trabalhar, era ainda prestamista. Mas também já estava na época de 
mamãe vir embora, parece que dois dias depois mamãe veio embora. Não muito 
longe do começo do Mangue tinha logo o Hospital São Francisco de Assis. O 
Hospital e depois tinha a zona do meretrício, que era enorme, onde é a Cidade 
Nova hoje. Aí, quando mamãe saiu do hospital, papai foi buscá-la de bonde, ela 
veio de bonde, com o neném no colo. Mas a vantagem é que o bonde passava lá 
em frente ao hospital e depois parava na nossa porta também. Era bonde de ida 
e volta. Passava na Praça Onze.  

 
Os meninos passavam pelo ritual do Brit milá (a circuncisão no oitavo dia de 

nascimento) e aos 13 anos realizavam o seu Bar mitzvá, que é a cerimônia que marca 
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nessa idade a maioridade religiosa dos rapazes judeus. As festas não lembram nem um 

pouco as de hoje; eram simples, mas nem por isso menos importantes. Muitos meninos 

estudavam hebraico com o Sr. Eingenhorn, que morava em uma vila na rua Julio do 

Carmo, chamada “vila judaica – idiche avenide”, pelo número expressivo de famílias 

judias que ali moravam. Bertholdo relembrou: 

 
Quem circuncidava era o avô do engenheiro Luiz Chor; ele circuncidou a mim. 
Ele já faleceu, mas faleceu em Israel. Parece mentira, circuncidou a 
comunidade toda. 
[...] Eu fiz o bar mitsvá numa das sinagogas pequenas de lá. Eu já tinha 13 anos, 
não esqueçam disso, portanto, quando eu tinha 13 anos já havia uma pequena 
sinagoga na Praça Onze. Em 1928, na própria Praça havia um local que se 
transformou em sinagoga. 

 
Assim narrou Chaim Szwertszarf: 

 
O meu bar mitsvá foi feito aqui. Naquele tempo não foi com tanta pompa. Foi 
simples, foi na sinagoga. Se eu não me engano, foi na Hadass Israel, na Praça 
Onze, na rua Visconde de Itaúna. Ela não existe mais. Hoje é a Avenida 
Presidente Vargas. Tinha três sinagogas. A minha família aqui [no Brasil] só 
freqüentava [a sinagoga] nos dias santos, durante os Iom Tov. Então 
freqüentávamos uma das sinagogas. Não era sempre a mesma. Tinha uma 
sinagoga na rua de Santana. A Santana prosseguia aqui até a Central, até a linha 
da Central. E a minha irmã, que era mais religiosa, e o meu cunhado também 
freqüentavam.  
 

É uma obrigação judaica, um princípio, enterrar um judeu conforme os 

preceitos da religião. Então, não é de se espantar que na Praça Onze já se viabilizasse a 

organização de uma instituição que administrasse os cemitérios que já existiam na 

década de 1930, como o de Vila Rosali, Nilópolis, Niterói, Caju e Inhaúma. Na rua de 

Santana tinha uma casa onde funcionava a Chevra Kadisha, instituição responsável 

pelos sepultamentos da comunidade. Como afirma Roberto Pechman, os judeus traziam 

“dentro de si” as instituições. Ele narra um episódio ocorrido na Praça Onze no período 

da Gripe Espanhola (1918-1919): 

 
A Gripe Espanhola dizimava famílias inteiras e as carrocinhas recolhiam 
cadáveres que iam sendo amontoados para o enterro em vala comum. Alguns 
judeus, para evitar que patrícios não tivessem um enterro condizente, 
carregavam os cadáveres nas costas, da Praça Onze de Junho até o cemitério do 
Caju onde, segundo depoentes, já havia um “canto” judeu (Pechman, 1978:43). 

 
Conheci a escritora Margarida Finkel no ano de 2003, em um encontro 

organizado por Lucia Aizim, sua amiga. Com elas tive uma tarde maravilhosa 

rememorando a Praça Onze. Margarida me presenteou com um livro de sua autoria, e 
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me entregou cópia digitada de três poesias suas. Relendo-as, vejo que fazem referência 

à Praça Onze: Café Jeremias, cervejarias, bondes, praça, carnaval, Banda Portugal, 

Cinema Centenário e Cine Rio Branco. Uma delas narra a morte do pai, alfaiate: 

 
Pai – 1932, agosto, 9. Anotações de percurso I: 

A primeira lembrança – e única memória do pai – sua morte ocupando toda a 
grande sala de tábuas corridas do sobrado da Praça Onze no início dos anos 
trinta. 
No universo da casa, num ângulo além, as máquinas paradas, a imensa mesa, o 
pesado ferro de passar, a tesoura enorme, pousada, fechada, na metáfora da 
perda. E sobre todas as coisas incidindo, a luz através da janela alta, como numa 
fotografia em preto e branco, os homens de chapéus escuros, nas escadas por 
onde o levaram, colagem primeira e única memória do pai. 
Todo morto tem sua lenda. Alto, forte, trabalhava as horas do dia, sol e lua, e só 
quando surgia a primeira estrela do céu da sexta-feira, por inteiro, repousava no 
Shabat. Contava estórias sementes de alegria. Viajava o mundo, desde que 
deixara sua Bessarábia. Acreditava no amanhã, rezava na Sinagoga e dizia: 
“pátria é o céu que me cobre”. Comprou terras no coração de Brasília. Pagou-as 
com empenho e convicção e dizia: “Oh! Sim, lá estarei entre os primeiros”. 
Todo morto tem sua lenda. E assim, com os sonhos, mapas, títulos e posse, 
perdeu-se no tempo o Pai, Tal a Arca Sagrada e as dez tribos de Israel (Finkel, 
s/data). 
 

Ao redor da Praça Onze havia sinagogas e pequenas salas de reza que eram 

freqüentadas pela comunidade, que participou da construção da Sinagoga Beth Israel 

(em hebraico, Casa de Israel); ela ficava na rua de Santana, perto da Central do Brasil e 

era considerada uma dissidência da primeira sinagoga ali fundada em 1916, a Beth 

Iakov.  

O rabino Mordechai Tzekinovsky era o rabino-chefe da comunidade 

asquenazita do Rio em fins dos anos 1920. Ele morava na rua de Santana, perto da "sua" 

sinagoga Beth Israel, que se manteve na Praça Onze até a década de 1970 quando, já 

abandonada,  foi demolida para as obras do metrô. Rosa Goldfarb tem memórias sobre 

ela: 

 
Eu sei que, dentro da vila, no final, ficamos só nós de família judaica, porque 
do lado de fora moravam os Grimmer e, do outro, morava o rabino 
Tzekinovsky, que era o único rabino que tinha no Rio de Janeiro, que eu me 
lembre. E nesta rua, mesmo nesse trechinho onde a gente morava, em frente à 
nossa vila, um pouquinho mais do outro lado, fez-se uma sinagoga muito 
bonita, linda. Eu não sei o nome porque eu não era religiosa, não fui criada 
debaixo de religião. Meu pai era um ateu convicto. Ela foi construída muito 
bonita, de mármore. Ali, antes de começar o Café Jeremias, fez-se esta 
sinagoga.  
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Fig.35: Sinagoga Beth Israel, s/d 
Fonte: Jornal O Globo 10 jan 1974 e Revista Comentário, n. 49, 1972 

 

 

Três sinagogas são citadas nos depoimentos: a Sinagoga Beith Iaacov, que 

contava com um grande número de sócios, a Sinagoga Beth Israel e a Sinagoga Iave, na 

rua Júlio do Carmo (Malamud, 1988:35-40). Parte do umbral da sinagoga Beith–Iaacov 

foi recuperada e encontra-se no Museu Judaico do Rio de Janeiro. Mas todas eram 

pequenas para a comunidade comemorar festejos como o Rosh Hashaná – ano novo 

judaico – e o Iom Kippur – Dia do Perdão. Para estas datas religiosas, alugava-se o 

salão do Clube Ginástico Português, na rua Buenos Aires, próximo à Praça Onze, 

grande o suficiente para a comunidade que comparecia às rezas. Abraham Josef 

Schneider relembrou com alegria de um outro salão alugado na Praça Onze para os 

festejos: 

Quando chegava o ano novo judaico – Rosh Hashaná e Iom Kippur – formava-
se um comitê de pessoas religiosas que alugava um grande salão na Banda 
Portugal (que, por sinal, tinha uma Orquestra de Sopro muito boa!), que 
funcionava na Praça Onze. Todos adquiriam as entradas para os dias de reza e 
havia excelentes chazanim (cantores litúrgicos). Sentia-se o feriado nas ruas: as 
lojas idish (de judeus) estavam fechadas, as pessoas usavam roupas novas. Mais 
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tarde, foi construída uma sinagoga na rua Santana, quase esquina da rua São 
Pedro. Quando foi construído o Grande Templo, na Rua Tenente Possolo, 8, as 
pessoas que haviam melhorado de vida passaram a rezar lá. 

 
O grupo tentava manter suas tradições religiosas que, mesmo (re)elaboradas 

em vários aspectos, permitiam a continuidade da cultura e da religião naquele espaço. 

Os imigrantes judeus seguiam rigorosamente as tradições e fechavam as lojas nos 

feriados religiosos, além de alguns não abrirem aos sábados, dia marcado para o 

descanso do trabalho e de qualquer outra atividade, como também, não se estuda nesse 

dia. Esta afirmação pública de identidade étnica sinaliza que a Praça Onze era um 

espaço onde o judeu se sentia, e se permitia, ser reconhecido como tal por suas tradições 

e costumes. 

Na década de 1930, o crescimento da comunidade judaica fez surgir a idéia de 

construção de um novo templo religioso na cidade. A comissão responsável pela 

compra do terreno em que se ergueria o templo 

  
julgava que o bairro da Praça Onze continuaria sendo por longos anos o centro 
da vida judaica no Rio. Além da sinagoga, pretendia se construir um centro 
social. Foi comprado, então, um enorme terreno na esquina das ruas Tenente 
Possolo e Henrique Valadares, nas proximidades da rua Conselheiro Josino, 
perto do Centro Israelita Brasileiro Bené Herzl, da comunidade sefaradita [...], 
inaugurado em 1929. [...] Mas logo surgiram dificuldades. Já então numerosos 
judeus, economicamente bem situados, começavam a mudar sua residência da 
Praça Onze para outros bairros, surgindo núcleos judaicos na Tijuca, em Vila 
Isabel, nas localidades suburbanas da Central do Brasil e da Leopoldina, onde 
iam formando centros religiosos e culturais. Havia ainda o problema da 
locomoção. Os preceitos religiosos ortodoxos proíbem aos devotos viajar aos 
sábados e nos demais dias sagrados. [...] A comissão acabou por desmembrar o 
terreno e colocou uma parte à venda. [...] O lote desmembrado foi adquirido por 
um cidadão português, que ergueu ali um edifício que até hoje existe e ao qual 
deu curiosamente o nome de “Graças a Deus” (Malamud, 1988:39).  

 
O Grande Templo foi fundado em 1932, e hoje o Centro do Rio não é mais 

uma área residencial para a maior parte da comunidade judaica, que há várias décadas 

se instalou nas zonas sul e norte da cidade. Com a ascensão econômica e social, os 

judeus deixaram a região e criaram outras sinagogas em locais mais próximos de suas 

residências. O Grande Templo só abre para as comemorações das datas religiosas 

judaicas. Pelo depoimento de Malamud, percebe-se que a vida era tão efervescente na 

Praça Onze da década de 1930 que se achava que iria perdurar. O movimento da cidade, 

as novas inserções no contexto social e econômico da cidade transferiram o imigrante 

para outros bairros do Rio. 
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As lembranças de Rosa Oighenstein Lerner, nascida em 1912 na cidade de 

Britchon – Bessarábia, que emigrou com a família para o Brasil em 1928, revelam que 

no país foi possível a reprodução de tradições religiosas como as que mantinham em 

seus países de origem. As bases que fundamentam a constituição destas tradições eram 

encontradas na Praça Onze, e Rosa, que foi morar com a família no bairro do Andaraí, 

estabeleceu com este território um vínculo. 

  
Chegamos ao Brasil em 1928 e trouxemos travesseiros de pena de ganso. Em 
ídiche Kichen fun Feidern fun Ghenz Não tinha travesseiro de pena naquele 
tempo no Brasil e era obrigado trazer. Então, quem estava acostumado a dormir 
bem em casa, trazia, é por isso. Eu estou imaginando isso. Nunca me passou na 
cabeça o porquê. Depois, trouxemos muitos doces feitos de cereja. Disseram 
que aqui não tem e lá se comia muito doce de cereja. No verão preparava-se 
para o inverno. O porão era frio. Em ídiche é Kald Keiler, porão frio... E 
[fazíamos compotas] de ameixa, geléia. Esssa geléia, no inverno, era comida 
com pão preto e com chá, e este era o jantar. Em todas as casas.  
Paula, eu nasci em Rússia, mas logo depois passei a nacionalidade do 
passaporte para romena. Eles tiraram tudo que era russo e passou a romeno. 
Não existia mais nada. A primeira coisa, a língua. Foi proibido de usar a língua 
russa na escola e até nos escritórios. Começamos a estudar romeno e tudo 
passou a romeno. Eu, como gostava muito da Rússia, continuei a estudar à 
noite. Tinha escondidos vários cursinhos à noite e, desta forma, eu continuava 
com a língua russa. [...] E te digo: hoje em dia, com 90 anos, eu estou lendo 
russo. E, meu maior prazer: estou lendo o livro do Dostoievski em russo. Mas a 
língua falada em casa era o ídiche. A língua ídiche toda a vida. Pai, mãe, irmã, 
irmão. Todos sempre em ídiche. Para os meus pais era ídiche em primeiro 
lugar. De todas [as línguas que aprendi], ídiche ainda escrevo melhor. [...] A 
minha casa era religiosa. [...] E no Brasil nós mantivemos da mesma forma. 
 

O trecho selecionado do depoimento de Rosa deixa transparecer diferentes 

memórias de seu país de origem: memórias afetivas de sua casa, dos doces que faziam e 

comiam, da escola, da língua e também da política. Britchon “aparece” em sua narrativa 

pela paisagem, pelo frio, pela agricultura. Rosa situa-se em um outro aspecto de 

manutenção da cultura que, assim como a língua, é mantido no ambiente da casa. Isto 

me parece imprescindível de ser narrado. Ao recordar sua origem, deixa transparecer 

sentimentos realmente verdadeiros.  

 
A minha família toda era religiosa. Mas muito religiosa. Meus pais, para Rosh 
Hashaná e Iom Kipur – quando nós morávamos no Andaraí, isso já aqui no Rio 
– o shil, a sinagoga, era na Praça Onze. A sinagoga era a Beit Isruel [pronúncia 
ídiche], na rua de Santana. Naquele tempo, tudo era na Praça Onze, tudo. E por 
ocasião destas festas, eles não viajavam. Não podiam usar transporte. E, então, 
eu arrumei – eu era solteira – e fui lá e arrumei uma família – uma senhora 
casada com dois filhos – que moravam em uma vila na rua Júlio do Carmo. 
Naquele tempo, todo o foco do judaísmo era naquela rua, perto do shil. Tudo 
era lá, na Praça Onze. E então eu os levei, o meu pai e a minha mãe, para lá, 
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com a comida toda, porque eles não comiam na casa de ninguém. Porque casher 
podia ser só o rabino e a casa deles. Só. Porque era preparada na nossa casa, que 
era casher, e eu levava a comida deles para onde eles estavam hospedados. De 
bonde! Não era de carro, como hoje em dia. E eles ficavam lá até a véspera de 
Rosh Hashaná. Passaram os dois dias lá, e à noite, quando acabou, eu fui lá 
buscar para levar para casa. Na véspera do Iom Kipur, do Kol Nidrei, era a 
mesma coisa. A mesmíssima coisa. Era para poder ir ao shil perto, porque era 
impossível ir a pé do Andaraí para a Praça Onze. O meu pai, depois que ficou 
viúvo, depois que minha mãe faleceu, foi morar comigo por dez anos. Eu 
morava na Tijuca, na rua Professor Gabizo. Da rua Professor Gabizo até a Praça 
Onze, aos sábados, ele ia a pé para rezar.  
 

Ao abordar a questão do cumprimento dos rituais judaicos, observa-se em sua 

narrativa que esta mulher – como tantas outras mulheres judias imigrantes – tem uma 

grande preocupação em relação à manutenção dessas práticas, assim como 

responsabilidade para que sejam cumpridas no Brasil: 

 
E a minha casa era casher, igualzinho à casa da minha mãe. Quando eu fiquei 
noiva para casar, eu avisei ao meu namorado, logo antes de noivar, que era para 
depois não fazer escândalo e desmanchar o noivado. E avisei para ele que na 
minha casa ia ser casher: carne, galinha, ia separar tudo. Porque os meus pais 
iriam vir nos visitar, e que era para eu ter o prazer de sentar à mesa, na minha 
própria casa, com a minha família. Do jeito deles. E por isso tinha que ser 
casher, porque se não fosse assim, eles não sentavam na minha mesa. De forma 
que eu sei que devia ser assim. O meu namorado aceitou e, quando casei, foi 
comprada a louça. Seis pratos fundos separados... Tudo, tudo para ter três tipos 
de louça: da mais barata que tinha, mas foi comprada. A mais simples. Mas 
separadas. Separado de carne, de leite, e tinha Pareve – Pareve é para peixe, ou 
melhor, é para o que não é carne nem leite, porque, por exemplo, compota não é 
de leite nem de carne. Então, o garfo, ou a colherinha com que eu comia a 
compota, tinha que ser uma terceira colher, uma que não se usa nem para carne 
nem para leite. Os meus pais, e acho que todos os meus antepassados, eram 
assim e eu herdei. Eu dei a mim mesma a palavra, eu jurei que na minha casa 
seria assim.  

 
Seu relato é revestido de um tom bastante adjetivado e para Rosa Lerner 

manter as tradições religiosas no Brasil e na sua nova etapa de vida – já casada – 

demonstra rigor nos seus valores culturais, como filha e como esposa. Essa relação pode 

ser percebida quando narra seu casamento e as “exigências” feitas ao então noivo. 

Entretanto, cabe chamar a atenção para um outro aspecto de sua narrativa. Ao falar 

sobre transmissão de valores judaicos para seus filhos e netos, nota-se uma preocupação 

em demarcar um posicionamento, mas demonstra que se adaptou aos novos tempos.  

Sua etnicidade aparece de várias formas: ela se casou com o imigrante judeu 

Samuel Lerner em 1935, “em um clube na rua Visconde de Itaúna. Era um salão muito 

grande... Lá faziam casamentos naquele tempo. Não existia ainda o Templo”; falava em 

casa ídiche com o marido, e as três filhas, com as quais fala português, estudaram em 
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escolas judaicas e se casaram com judeus. Mas a transmissão desta etnicidade para os 

netos comporta outros elementos importantes. O “hoje” é caracterizado pela articulação 

com outros grupos de referência: 

 
[...] Nenhum dos filhos, depois que casaram, fez isto. Eu nunca disse nada. 
Cada filho tem a sua vida. Eu tenho a minha e eles têm a vida deles. Cada um 
tem direito de fazer o que quer. Tanto que na educação deles, até hoje, nunca 
dou uma palavra: “você devia...”. Nunca! Cada filho educou seus filhos 
conforme ele quis. E os filhos deles, que são os meus netos, continuam a educar 
os filhos deles igual foram educados pelos pais, que são os meus filhos. Cada 
um faz como bem entende. É a vida de cada um. Na minha vida eu posso fazer 
o que eu quero, porque eu sou dona da minha vida. Agora, os meus filhos, não. 
Eles têm direito de seguir a vida deles, e dirigir a casa e educar os filhos 
conforme eles acham.  

 
Sempre que eu ia à casa de Rosa para entrevistá-la, ela me oferecia um café e 

fludens ou outro doce judaico que ela mesma fazia. Certa vez eu lhe perguntei em que 

situações ela ainda cozinhava comida judaica e Rosa me contou um episódio divertido: 

 
É o Marcelo, meu neto... Ele está muito ligado a mim. E eu já estive lá [nos 
Estados Unidos] visitando ele. E toda vez que eu fui eu levei fluden. Levo tudo: 
fluden e kamisbroit, que é também um doce recheado de nozes. E também faço 
lá. Numa cozinha pequena, eu fiz fluden e pretzeles. E já mandei depois que eu 
vim... Já mandei três vezes. 

 
Alguns netos já casaram com não-judeus, mas percebo que Rosa valoriza e se 

esforça para manter as tradições na família Travamos a seguinte conversa: 

 
– Rosa, porque você manda fludens pelo Correio para os Estados Unidos?  
– Mando pelo Correio. E recebo telefonema [dizendo] que a caixa já chegou. 
Caixa de fluden. Eram 50 pedacinhos de fluden. 
– Mas Rosa, por que você manda fluden para seu neto que mora lá? 
– Ele é casado com uma brasileira goi, não-judia. Ela é filha de um embaixador. 
Mas ela gosta tanto dessas coisas, eles adoram! Quando veio aqui pela primeira 
vez, e eu fiz os meus quitutes, ela adorou! Quando eles moraram aqui, logo que 
casaram, ou eles iam buscar ou eu levava na casa deles as geléias que eu faço. 
Geléia que eu sei que ela gosta, de ameixa, de pêssego, damasco. 
– E eu faço uma pergunta afirmativa: “Rosa, qual das suas filhas sabe fazer 
fluden? 
– Qual das filhas? Ninguém sabe fazer! Porque mamãe manda tudo pronto! 

 
E rimos um bocado! Afinal, Rosa tem bastante consciência, e alimenta o papel 

de ídiche mame, a mãe judia. Este termo, usado no interior da comunidade judaica, 

refere-se ao arquétipo da mulher casada, mãe dedicada, superprotetora. Papel ambíguo, 

por vezes, já que o mundo judaico – principalmente aquele dos povoados da Europa 

Centro-Oriental, os shtetl do século 18 e 19 – tinha o homem como sua centralidade. 
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Mas não é o caso de Rosa Lerner, que é uma mulher forte e generosa. A socióloga 

Helena Lewin, no artigo “A construção de um tipo ideal de mulher judia: a 'idiche 

mame'”, afirma que mudanças significativas ocorreram quando da imigração no século 

XX. A destruição da vida comunitária do shtetl foi sentida e a ídiche mame 

experimentou situações de ruptura, e vale perguntar que novo papel assumiu. A autora 

afirma que a esta mulher vai caber o papel de “costurar os ‘pedaços’ do tecido social 

rasgado pela violência implicada na imigração, transformando-a, dando-lhe significado, 

coerência e referência”.  

Nas palavras de Lewin, 

 
dentro do sistema de papéis sociais não há um equivalente oposto simétrico à 
idiche mame porque não há referência, nem na literatura nem sequer no 
anedotário, do personagem ídiche tate – pai ou papai judeu. É o homem, e não o 
pai, o remetente oposto da ídiche mame, demonstrando a singularidade da sua 
figura (Lewin,1997, 97-129). 
 

Um outro elemento importante, destaca Helena Lewin,  
 

é o fortalecimento da família: um valor social que extrapola sua 
consangüinidade e incorpora o parentesco simbólico em uma rede ampliada de 
relações sociais. [...] O pai está investido de autoridade formal legitimado pelos 
costumes e pela lei judaica. Mas o domínio real do espaço doméstico, 
legitimado pela prática da vivência cotidiana, está com a ídiche mame. Ela 
manipula os recursos materiais e simbólicos existentes no interior da família, 
redistribuindo-os segundo critérios que estabelece. Esses critérios [...] estão 
ancorados na cultura e nos costumes (Idem). 
 

Os depoimentos demonstram que nos anos 1920 e 1940 havia uma 

intransigência não apenas em relação aos casamentos entre filhos de imigrantes judeus e 

brasileiros, mas também entre os próprios imigrantes judeus de origem asquenazita com 

judeus de origem sefaradita. Isto era reflexo de disputas e tensões internas no grupo que 

se reproduziam  no Brasil. Os imigrantes tentavam, através dos casamentos interétnicos, 

uma forma de manutenção de um modo de vida e a continuidade de tradições culturais.  

No caso da Praça Onze, notamos que foi a terceira geração (netos dos 

imigrantes), no entanto, que se encarregou de introduzir certas mudanças. O convívio 

maior com os brasileiros, o aprendizado da língua, a aceitação de costumes nacionais 

fizeram com que os imigrantes começassem a aceitar a diferença no âmbito familiar.  

Isaac Emmanuel nasceu em 1907, em Salônica, então sob o domínio turco, 

hoje Grécia. Emigrou para o Brasil em 1925, onde se estabeleceu como comerciante. 

Foi um dos fundadores da Congregação Israelita Beth-El e seu presidente durante vários 
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anos. Em seu depoimento ao projeto Heranças e Lembranças – Imigrantes Judeus no 

Rio de Janeiro, relembrou: 

 
[...] Não havia muita possibilidade de relacionamento entre os sefaradim e os 
ashkenazim. Não havia tampouco hostilidade. Mas não podíamos, por exemplo, 
nos juntar e formar um colégio, um clube ou mesmo um cemitério comum, 
porque um falava uma língua, outro falava outra língua. Era como se fôssemos 
dois povos diferentes. Eles falavam ídiche, nós não entediamos o ídiche. O 
hebraico era lido de forma diferente. No hebraico escrito não existem vogais, só 
consoantes. Então, eles colocavam uma vogal diferente da nossa. Onde 
colocavam “a”, eles botavam “e”, “i”. A pronúncia era tão diferente que não era 
possível nós entendermos uns aos outros nem acompanhar as preces. Se um 
sefaradi ia numa sinagoga ashkenazi, não conseguia acompanhar, e vice-versa. 
Não havia intercâmbio entre nós, mesmo sabendo que todos éramos judeus. 
Mas cada grupo se considerava o dono da verdade. Dizia que o outro não era 
judeu. No início, não havia nem casamento entre sefaradim e ashkenazim. 
Depois, aos poucos, principalmente a partir dos anos 50, as coisas foram 
mudando (Emanuel apud Worcman, 1991:159). 

 
Se na época os casamentos entre judeus de origem sefaradita e asquenazita 

eram pouco aceitos, o casamento entre judeus e não-judeus tampouco era admitido na 

comunidade que vivia na Praça Onze. O casamento reforça a “aliança” com o grupo 

étnico, regula condutas e é também “um lugar” dentro da dinâmica social do segmento 

no qual se inserem” (Lerner, 1996:64). Rosa Goldfarb tem um depoimento expressivo 

que nos permite realizar algumas reflexões:  

 
Saindo da vila [em que nós morávamos na Praça Onze], tinha o outro lado, não 
é? Então, ali, antes de começar o Café Jeremias, fez-se uma sinagoga muito 
bonita. E eu sofri porque (isso eu posso te contar) meu irmão, quando nasceu ali 
naquela vila, meu pai não quis circuncidá-lo. Ele era contra a circuncisão. E o 
rabino morando ali do lado... Olha, aquilo foi uma tragédia, minha mãe 
chorando... mas chorava tanto! E meu pai do lado de fora com todos os amigos, 
liberais como ele... Então, eu também fiquei sendo uma judia marginalizada. 
Eram meus amiguinhos [judeus, que moravam perto da gente], mas eles 
também escutavam na casa deles não sei o quê. Depois, quando nós ficamos 
adultas, a gente sabia qual era a diferença. Mas meu pai se garantia, porque a 
integridade, a inteligência e a cultura dele garantiram ele. E ele era tão judeu, 
Paula, ele era tão judeu que você não imagina. As tradições judaicas para ele 
eram tão importantes, a cultura judaica era importante. E foi para ele um drama 
quando a minha irmã, um dia, resolveu casar com um não-judeu. Eu cheguei 
perto dele – eu já era casada – e disse para ele: "Mas pai, não tem lógica o que 
você está fazendo. Por quê?”. Eu questionei o meu pai. Mas o casamento era 
uma questão à parte. "Mas pai, você não ensinou a gente que não tem uma 
diferença... Você quer ver a integridade da pessoa e o valor?". E ele disse: 
"Rosinha, eu sei que não tem lógica, mas é muito mais forte do que eu". Eu 
chorei, fiquei com pena dele, entendeu?  

 
Primeiro é importante fazer referência a partir de que ponto de vista Rosa está 

falando. Seu pai era membro de um grupo de esquerda, os progressistas, e desta forma 
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se inseriu na Praça Onze e no contexto do judaísmo. Isto nos auxilia a perceber a 

intensidade da fala de Rosa. A alusão a uma possível tensão e hostilidade por parte de 

alguns vizinhos judeus sionistas que viviam Praça Onze, demonstra através de sua 

narrativa, indignação por ter sido marginalizada dentro do próprio grupo.  

O embate entre os progressistas e os sionistas é bastante lembrado, e há uma 

profusão de exemplos que nos auxiliam a perceber a intensidade desta disputa no 

ambiente da Praça Onze. A hostilidade era recíproca, o que acabava por demarcar 

fronteiras internas no próprio grupo judeu que vivia naquele lugar. Manoel Malim 

expressa a ambigüidade dessas fronteiras: 

 
Mas era muito gostosa a Praça Onze... Muito bom... porque a gente se sentia 
entre amigos. Todos com o mesmo pensamento, todos com a mesma vontade, 
todos com a mesma direção. A Praça Onze como todas as comunidades 
judaicas, se dividia. Tinha os judeus sionistas e os judeus progressistas. Os 
judeus sionistas tinham o seu clube, chamado Hatchia. E os judeus progressistas 
tinham, em cima de um cinema que tinha na Praça Onze, chamado Centenário, 
um salão... Um clube deles chamado Poilisher Ferband [Sociedade dos 
Conterrâneos Poloneses]. Eles eram de tendências... mais de esquerda. Então, 
havia essa divisão; eu fazia parte do grupo sionista. Tinha outros que não eram 
sionistas. A gente se dava e tudo, de vez em quando brigava, discutia... o que é 
normal. Nesse Poilisher Ferband, no Iom Kipur, que é dia de jejum, eles faziam 
banquete. [...] Só de propósito, de pirraça. Muitos de seus membros, eu não 
diria muitos, alguns, que eu inclusive conheço, conhecia, não circuncidavam 
seus filhos. Achavam que “Não é isso que identifica o judeu, não é através da 
circuncisão”, diziam. Não respeitavam os feriados judaicos. Isso não quer dizer 
que os que eram sionistas também não [fossem] aos seus restaurantes comer no 
dia do Kipur... Iam à sinagoga, rezavam, saíam de lá e iam almoçar. 

 
Manoel e Rosa narram sobre condutas de integrantes de diferentes grupos e, ao 

falarem, integram-se a eles e aos elementos por eles valorizados (progressistas x 

sionistas). Essas diferenças expressam-se em diferentes níveis, quer seja na perspectiva 

do político, quer no plano das tradições e dos costumes. Esta questão é percebida no 

instante em que Rosa fala sobre a tristeza do pai ao saber que uma das filhas iria se 

casar com um não-judeu e quando Manoel exemplifica o confronto ao narrar um 

episódio ligado à quebra de tradição religiosa quando, no Dia do Perdão, o jejum não é 

cumprido.67  

Por mais que Rosa relembre o pai de que ele  ensinou aos filhos que o valor nas 

relações pessoais está na integridade do indivíduo, ela chora porque percebe que, apesar 

dos valores sólidos do pai, o casamento com um não-judeu significava uma ruptura – 
                                            
67 Dentro do grupo progressistas havia os que rompiam definitivamente com seus vínculos com a 
comunidade étnica, diferenciando-se dos que preservavam a vinculação étnica" – seria isto?] Sobre esta 
discussão, consultar Lerner (1996), Gherman (2000) e Grin (1992).  



 168

mais uma ruptura vivida no Brasil. 

Outra esfera importante da vida pessoal que foi percebida através dos 

depoimentos diz respeito ao fato de que, no ambiente da Praça Onze, os laços de 

amizade e de parentesco possibilitavam namoros e casamentos. A alusão a este tema nas 

narrativas sugere que a Praça Onze era um ambiente propício a tais encontros, 

evidenciando as relações estabelecidas entre membros do grupo. Luiz Gutlerner 

relembrou o seu namoro e, de uma forma divertida, contou suas lembranças dos 

casamentos a que assistia da sacada da casa dos avós na rua de Santana: 

 
Na realidade, nós não moramos na Praça Onze. Nós moramos em frente, ali 
atrás do Ministério da Guerra, na Central, em uma ruazinha pequenininha 
chamada Marcílio Dias. Mas antes disso eu morei no Méier, eu morei na Tijuca, 
só que os meus avós, os pais do meu pai, moravam na Praça Onze. E eu passava 
muitos fins de semana, férias, na Praça Onze, porque o meu avô morava na rua 
de Santana, esquina de Benedito Hipólito. Então, tinha lá uma igreja, que era a 
Igreja de Santana. Na sala onde meu avô morava tinha um... chamava-se 
naquela época de balcão. O balcão, na realidade, era uma espécie de varanda, 
com o peitoril todo em ferro com madeira, um negócio bem diferente. E eu 
ficava horas e horas ali. Eu adorava ver casamento. Então, eu me divertia, 
porque tinha dois tipos de casamentos: tinha um onde era [colocado] aquele 
tapete vermelho, e tinha outro que não tinha tapete. Era porque a noiva que 
estava casando tinha dinheiro [ou não]. Isso foi o que eles me contaram lá na 
igreja; eu fui perguntar por que aquilo, não é? Eu achei aquilo um negócio 
muito chato, porque o tapete estava estendido para a noiva que pagou [e], 
quando acabava o casamento, eles enrolavam correndo o tapete, porque a outra 
que vinha logo depois não tinha direito ao tapete. Mas era muito divertido... 
Então, a minha vivência, desde os 9 anos de idade até os meus 17 anos, foi ali 
na Praça Onze. Ali eu conheci todo o pessoal, todo o comércio. Inclusive a 
minha esposa morava na rua Benedito Hipólito. E o pai dela tinha uma pequena 
mercearia na rua de Santana, n. 60. Chamava-se Confeitaria Clara.  

 
A Praça Onze, a praça mesmo, sofreu muitas modificações durante esses anos 
todos. Ela ficou bem modificada. Mas o nome nunca mudou: Praça Onze. Tinha 
até um bonde da Light que era o 36 O número dele eu me lembro como se fosse 
hoje, porque a minha esposa estudava na Academia de Comércio Cândido 
Mendes, ali na Praça XV. Então, tinha um bonde que ela pegava, o Praça Onze-
Praça XV. Você veja que até o bonde vinha com esse nome, Praça Onze. Não 
[era] uma rua qualquer não, era Praça Onze. E eu ia muitas vezes de bonde para 
lá, para esperar ela na saída para a gente sair, ir a um cinema e tal.  
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Lazer 

 
Há um tema que unifica principalmente a diversidade das narrativas dos filhos 

dos imigrantes judeus nascidos na Praça Onze: as diversões, o lazer. Para muitos deles, 

suas histórias de vida têm como marco a vida social que desenvolveram nas ruas ao 

redor da Praça Onze e essas lembranças são sempre transmitidas através de fragmentos 

expressos no companheirismo e no sentido de grupo que havia ali. As ruas tinham uma 

multiplicidade de usos. Samuel Malamud relembra que a Praça Onze “regurgitava de 

judeus dia e noite”, e se durante o dia movimentavam-se os prestamistas e os 

comerciantes, à noite os habitantes saíam para pegar ar no jardim – quando ele ainda 

existia na praça – trocar livros nas diversas bibliotecas ou participar de debates políticos 

ou noitadas culturais. A comunidade se apropria das ruas que se tornam espaços 

convivência.  

Os indivíduos iam (re)formulando posições a partir de seus valores culturais e 

de suas práticas cotidianas, ao mesmo tempo em que articulações e imbricamentos com 

a sociedade carioca possibilitavam desenvolver outros sentimentos e emoções 

experimentadas em campos sociais diferentes, singularizando, assim, a sua identidade. 

Com isso, quero dizer que experiências individuais resultaram para cada pessoa em 

especificidades de inserção na Praça Onze.  

Stuart Hall afirma que a “vida individual significativa está sempre incrustada 

em contextos culturais e é somente dentro destes que suas 'escolhas livres' fazem 

sentido” (Hall, 2003:80). Assim, no espaço do café, do bilhar, do jogo de futebol, do 

carnaval, da quitanda, da venda, é possível perceber de alguma forma a existência de 

fronteiras separando os judeus de outros grupos. Mas na prática havia um entretecer de 

rede maior, o que sugere a existência de uma hibridização cultural.  

O relacionamento entre os judeus e os não-judeus que viviam na Praça era 

observado tanto nos ambientes de trabalho entre os homens, como veremos adiante, 

como no ambiente da casa e nas relações de vizinhança entre as mulheres. Lucia Aizim 

relembrou o aprendizado de palavras e de cantigas de roda na vila em que morava, o 

que criava uma cordialidade entre eles.  
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Fig. 36: Lazer na Praça Onze, s/d 
Acervo: Museu Judaico do Rio de Janeiro 

 

 

Dentre as atividades sociais e culturais realizadas, as mais freqüentadas eram a 

ida ao cinema, ao teatro ídiche, aos bailes, às noites de declamação e aos clubes judaicos 

no subúrbio, onde faziam campeonatos de futebol e tênis de mesa. Alguns jovens 

andavam de bicicleta pela praça; outros, como Luiz Gutlerner, jogavam futebol nas suas 

redondezas. 

 
A Praça Onze não era uma praça com qualquer tipo de gangorra, balanço, não 
tinha nada disso. Aliás, nenhuma das praças do Rio de Janeiro tinha esse perfil 
de brinquedos para crianças. Isso não existia. Criança, naquela época, brincava 
em qualquer lugar. Principalmente crianças que não tinham um poder aquisitivo 
melhor. Brincava-se no meio da rua. A gente jogava bola até com bola de meia. 
As meias compridas das nossas mães a gente transformava em bola de futebol. 
Nós tínhamos colegas que não eram judeus. Sempre fui uma pessoa que todo 
mundo se dava comigo, eu sempre tive muita facilidade de fazer amigos. E isso 
me facilitava muito. Os meninos que não eram judeus gostavam de se dar 
comigo. Primeiro, no futebol, porque eu jogava bem futebol. E toda vez que iam 
escolher o time – você sabe que, no futebol, junta aquela garotada toda e vamos 
escolher o time, tira par ou ímpar e você escolhe primeiro – o primeiro a ser 
escolhido era eu. O garoto, no futebol, quer ser amigo daquele que joga bem, 
não daquele que não joga nada, não é? Nós tínhamos um campo ali na Praça 
Onze, descendo um pouco, que se chamava campo do Canadá. Canadá era o 
nome do clube que tinha lá e que tinha o campo. Nós jogávamos muito ali. Era 
em um local que não era muito apreciado pelos nossos pais. A gente, quando ia 
para lá, ia meio escondido, porque ficava na zona do baixo meretrício. Era na 
rua Júlio do Carmo. 

 
Percebemos que o dinamismo das relações estabelecidas na Praça Onze podia 

ser a qualquer momento rompido. O depoimento de Rosa Goldfarb ilustra abaixo que, 

em certas situações, a mesma comunidade que invocava tranqüilidade entre os 

diferentes grupos podia se contrapor em outras circunstâncias e mostrar tensão em 

certos contextos. Pode ser um caso limite, mas indica que esse espaço social era 
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complexo e demarcava fronteiras sociais e simbólicas dos diferentes grupos étnicos e 

religiosos que o ocupavam. Mas a vida cotidiana desses diversos habitantes da Praça 

Onze construía um espaço comum aos grupos que era regido por laços de vizinhança e 

convívio que tendiam a se sobrepor. 

 
Isso aqui tudo era meu [mostrando-me em um desenho a Praça Onze e as ruas 
adjacentes] e o Campo de Santana também. Quando meu pai abriu a loja em 
Madureira, a minha mãe, coitada, ainda tinha que levar almoço para ele, porque 
loja você não pode sair. Então, a minha mãe pegava aquele maldito trem de 
ferro e ia levar o almoço lá para Madureira todo dia. E quando ela ia, eu tinha 
umas amiguinhas que moravam na mesma rua Senador Eusébio que eu. Elas 
moravam mais perto da praça, em uma casa. Era um português casado com uma 
mulata. E ele tinha duas filhas e um filho. O menino era branco feito um 
português e as duas meninas eram mulatinhas. Esse garoto era tão ruim, era uma 
peste, e era mais velho do que nós. Então, eu só ia na casa delas se ele não 
estivesse. [...] [O pai] era feirante. A maioria dos portugueses era feirante. 
Quando eles não tinham uma profissão, eles eram feirantes.  

 
Eu lhe pergunto sobre a amizade com as vizinhas: 

 
Amiguinhas de bairro. Aí fui na casa da Lourdes, chamei ela: "Você não quer ir 
ao Campo de Santana? Vamos lá fazer um piquenique". Aí levei pão, levei 
banana embrulhados em um papel, porque mamãe dizia que essas coisas não se 
embrulham em jornal. Aí [fomos] eu, Georgina e meu irmão, não sei, devia ter 
três anos. Eu fui buscar a Lourdes com a irmã dela, que era menor que ela. Aí 
fomos para o Campo de Santana. Porque esse Campo de Santana quando eu 
conheci tinha grades. Depois de uns anos, tiraram aquelas grades todas, 
venderam aquilo como ferro velho, aquilo era um ferro maravilhoso. [...] E o 
que tinha de atrativo no Campo de Santana eram cotias e pavões, lindos... 
[Numa outra ocasião], este irmão dela resolveu me cercar. Um dia, a mamãe 
mandou eu ir buscar manteiga, pão preto, açúcar, sei lá, me deu uma pratinha, 
de prata mesmo, de dois mil réis. Aí eu fui buscar, saí da minha casa – eu 
morava na Senador Eusébio – e disse: "Eu vou passar pela porta da loja". Era 
domingo, não tinha muita gente, e não é que ele estava na porta do sobrado? Era 
um sobrado onde eles moravam, porque ali todas as casas eram sobrados. Aí, eu 
gelei. Eu tinha medo. Eu gelei. Ele estava parado. Antes que ele pensasse, eu 
meti o pé e saí correndo. Na volta, ele estava ali [ainda]: – “Te quebro a cara, 
sua gringa!”, me chamando de gringa. – “Sua gringa, eu vou te arrebentar a 
cara. Cada vez que você passar aqui eu vou te arrebentar a cara”. Eu disse: – 
“Vai?”. Botei o pão no chão, manteiga no chão, dei um soco nele, puxei o 
cabelo dele, arrebentei ele. Ele acabou me largando, indo embora. Nunca mais 
ele se meteu comigo e nunca mais eu tive medo dele, porque se eu não fizesse 
isso, se eu esperasse ele agilizar o que estava pensando, ele já tinha me 
arrebentado. Ele era garoto e eu estava com medo. Criança é muito verdadeira, 
não é? Então, quando ele te xingava, porque era um xingamento – de gringa – 
era ofensivo pelo seguinte: era uma coisa de transmissão para você ter medo. 
Isso já era criado dentro de casa, porque a agressão era física, se você deixasse. 
Então, isso é que é o anti-semitismo. O medo do judeu é tanto tempo cultuado 
pelas perseguições, por todas as coisas... Então, se você for parar para pensar, 
quem foi Cristo? Não foi judeu? Não nasceu como judeu, não viveu como 
judeu, não morreu como judeu? Já isso há mais de 2 mil anos atrás [...] Mas 
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você é criada com todas as informações da perseguição.  
 

Indago sobre anti-semitismo e se houve alguma outra ocasião de ela ter sofrido, 

ou algum membro da família, algum tipo de preconceito na Praça Onze. 

 
Claro. Muito. Na Praça Onze então, muito. Qualquer borra-bota te chamava de 
gringa. Eu tive um coleguinha de colégio que me chamou de gringa um dia, e 
ele tinha um nome judeu, Moisés. Eu pensei que ele era judeu porque esse nome 
era judeu. E ele um dia me chamou de gringa. Eu fiquei muito brava com ele. 
Era menino, tinha uns 10 anos. Eu fiquei muito brava com ele e não quis mais 
falar com ele. E ele se engraçava, queria conversar comigo, mas eu não quis 
mais falar com ele. Um dia, ele estava fazendo o dever na sala e errou, e 
precisava de borracha: – “Rosa, me empresta um pouquinho a sua borracha?”. 
Eu disse: – “Eu não”. Ele disse: – “Por que você não quer me emprestar? Está 
com raiva de mim? Por que não quer me emprestar a borracha?”. Eu disse: – 
“Porque eu sou gringa, eu tenho borracha e você não tem”. Aí ele disse: – “Sua 
boba, eu te chamei de gringa, você sabe o que é gringa? É quem nasce na 
Grécia”. Lavou a alma dele, mas não a minha.  

 
Nesta passagem, Rosa Goldfarb manifesta as características que nela são 

valorizadas: o fato de ser judia e ter tido informações históricas, ainda criança, sobre a 

sua origem e sobre a história do grupo no qual se inseria. O anti-semitismo e as 

perseguições históricas aos judeus foram “acionadas”, expressando a necessidade da 

distância social em relação a quem a ameaçava.  

Na Praça Onze havia vários cinemas, como o Cinema Rio Branco, na rua 

Senador Euzébio, demolido na década de 1970, e o Cinema Centenário, um dos 

principais da Praça Onze e que passava filmes como A Vingança de Budha, com o 

famoso Edward G. Robinson, e A Donzela Impaciente, com galã Lew Ayres. O Cinema 

11 de Junho, na rua Senador Euzébio, foi renomeado para Cinema Universal e 

posteriormente para Cine Bruni Rio Branco e desapropriado para as obras do metrô na 

década de 1970. 

Manoel Malim relebrou um outro tipo de cinema: 
 

Eu morei do lado do Café Jeremias. O Café Jeremias era na esquina da rua de 
Santana com a Visconde de Itaúna. Ao lado tinha o cinema Rio Branco, depois 
tinha umas cervejarias, uma ou duas, eu não me lembro. Meu pai, quando eu era 
garoto, me levava lá e a gente ia tomar cerveja e comer tremoços e assistir a 
filmes do Carlitos. Essas cervejarias tinham uma tela e eles projetavam filmes, 
comédias. E eram cervejarias que os pais levavam os filhos. E enquanto eles 
tomavam lá suas cervejinhas, batiam papo, a gente ficava assistindo às 
comédias”.[...] Ao lado do Café Jeremias tinha um outro bar e meu pai, quando 
acabava de jantar, ele saía com o cachorrinho dele e ia lá jogar sinuca. No 
Jeremias não tinha sinuca. Depois meu pai teve uma barbearia nessa rua 
Santana, do lado desse Café. 
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Fig. 37: Cinema 11 de Junho, s/d. (Prov. década de 1910/1920) 
Fonte: Gonzaga, Alice. Palácios e poeiras: 100 anos de cinemas no Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro: Record: FUNARTE, 1996, p. 98 

 

 

Os passeios e os piqueniques a Niterói, à Quinta da Boa Vista, à Pedra da 

Moreninha, em Paquetá, e as idas à praia também são relembrados:  

 
Você precisava ver os nossos piqueniques! Você conhece hoje, em Niterói, São 
Francisco? Ali se chamava "Saco de São Francisco", porque o bonde só levava 
a gente até a entrada daquela subida. Depois, você tinha que ir a pé, porque era 
só praia, não tinha casa nenhuma. Então, a gente fazia paredinha para trocar a 
roupa de baixo. A gente tinha que trocar porque os calções, tanto de homem 
quanto de mulher, eram feitos de lã. Então, aquilo encharcava, não dava para 
voltar na barca, não é? Então, todo mundo levava um farnel. Era trabalhoso, 
mas era tão gostoso! O ponto de encontro era nas barcas. Nós fomos ao Saco de 
São Francisco várias vezes. O grupo se banhava, brincava, porque ia criança, ia 
todo mundo. E não tinha barraca, a gente não tinha barraca. Trazia um chapéu 
de palha, lençol, qualquer coisa para disfarçar. Aí a gente sentava para fazer o 
farnel e depois sentava para cantar. Aí tinha as músicas revolucionárias, não é? 
Eu me lembro de uma que dizia assim (eu não tenho boa voz, mas a letra era 
assim): [Rosa cantarola em ídiche a música e tenta traduzi-la]: A mamãe e o 
papai foram para a fábrica. O papai saiu cedo para ir para a fábrica, mas as 
crianças não sabem quando ele vai voltar porque ele está o dia inteiro com a 
carabina na mão. E a mãe saiu de casa para vender maçã. E as crianças 
também não sabem quando ela volta. E as crianças, quando vêem os policiais 
passarem, jogam pedras. Para fazer barricaden [barricadas] um pegou uma 
porta, outro, um barri, e aprontou barricaden. Quer dizer, barricadas eram 
contra alguma coisa, né? Essa eu me lembro. 
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O grupo com o qual Rosa e sua família se reuniam e cantavam músicas de 

contestação era o mesmo grupo da Praça Onze que se reunia na Biblioteca Scholem 

Aleichem, de que trataremos na Parte IV deste trabalho. Rosa e sua família 

demonstravam que pertenciam e possuíam uma identidade social bastante demarcada na 

Praça Onze. Com este grupo, relacionam-se política, cultural e socialmente. 

 
Fig.38: Piquenique do Arbiter Center 
Fonte: Revista Illustração Israelita, ag. 1928, p. 7  

 
 

Os piqueniques na Quinta da Boa Vista trazem lembranças saudosas: 

 
E a gente também fazia muito piquenique, e aí não precisava tanto preparo, na 
Quinta da Boa Vista. Era só levar o farnel, já tinha aquele gramado, ficava 
sentado por ali. E tinha os lugares que eram mais elevados. As crianças 
apanhavam umas folhas, não sei se era de bananeira, não sei o que era, e se 
sentava ali. Tamarindo no chão para você comer à vontade, jabuticaba... olha, 
minha filha, era uma alegria só! O que nós levávamos? A minha mãe era uma 
polonesa, não é? A mamãe fazia bolinhos de carne, mamãe levava ovos cozidos, 
levava sanduíches... De que mamãe fazia sanduíche? Fazia sanduíches de 
queijo, fazia coxinha da galinha, essas coisas assim. Também não tinha, como 
tem hoje, essas coisinhas de plástico para levar. Aquilo tinha que ter um 
cuidado, nem sei como carregava aquilo. Minha mãe tinha uma cestinha, botava 
tudo ali. Aí uns trocavam com outro, ou não. Naquele tempo, o que tinha para 
beber? Era guaraná e Granadine. Sabe o que é Granadine? Qual era a base desse 
Granadine é que eu não sei, que licor era aquele. Não tinha Coca-Cola, só tinha 
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guaraná e Granadine. Tinha soda. Soda também tinha. O Granadine era 
vermelho. Groselha? Eu acho que era de groselha aquilo. Mas com gás, e a 
garrafinha era do mesmo tamanho da garrafinha de guaraná e de soda.  
 

O Campo de Santana, nas proximidades da Praça Onze, era representativo 

como lugar de lazer para aquela comunidade. As crianças brincavam, as famílias 

passeavam juntas. A família de Rosa Goldfarb morava na rua de Santana e ia passeando 

até o Campo de Santana aos domingos, quando o pai não trabalhava.  

Rosa tem uma fotografia feita com a família que foi tirada por um fotógrafo 

lambe-lambe no Campo de Santana, em 1933: os pais, a irmã Georgina e o irmão Isaac, 

que tinha 1 ano de idade. Esses passeios são considerados verdadeiros tesouros por 

expressarem momentos de união familiar. 

Peço para Rosa me descrever a fotografia: 
 

Fig. 39. Família Goldfarb no 
Campo de Santana, 1933 
Acervo: Coleção Rosa Goldfarb 

 

 
O Campo de Santana era um lugar realmente muito aprazível, porque era bem 
tratado o jardim, tinha pavões lindos circulando. E cotias, tão engraçadinhas, 
que a gente dava um pedacinho de pão, ela pegava e fugia. As roupas... Ah, sim. 
Meu pai era muito chique. Papai gostava de andar bem vestido, vestia o que 
podia. [na foto está de terno e polainas]. E o resto da família está toda com 
roupa de festa, porque era roupa de passear, de sair. Esse vestido da mamãe foi 
uma modista que era muito nossa amiga e costurava para a gente por um preço 
módico, a perder de vista, [que] fez. Essa fazenda do vestido da minha mãe ela 
ganhou do meu tio, irmão dela. Então, a Dona Riva [fez], não me lembro do 
sobrenome dela. Ela morava ali pela Praça Onze, mas eu nunca fui na casa dela, 
porque o marido foi deportado em 1935. E ele foi deportado justamente com 
outros para algum lugar fora do Brasil. Deportado por ser... por ser comunista. 
O tecido das nossas roupas era de seda. Sedas que hoje eu não vejo... São sedas 
diferentes, de uma época diferente. A mamãe me vestia igualzinho à Georgina. 
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Até 12 anos, nós ainda andávamos [assim], mas era um modismo. Era verde o 
vestido e o Issac estava com uma calcinha, a dele tinha que ser comprada, e uma 
blusinha. E esse laço de fita na cabeça era também um modismo em criança. A 
roupa de todo mundo era  roupa de festa. E eu de bolsinha... 
 

Eu lhe pergunto onde compravam os sapatos, os tecidos das roupas, a bolsa, o 
guarda-chuva: 
 

Em uma sapataria qualquer. Onde desse a gente ia lá, calçava... Agora, só tinha 
um par de sapatos, o resto era tamanco. Tamanquinhos. Os tamanquinhos 
portugueses. Os portugueses fizeram uns tamanquinhos, era uma madeirinha 
leve, com uma tirinha por cima e pregada com preguinhos do lado. Aí, para a 
gente não andar descalço, a mamãe comprava esses tamanquinhos. Mas que 
nada, a gente pegava os tamancos para bater e ia descalço mesmo.  

 
Outros elementos nas narrativas analisadas demonstram a proximidade dos 

jovens que viviam na Praça Onze com manifestações tipicamente cariocas e brasileiras. 

Falando de outra forma, os imigrantes e seus filhos foram encontrando meios de se 

fixarem na cidade e freqüentar a praia (muitos jovens iam à praia do Caju), fazer 

esporte, ir aos bailes e brincar o carnaval no Centro. Estas foram práticas incorporadas 

às suas vidas.  

Henrique Veltman relembrou dos banhos de mar na praia do Caju 

 
O consultório do doutor Afonso ficava num sobrado da Rua General Caldwell. 
A sala de espera era imensa e duas escarradeiras estavam estrategicamente 
colocadas nas laterais. Duas obras de arte..O piso da sala era de blocos de vidro, 
o que permitia a todos, inclusive ao médico, observar o que se passava lá 
embaixo, na farmácia. Que era do doutor Afonso, claro. Ele era, provavelmente, 
o médico mais badalado da Praça Onze. Até onde a minha memória alcança, 
todos os meninos e meninas judeus da região passaram pelo seu consultório, aí 
pelos anos 1940. Ele tinha um concorrente, sim. O doutor Mafra, ali do lado da 
igreja matriz de Santana e, claro, nos fundos de sua farmácia. Mas os patrícios 
da Praça Onze, em sua maioria, entregavam seus filhotes às competentes mãos 
do doutor Afonso. A garotada dos anos 40, primeira geração nascida no Novo 
Mundo, era geralmente franzina. Havia casos de raquitismo, bronquites 
crônicas, asma, gripes e resfriados constantes. Por isso mesmo, um dia, doutor 
Afonso recomendou a minha mãe de forma clara e incisiva: “Estes meninos 
(meu irmão e eu) precisam tomar banho de mar.”Naqueles tempos, as praias 
gozavam de muita fama no quesito saúde. Proclamavam-se as virtudes do iodo, 
o qual, acumulado e aliado a outras condições naturais, e pela exposição ao sol, 
proporcionaria o bem-estar de numerosas pessoas que nelas procuravam a cura 
dos seus males de origem reumática e óssea. O doutor Afonso insistia que o 
iodo era fundamental na cura de reumatismos, doenças pulmonares, asma e 
bronquites crônicas. [...]. 
Assim, dona Raquel não teve outra saída senão nos levar à praia − praia do 
Caju, conhecida na rua judaica como extremamente saudável. Imaginem que os 
banhistas, sempre, acabavam saindo do mar com grossas placas nas pernas e 
nos braços. Segundo o vulgo popular, eram as disputadas placas de iodo, 
absolutamente necessárias à saúde de todos! Claro, levamos muito tempo até 
descobrir que eram apenas manchas do óleo despejado no mar pelos navios e 
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pelo estaleiro do Caju... A decepção de minha mãe foi imensa. Acho que foi aí 
que ela desistiu das praias para sempre. [A praia do Caju era onde].para tratar a 
saúde, foram recomendados a Dom João VI banhos de mar. De São Cristóvão − 
onde ficava a família real portuguesa − até o Caju, havia um caminho fácil de 
ser percorrido. Aquele mesmo que nós, crianças judias do século 20, 
percorríamos em busca do milagroso iodo.( In Boletim ASA),  
 

Os carnavais foram bastante rememorados e Bertholdo Baratz brincou bastante 

no Centro do Rio: 

 
Eu era um grande carnavalesco. Eu e mais dois amigos, que eu não quero 
revelar o nome, comprávamos no Arsenal da Marinha um uniforme da Marinha, 
tirávamos as dragonas de marinheiro, que eram típicas e características do 
marinheiro, e colocávamos como se fosse coisa do "Marinheiro Popeye"... e 
saíamos os três. Eu saía de casa, digamos, sábado de carnaval e praticamente 
voltava na Quarta-feira de Cinzas, era terrível! Meu pai brigava comigo, mas 
não adiantou nada. Como eu era assim... E eu já de há muitos anos sou 
exatamente o contrário: sou a tranqüilidade e a paz. Mas eu era muito, muito 
divertido. O carnaval no Rio, no tempo do corso, eu não perdia um corso! 
Éramos 6, 7, 8 pessoas dentro de um carro sem capota – a capota naquele tempo 
ficava arriada – e sentávamos, jogando serpentina de um carro para o outro. 
Começava na Avenida Rio Branco e ia até Botafogo, e voltava, e assim era a 
tarde toda. Domingo, segunda e terça de carnaval. Era uma farra fantástica, era 
uma farra fantástica! 

 
No carnaval da década de 1910, as fantasias de carnaval eram as mais variadas; 

podiam ser de diabinhos, clowns, morcego, caveira, compradas na Casa Cotia, na 

Avenida Passos, que ficou famosa na cidade ao apoiar os festejos carnavalescos, como 

era comum na época. Outros estabelecimentos tinham participação efetiva no carnaval, 

como nos desfiles das sociedades, dentre elas a Casa Fortuna, na Praça Onze (Jota 

Efegê, 1982:40-41). Ao manusearmos a belíssima revista Illustração Israelita de 

outubro de 1928, encontramos um anúncio da Casa Fortuna, na rua Senador Euzébio, 

indicando o nome de seu proprietário, David Bilmis, o que demonstra o vínculo de 

comerciantes judeus com o carnaval carioca, dando incentivos e prêmios. 
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Fig.:40 – Anúncio da Casa Fortuna 
Fonte: Revista Illustração Israelita, n.3. ano 
1, out. 1928. Acervo: Coleção Mario Aizen 

 
 

Rosa Goldfarb, por sua vez, relembrou os anos 1930, quando ela e suas amigas 

brincavam nas ruas da Praça Onze enquanto as grandes sociedades passavam pelas 

maiores avenidas do centro da cidade. As fantasias eram confeccionadas pelas mães, 

que compravam os tecidos ou, se tivessem recursos, compravam fantasias nas 

tradicionais lojas da cidade, como a Casa Turuna, que ainda hoje se situa na Avenida 

Passos.  

 
E tinha o movimento da gafieira ali... eu me lembro porque em dia de carnaval 
eu ia para lá ver. A mulher não pagava, só o homem. Ah, carnaval... As escolas 
de samba se armavam na Praça Onze. [...] Aí tomavam conta da Praça, da rua. 
Só não podia ficar na linha do bonde. Só na hora do desfile é que os bondes não 
podiam mais passar por ali. Até a hora dos desfiles, eles [os integrantes] se 
ajeitavam por todos aqueles lados: Senador Eusébio, Santana também. Por trás, 
até o canal [do Mangue]. Eram a escolas de samba, mas elas não eram tão 
grandes como são [agora], de 4 mil pessoas, não é? Não sei se chegavam a cem. 
As baianas, que eram fundamentais... E os homens fantasiados [...] Porque nos 
dois primeiros dias era só desfile de fantasias. Eles pegavam aquele trecho ali, 
saíam da Praça Onze e iam para a Avenida Rio Branco. Tudo a pé. Era fácil, 
porque no que eles saíam dali da Praça Onze, era só virar uma daquelas ruas... 
Peraí, qual era o caminho mais curto para a Avenida Rio Branco? É bem 
verdade que eles tinham que entrar pelo comércio, porque quando se fez a 
Avenida Presidente Vargas, tirou-se um trecho, tirou-se um comércio, tirou-se 
uma igreja, uma catedral belíssima que tinha ali, de São Pedro, prometendo 
construí-la em outro lugar. Construíram em outro lugar coisa nenhuma. Era um 
monumento histórico aquela igreja de São Pedro. E ela separava justamente a 
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rua da Alfândega, onde é hoje o trecho da Alfândega até a Central. Aquele 
trecho era todo de ruas que vinham desde a Praça Onze até a Candelária. Então, 
eles entravam por aquelas ruas e saíam lá, e era só virar... Não, a gente não 
acompanhava....  
 

O carnaval era vivido na Praça Onze: 
 

Nessa casa em que eu morava na rua Senador Euzébio tinha uma sacada 
belíssima, daquelas toda armada de metal, aquele metal bom. E a gente ficava 
ali o dia inteiro olhando o carnaval passar. E também a gente ia brincar, ia atrás 
desse ajuntamento do carnaval ali. Papai comprava um saquinho de confete, de 
duzentos réis e, depois, quando acabava o meu confete do saquinho, a rua tinha 
tanto confete que a gente apanhava e botava de volta no saquinho e jogava. 
Ficavam na rua [vendendo] em tabuleirozinhos. Era o confete e a serpentina. E 
o lança-perfume. O lança-perfume era uma atração maluca, sabe? Mas eu via 
aqueles lanças-perfume. Mas o confete meu pai dava para cada uma de nós. 
Mas então a gente não se fantasiava, mas ia brincar lá no meio daqueles 
carnavalescos todos. Depois, de noite, a gente não ficava mais na rua com o 
carnaval, porque aí já ficava na sacada. E o interessante era o dia do corso. O 
corso era [de] carros alegóricos, e a minha mãe tinha um problema com a gente: 
porque naqueles carros alegóricos [vinham] aquelas prostitutas do Mangue, que 
vinham sentadas lá em cima, com as pernas abertas e tudo aparecendo. Minha 
mãe disfarçava... mas a gente, mesmo quando a gente via, a gente nem ficava 
olhando. 

 
Lembramos o estudo sobre o carnaval feito pelo antropólogo Roberto 

DaMatta, que atesta que o carnaval é uma festa que abrange pobres e ricos e que “a 

transformação do carnaval brasileiro é, pois, aquela da hierarquia cotidiana na igualdade 

mágica de um momento passageiro” (DaMatta,1997:171).  

Quando a família de Rosa se mudou para Madureira, a vida mudou para 

melhor, e as comemorações do carnaval também. Ela comenta a fotografia: 

 
Fig.: 41 – Família Goldfarb, carnaval de 1939  
Acervo: Coleção Rosa Goldfarb 

 

 
Nós tínhamos chegado a Madureira, já morávamos lá há uns dois anos. Então, o 
carnaval em Madureira era muito concorrido e a criançada toda se fantasiava. 
Então, a minha mãe teve que quebrar o ritmo do meu pai de não gostar de 
fantasia e nos fantasiou de pijama russo simplesmente. Era o nome dessa 
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fantasia. Era o pijama russo. Por que era russo? Você não vê o chapéu? É o 
emblema do russo. É a águia russa. A águia russa e o pandeirinho. E o meu 
irmão está com a perninha encostada para trás, porque ele tinha dado uma 
topada e não podia calçar o sapato. E está fantasiado de malandrinho. O boné 
dele é de seu condutor, dim,dim, aquela música que tinha Seu Condutor, 
dim,dim, Seu Condutor, dim,dim. Pare o bonde para descer o meu amor... A 
roupa do condutor era uma fardazinha, um terno, não é? Mas ele estava de 
malandrinho... Eu à direita, Georgina à esquerda, Issac e a pequenina – é a 
Clarinha fantasiadinha, com um diadema. Mamãe botou esse negócio no cabelo 
dela, o pandeiro na mão e acabou.  

 
 

Indago de Rosa se a foto foi feita em estúdio: “Foi, essa foi feita em estúdio. O 

fotógrafo era tão bom que o meu quepe está virado de lado e ele nem viu...”. E rimos à 

beça! 

As instituições judaicas no Rio passaram a realizar bailes de carnaval 

principalmente a partir do final dos anos 1930 e por vezes alugavam salões, como o do 

Clube de Regatas Guanabara, na Av. Pasteur, e o Botafogo Futebol de Regatas. Mas o 

Clube dos Cabiras, já na década de 1940, realizava grandes bailes carnavalescos na sua 

sede da rua Conselheiro Josino, não tão longe da Praça Onze.  

No artigo "Os Judeus no Carnaval do Rio de Janeiro", José Tavim aponta que 

no século XXI os judeus serão tema do carnaval carioca.  

 
No carnaval de 2003, o samba-enredo da Estação Primeira de Mangueira 
baseou-se no Êxodo e nos Dez Mandamentos. Foi o paulistano Centro da 
Cultura Judaica – Casa da Cultura de Israel – que apoiou a escola de samba 
(:28). E não obstante a celeuma levantada, as análises a tirar são singelas: se a 
Casa da Cultura de Israel e o Carnaval Carioca transcendem culturalmente as 
singularidades de São Paulo e do Rio de Janeiro como entidades nacionais, 
deveria ser aquela a apoiar aberta e carinhosamente um samba-enredo em que a 
cultura judaica e os judeus são reconhecidos, “per si”, como um tema 
indubitavelmente brasileiro. Na verdade, a questão que aqui se coloca não é a da 
integração num fenômeno cultural. A análise documental permite-nos, pelo 
contrário, deduzir que a participação dos judeus no Carnaval, primeiro no 
exterior, levando-o depois para o interior dos clubes judaicos e, no fim, 
favorecendo e apoiando a introdução de um tema da cultura judaica no desfile 
nacional, é um indicador multifacetado da criatividade, inovação, melhor, 
renovação, do Judaísmo Brasileiro, da sua capacidade de participação e 
absorção criativa da cultura local, tornando-a parte daquele, e tornando-se parte 
desta (Tavim, 2005:81-87). 

 
 

Concordamos com José Tavim: de forma criativa associou-se o judeu à cultura 

brasileira em uma de suas manifestações mais populares.  

O que tentamos discutir neste capítulo é que essa territorialidade, além de 

garantir a sobrevivência, preserva a cultura do grupo. O espaço da Praça Onze resulta do 
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uso cotidiano de imigrantes judeus e de outros habitantes que nele se entretecem, 

demarcando-o segundo as suas identidades culturais. 
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. IV . 

Outras histórias e memórias: o trabalho,a política e a arte 

 
[...] A viagem levou de 18 a 20 dias. Sabe, eram novos horizontes, nova vida, 
porque o empobrecimento naquela área já era muito grande. Vamos dizer, como 
aqui hoje em dia, o pessoal que vem lá do nordeste. Mais ou menos pode se 
comparar: é a mesma saudade, é o mesmo tipo de esperança num futuro melhor. 
[...] Lá as famílias eram muito preocupadas com as famílias, como aqui, como 
os nordestinos, que também mandam dinheiro para os seus pais, para a sua mãe. 
Não são todos, mas em nenhum lugar é tudo e todos (Abram Cytryn). 

 

Através da reelaboração de práticas culturais e sociais no espaço da Praça 

Onze, os imigrantes vão percebendo que a imagem idílica de “fazer a América” vai 

dando lugar a uma vida de lutas cotidianas na cidade. Esta luta era amenizada, no 

entanto, com a elaboração de novas estruturas e formas instituídas na Praça Onze, as 

quais davam suporte ao processo de inserção no novo país. As organizações sociais e 

culturais, aliadas à vida do trabalho e da política, possibilitavam um outro tipo de 

inserção na cidade, que trataremos nesta Parte IV do trabalho. Nas diversas dimensões 

da vida social e econômica, os depoentes dão indicações, através de suas narrativas, que 

nos permitem compreender que o grupo judeu que ocupava a Praça Onze ia, pouco a 

pouco, defendendo o seu pedaço e nele imprimindo as suas marcas (Velloso, 1990:207-

228).  

Como já vimos, a imigração das décadas de 1910 e 1920 definia uma cadeia 

imigratória que se iniciava com a vinda do rapaz, sozinho, que iria trabalhar para ajudar 

a família no país de origem. A ajuda podia se dar em forma de envio de recursos para os 

que permaneciam no país ou de envio de dinheiro para que alguns membros da família 

pudessem emigrar e se unir a ele no Brasil, (re)iniciando uma nova vida familiar. Abram 

Cytryn, perguntado sobre o que havia trazido para o Brasil, assim nos respondeu narrando 

de uma forma muito bonita a alegria da família por emigrar, comparando – já com um 

olhar impregnado da cultura brasileira – a experiência da imigração judaica ao processo 

migratório dos brasileiros de origem nordestina. 
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Meu pai tinha uma irmã no Brasil e então a irmã facilitou para que ele pudesse 
vir. Ele tinha um irmão no Canadá. Mas não sei... Ele veio e cerca de três anos 
depois [nós viemos]. Ele comprou as passagens e conseguimos. As lembranças 
que eu tenho da saída de lá são muito interessantes. Eu me lembro que nós 
saímos de Lublin para Varsóvia. Em Varsóvia nós teríamos que pegar o trem 
para o porto de Gdinia, e na parte polonesa era Gdansk [Dantzik] [...]. Fazia um 
frio de não sei quanto abaixo de zero. Quando nós entramos no navio, no mar 
Báltico, esse frio era algo que eu nunca senti na vida. Nós entramos logo no 
navio que se chamava Tadeu Cosciusco. Tem até uma rua aqui no Rio de 
Janeiro Viajamos e primeiro paramos na Alemanha. Depois paramos em Dakar, 
Senegal, na África. [...] Nós viajamos na segunda classe do navio. Havia a 
terceira também, mas nós viajamos na segunda A família toda junta. Nós 
trouxemos cobertas de pena de ganso. Bettwäsche [roupas de cama ], 
travesseiros... Nós não tínhamos muitas fotografias, mas o que tinha a gente 
trouxe, claro. Na época não se tirava tanta fotografia. [...] Meu pai mandava 
dinheiro todo mês. Naquele tempo ele mandava uns 20 dólares, 25 dólares, mas 
isso já dava para se viver. [...] A viagem levou de 18 a 20 dias. Sabe, eram 
novos horizontes, nova vida, porque o empobrecimento naquela área já era 
muito grande. Vamos dizer, como aqui hoje em dia, o pessoal que vem lá do 
nordeste. Mais ou menos pode se comparar: é a mesma saudade, é o mesmo tipo 
de esperança num futuro melhor. [...]. Lá as famílias eram muito preocupadas 
com as famílias. Como aqui, como os nordestinos, que também mandam 
dinheiro para os seus pais, para a sua mãe. Não são todos, mas em nenhum 
lugar é tudo e todos. 

 
Muitas vezes a vinda de outros membros da família significava uma grande 

ajuda como força de trabalho familiar para os que já estavam estabelecidos com 

negócios na Praça Onze. Se não tinham ainda negócios próprios, na Praça Onze, a 

família unida sobrepujava qualquer dificuldade que surgisse. 

 
O meu pai trabalhava como vendedor ambulante. Naquele tempo não havia o 
que fazer. Ele queria fazer uma empresa como a que ele tinha lá, mas não tinha 
condição, porque ele tinha que ganhar o pão. Naquele tempo os patrícios davam 
crédito para ir vender à prestação. Muita gente importante foi antes prestamista. 
Não tinha outra solução. Como os portugueses, que trabalhavam primeiro como 
empregados em botequim e depois compravam os seus bares. Os judeus, 
quando um patrício vinha, o outro dava já crédito para ele: – "Toma a 
mercadoria e vai trabalhar". Bom, ele vendia geralmente roupas dessas fábricas 
com as quais ele trabalhava. Naquele tempo usavam-se muitos sobretudos, 
porque ainda fazia frio. Ele comprava em casas de roupas prontas. Depois, ele 
se tornou joalheiro. Ele fez uma joalheria no Rio, na rua de Santana. Ele vendia 
para ele e para os ambulantes que vendiam jóias à prestação. E foi com isso que 
eu também trabalhei posteriormente, quando vim para a rua Senhor dos Passos 
em 1953. 
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Podemos apontar, através deste trecho do depoimento de Cytryn, diferentes 

situações e experiências pelas quais passavam os imigrantes na Praça Onze; ele 

demonstra que os contatos iniciais estabelecidos com parentes ou conhecidos abriram 

para ele uma porta e possibilidades de trabalho. Na memória dos imigrantes, aquela 

primeira ajuda recebida no Brasil nunca é esquecida: podia ser um trabalho, ou uma 

moradia, ou “um crédito”. Já ao comparar a inserção do judeu na cidade à mesma forma 

de inserção do imigrante português, demonstra querer estabelecer uma semelhança entre 

os judeus e outros grupos étnicos na cidade.  

A teia de relações que se formava era fundamental, pois pressupunha uma 

confiança entre as partes. As experiências vividas pelos judeus asquenazitas na Praça 

Onze também são observadas na região da rua da Alfândega (Saara), como conta Isaac 

Meyer Nigri ao relembrar a ajuda que o pai dava aos imigrantes judeus libaneses recém-

chegados às ruas da Alfândega, Senhor dos Passos e adjacências. O fato comprova que, 

de uma forma geral, esta era uma prática no grupo. 

 
Todos, a comunidade toda, um ajudava o outro. Eles recebiam, conforme eles 
chegavam do navio, cada um..., cada família pegava um, dois, e botava dentro 
de casa. É. Então cada um, dentro das possibilidades... aliás, fora das 
possibilidades, porque ninguém tinha nada, mas sempre cabia mais um, ou mais 
dois, até pra comer. A generosidade era total, e a afinidade e..., o amor. Não 
precisava nem ser parente, bastava ser um imigrante... (Nigri apud Ribeiro, 
2000:114). 

 
Na rua da Alfândega, os imigrantes judeus procedentes da Síria e do Líbano se 

juntavam aos imigrantes sírios e libaneses cristãos e armênios. A rua Gomes Freire, nas 

proximidades do Campo de Santana e do atual Saara, agregava uma comunidade 

sefaradita vinda da Grécia e da Turquia que ali morava e trabalhava no ramo de tecidos. 

Essas comunidades mantinham relações de trabalho com os judeus da Praça Onze, 

como relembrou Isaac Emmanuel: 

 
Quando cheguei, me senti como se estivesse voltando. Desde o primeiro dia não 
encontrei a menor dificuldade com a língua. O Brasil, em 1925, tinha só 20 
milhões de habitantes. Havia muita fartura. Havia pobres, mas não delinqüentes. 
E não havia os prédios altos de hoje, eram só casas. Nós éramos solteiros; 
sábado, por exemplo, íamos a festas, a bailes, saíamos de madrugada; em cada 
casa tinha na rua um litro de leite, pão, jornal. Ninguém mexia em nada.  
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Depois, quando acordavam é que abriam a porta para pegar as coisas. O Rio era 
uma cidade difícil de se ganhar dinheiro, mas era tudo barato. Vendia-se um 
mamão grande por um tostão, uma coisa insignificante. Havia muita abundância 
de comida, porque havia pouca população e muito alimento. Nos primeiros 
tempos éramos poucos judeus [...] Me lembro de que quando cheguei, fui 
trabalhar na Av. Gomes Freire, onde tinha uma série de lojas, todas de 
comerciantes sefaradim. E a grande parte dos clientes era ashkenazim, que 
trabalhavam como ambulantes. Os sefaradim então eram os fornecedores. Me 
lembro que quando vinha um ashkenazi e me perguntava: “Sr. Isaac, quanto eu 
devo?”, eu abria o livro e dizia, por exemplo: “Duzentos mil réis”. Então, ele ia 
para um canto da loja, olhava para todos os lados, botava a mão no bolso e 
tirava o dinheiro escondido. Eu ficava admirado. Aqui havia liberdade. Mas eles 
já estavam tão acostumados à vida dos países onde eram oprimidos, 
perseguidos, que quando chegavam levavam a vida mais econômica possível 
(Emmanuel apud Worcman, 1991:159). 

 
As falas de Isaac Nigri e de Isaac Emmanuel enfatizam como o início da vida 

dos imigrantes judeus – quer fosse na rua da Alfândega, ou na rua Gomes Freire, ou na 

Praça Onze – estava demarcada tanto pela ajuda dada pela comunidade, o que 

demonstra uma vinculação étnica bem explícita, como também pelo trabalho. Em 

nossas entrevistas procuramos explorar aspectos específicos desta questão, 

 
porque a nosso ver estão relacionados diretamente com as estratégias de 
interação e adaptação desses imigrantes na cidade, como também na 
representação que faziam dela, e sobre as funções e os papéis sociais que nela 
desempenhavam. Trata-se, portanto, de aliar às dimensões da cultura analisada a 
dimensão do trabalho como aspecto fundamental na manutenção dos imigrantes 
na cidade e na sua fixidez [no espaço Praça Onze] (Ribeiro, 2000:116-117).  

 

A despeito de uma política governamental brasileira do início do século XX 

que privilegiava e considerava “imigrantes desejáveis” aqueles que se estabelecessem 

no campo, ligados às atividades agrícolas, os árabes e os judeus tenderam a se 

concentrar nos centros urbanos (Idem). No Rio, passaram a desempenhar trabalhos com 

os quais não tinham anteriormente afinidades, mas criaram, ao se instalaram na Praça 

Onze, uma pequena estrutura social que viabilizaria seu início de vida na cidade e 

amenizaria o impacto dos muitos contrastes enfrentados, das muitas diferenças culturais.  

Conseguimos localizar este debate em Homi Bhabha, quando argumenta sobre 

a teoria da diferença cultural e afirma que esta não pode ser compreendida 

 
como um jogo livre de polaridades e pluralidades no tempo homogêneo e 
vazio da comunidade nacional. O abalo de significados e valores causado 
pelo processo de interpretação cultural é o efeito da perplexidade do viver 
nos espaços liminares da sociedade nacional [...] (Bhabha, 2003:227-229). 
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Bhabha demonstra que a diferença cultural pode ser compreendida como uma 

forma de intervir na sociedade, e que ela nos confronta com uma “disposição de saber 

ou com uma distribuição de práticas que existem lado a lado, abseits, designando uma 

forma de contradição ou antagonismo social que tem que ser negociado em vez de ser 

negado” (Idem). Talvez estas sejam palavras mágicas: negociar em vez de negar.  

As diferenças culturais não são simplesmente controversas ou “tradições 

antagônicas” de valores culturais; as diferenças culturais são conflituosas, mas os 

indivíduos as articulam e negociam. Assim, criam novas forma de viver e se 

(ins)escrever na cidade. As cidades, para Homi Bhabha, são o espaço para onde “[...] os 

migrantes, as minorias e os diaspóricos vêm para mudar a história da nação. [...] É a 

cidade que oferece o espaço no qual identificações emergentes e novos movimentos 

sociais do povo são encenados” (Ibidem:231-238). 

Ao recriarem mecanismos para viver, comerciar e se relacionar na Praça Onze, 

sentiram-se fortalecidos. Também através do trabalho esses imigrantes traçaram seu 

cotidiano, relacionando-se com este lugar e suas cercanias; da mesma forma, 

relacionaram-se com outros moradores da cidade, com os quais se associam e, por 

vezes, disputaram espaços e territórios.  

Alguns imigrantes trabalharam como condutores de bonde; a outros, como o 

pai de Rosa Goldfarb, foi oferecido inicialmente um trabalho na pedreira de São Diogo, 

perto da Praça Onze. Mas como observaremos adiante, a maioria dos imigrantes que ali 

se estabeleceram trabalharam inicialmente como vendedores ambulantes.  

 
A entidade judaica Relief dava guarida aos imigrantes que chegavam, que não 
tinham ninguém, e procurava trabalho para essa gente. Arranjaram um trabalho 
para o meu pai... Eu não quero falar, mas... arranjar um trabalho para um 
homem que só veio com um termo, e de casimira, de um frio de graus abaixo de 
zero para 45 graus do Rio de Janeiro, para trabalhar de terno na pedreira de São 
Diogo, para quebrar pedra? Isso era trabalho? E o meu pai não era um idiota 
qualquer que chegou da Europa, não. Estou te dizendo, era um homem que veio 
com cultura. Então, foi muito difícil para o meu pai para trazer minha mãe e 
começar uma vida aqui no Brasil. Ele foi [na pedreira], viu o que era, desceu e 
veio se embora. Já naquela ocasião, o trabalho de quem não tinha profissão era 
de prestamista. Os turcos já faziam isso, mas de outra forma. Os turcos, quando 
eu falo, eram todos os árabes. A minha mãe não dizia árabes, dizia turcos. Todo 
mundo era turco para ela. Então eu, erradamente, estou repetindo, mas eu sei 
que não eram só turcos. Eram libaneses... todo tipo de árabes, judeus e não-
judeus. Então, eles trabalhavam na pranchetazinha, assim, pendurada no 
pescoço, vendendo miudezas. Não sei quem criou esse sistema, o de 
prestamista, que vendia à prestação. Eles iam de casa em casa, ofereciam 
mercadorias. E foi esse trabalho que meu pai foi fazer. 
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O comércio ambulante na cidade do Rio de Janeiro e a presença de judeus e de 

árabes nessa atividade foram tema do já clássico artigo de Everardo Backheuser, 

publicado em 1944, que cita o “bairro sírio” (atual Saara). Vale a pena reproduzi-lo em 

parte: 

 
A preferência de certos estrangeiros para o comércio é manifesta. Para o Brasil a 
imigração desejável seria a de agricultores, mas, mesmo chegando para esta 
finalidade, em pouco tempo o imigrante foge à lavoura preferindo ou a indústria ou 
o comércio onde o enriquecimento é mais rápido. Neste o mascateamento 
ambulante exige menos capital de instalação e, portanto, seduz a quantos 
ambiciosos de fazer fortuna. Em pouco, ganhos alguns cruzeiros, o ambulante "se 
estabelece" em pequeno negócio sedentário. [...] Desde os tempos coloniais até 
quase os fins do século XIX, o mascate e o ambulante "de valia" eram portugueses. 
Depois, veio a época dos italianos. Mais tarde dos sírios. Estes, retalhando a venda 
de miudezas, espalharam-se pelo Brasil todo, estabelecendo-se depois como 
pequenos negociantes em remotos rincões do nosso país. [...] O sírio começou 
vendendo fósforos (os caricaturais "fôfo barato" do princípio do século, em 
bandejas de madeira pendendo do pescoço, suportadas por um espeque). Pouco a 
pouco se especializaram no "armarinho", passando a "negociantes". Hoje há para 
tal negócio um verdadeiro bairro sírio nas vizinhanças da praça da República. [...] 
Os sírios tiveram logo depois, já no último quartel do século atual, um avassalante 
sucessor: o judeu. O judeu de todas as nacionalidades, principalmente, porém, 
balcânicos e russos, é o mascate da atualidade, não só no Rio, como em inúmeras 
cidades e vilas. É o "turco da prestação". [...] (Backheuser apud Ribeiro, 
2000:119). 

 
A continuação deste texto enfoca o judeu como um imigrante indesejável, 

considerando-o, do ponto de vista social e político,  

 
verdadeiro perigo, pois sendo inescrupuloso, vale-se de todos os recursos, não 
só para enganar o freguês, como para disseminar idéias subversivas; tem sido 
apontado como um dos agentes do bolchevismo (Idem). 

 
A expressão “turco da prestação” particulariza e valora tanto a atividade de 

ambulante quanto os grupos étnicos que a executam e indica que, nessa época, vigorava 

no imaginário da população (e do professor Backheuser também) uma concepção 

errônea da origem dos diferentes imigrantes.  

 
A clientela de uma forma geral usava diferentes formas de tratamento para se 
referir aos vendedores ambulantes urbanos, quer fossem os árabes ou os judeus. 
E era comum, para ambos, o uso da expressão “turco da prestação”, mesmo que 
muitos destes ambulantes fossem originários da Polônia, da Rússia ou da 
Bessarábia (Romênia). De qualquer forma, eles se tornam uma marca, uma 
marca cultural na cidade, e não há uma freguesa antiga que não se lembre do 
“gringo que vendia à prestação”, qualquer que fosse a sua origem! (Ribeiro, 
2000:119). 
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  O trabalho de vendedor ambulante, ou prestamista – como veremos adiante – 

era visto como um começo necessário, um “mal necessário”, e são vários os 

depoimentos que transmitem esta dificuldade inicial. Mas observa-se também certa 

resignação em relação a ela, visto que tomavam como exemplo os outros imigrantes que 

já estavam estabelecidos econômica e comercialmente na Praça Onze e que haviam 

começado a vida no Rio desta forma. O certo é que a maioria prosperou e, deixando de 

lado as vendas nas ruas, instalaram-se formalmente como pequenos negociantes na 

Praça Onze ou, acabaram por sair de lá indo se estabelecer com moradia e já com 

pequenos comércios em outros bairros da cidade. 

O pai de Rosa Goldfarb vivenciou essa experiência: trabalhou como 

prestamista e no final de 1938 transferiu-se com a família para o bairro de Madureira, 

onde foram morar, abrindo um pequeno comércio. Rosa relembrou que o ambulante não 

só comerciava tecidos, como também qualquer coisa de que “a freguesa precisasse”. 

Fica claro que, além de serem vendedores, eram intermediários, e tinham a função de 

financiar as compras das clientes. Muitos andavam carregando a mala e vendendo 

miudezas, guarda-chuvas ou outras pequenas mercadorias. Outros já tinham o auxílio de 

carregadores, e alguns outros vendiam grandes mercadorias, como móveis, levando 

apenas os mostruários:  

 
Meu pai não era um prestamista que andava de mala. E tinha outros que 
andavam até com carregador para carregar um cesto para eles. Mas isso já mais 
tarde. Como eu te disse, o lado árabe, que minha mãe chamava de turco, 
[trabalhava] com aquela pranchetazinha. Mas o judeu não trabalhava assim não. 
Ele trazia encomendas. Ou então, às vezes, ele trazia uma pasta com fazendas, 
não muito grande, porque ele andava o dia inteiro e carregar também aquilo era 
cansativo. Quando era alguma coisa maior ou melhor, ele dava um cartãozinho. 
Tinha lojas que tinham combinado com esses prestamistas que tinham um 
cartão que, quando ele quisesse alguma coisa, ele mandaria aquele cartão; o 
freguês levava lá e aí [seria} servido. Mas o prestamista também tinha as 
cautelas dele. Ele avisava ao dono da loja: – "Olha, esse freguês que vem aqui, 
não pode vender muito para ele, porque senão ele compra a loja toda e não paga 
nada". Então, eles davam o apelido [para] esses fregueses que não pagavam de 
"prego". "Não dê muito a ele, ele é um zwoc, um 'prego'". 
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Eu lhe pergunto o significado desta expressão e Rosa me diz : “Eu não sei 

porque chamavam o caloteiro de “prego”. Porque cada região, cada língua tem as suas 

nuances e a tradução às vezes não representa o [significado correto da palavra]”. 

Concordo que traduzir expressões em outra língua pode ser entendido como um 

momento “fronteiriço”, porque há palavras intraduzíveis, já que vão além do seu 

significado literal. Existe um conteúdo simbólico nas palavras, permeado por valores 

culturais nelas impressos que, em certos momentos, não conseguimos traduzir. Seria 

isto o que Walter Benjamim chamou de “estrangeiridade das línguas”? (Bhabha, 

2003:230-231). 

De qualquer forma, esta expressão eu a ouvi em outros depoimentos; neles se 

dizia que os velhos imigrantes não gostavam de concorrência. Os novos imigrantes 

eram chamados, em ídiche, de griner, que na tradução literal é “verde”, mas significava 

o imigrante recém-chegado. O termo zwock, na tradução literal, é “prego”, e são várias 

as explicações para o uso deste termo. Os velhos imigrantes escreviam a palavra ou 

afixavam pequenos pregos nas portas do cliente como uma marca que os identificava 

como maus pagadores. Uns relatam que não era verdade, mas apenas uma forma de 

afastar a concorrência do cliente em potencial. Outros dizem que era uma ajuda ao 

patrício para que não caísse nas mãos de caloteiros. Conversando com uma turma “mais 

antiga”, eles relataram que nos bares e nas mercearias, perto do caixa, havia um objeto 

de ferro no qual se espetavam as notinhas ou as contas. A expressão “espeta a conta” 

seria uma forma de dizer que ela seria paga depois. Enfim, a conta ficava “pendurada”, 

“espetada”. Seria isso? O termo zwock quereria dizer “o que pendura a conta”?  

De um lado, portanto, as disputas dentro do próprio grupo, assim como a 

concorrência com outros vendedores ambulantes brasileiros ou mesmo de diferentes 

grupos imigrantes, o que conseqüentemente indica polêmicas na cidade; por outro lado, 

a própria dificuldade em se estabelecer oficialmente nesta profissão. Há relatos de 

judeus asquenazitas sobre mercadorias apreendidas pela polícia dos que não tinham 

licença, “o papel” para trabalhar. Para resolver isto, foi criada no Rio por esses 

imigrantes a Associação Comercial dos Prestamistas Israelitas da Cidade do Rio de 

Janeiro (Sociedade de Auxílios Mútuos), que tem seu registro de sociedade civil datado 

de 1929. No Arquivo Nacional foi localizado o Fundo do 3º. Ofício de Registro de 

Títulos e Documentos do Rio de Janeiro, que é um instrumento riquíssimo de pesquisa. 

Nele encontramos os estatutos e os registros de sociedades civis das primeiras décadas 

do século.  
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Um estudo desses registros de pessoas jurídicas me levou a encontrar referenciado sob a 

chancela Associações Israelitas referências àquela dos prestamistas, como a Associação 

Beneficente Funerária Religiosa Israelita (1932) e a Sociedade Beneficente das Damas 

Israelitas (1929), dentre outras, muitas delas localizadas na Praça Onze. 

Outro aspecto abordado nas narrativas diz respeito ao fato de que esse 

imigrante tinha majoritariamente freguesia nas zonas mais afastadas do Centro, o que a 

proximidade da Praça Onze com a estação de ferro facilitava. A ida aos subúrbios tinha 

uma razão: abrigava comunidades mais pobres que precisavam ter suas compras 

facilitadas, como era oferecido pelo prestamista. A zona sul não era uma área de 

trabalho para o ambulante. Um antigo prestamista me disse que os ricos que ali 

moravam “não precisavam comprar a prazo”. Fora isto, podiam ir “à cidade” – como 

nossos avós se referiam ao centro do Rio de Janeiro. A “cidade” significava, é verdade, 

a rua do Ouvidor – tão soberba e vaidosa, como dizia Joaquim Manoel de Macedo – e 

seus arredores, com boas lojas, chapelarias, confeitarias. Era um lugar chique, bem 

diferente dos subúrbios e da Praça Onze. Vale lembrar que nessa época – entre as 

décadas de 1920 e 1940 – uma grande parte das mulheres não trabalhava fora e pouco 

saíam dos seus bairros, tendo assim pouco acesso à diversidade de consumos. 

Os imigrantes incorporaram usos da cidade, como o bonde e o trem, que se 

tornaram parte da vida pessoal e profissional desses habitantes. Foi assim que de 1920 a 

1940 a Praça Onze congregou esses profissionais que preenchiam “a função de 

circuladores de bens econômicos e de difundir padrões e ideais urbanos” (Lewin, 

1993:6-7). 

Chaim Szwertszarf chegou ao Brasil em 1935, morou na Praça Onze e 

trabalhou inicialmente como prestamista. Trabalhou muito, mas conseguiu estudar, fez 

o antigo Artigo Cem (um tipo de supletivo) e conseguiu entrar em 1945 para a 

tradicional Universidade Nacional do Rio de Janeiro, no Largo de São Francisco. Ali 

estudou engenharia, e fez uma bela carreira. Ele nos narrou suas memórias como 

prestamista, a quem chamou de “mascate”. 

 
Você pegava a mala que tinha para vender e ia batendo de porta em porta. Às 
vezes você escolhia um bairro: eu vou para aquele bairro por alguma razão, ou 
porque é mais populoso ou porque você já está mais acostumado. [...] Méier, 
Madureira, ou Vila Isabel. Eu não tinha um bairro... eu ia aonde que as pernas 
levavam. Eu ia, batia e vendia. A gente vendia à prestação, porque em geral as 
pessoas iam às lojas e tinham dificuldades. Dificuldades de pagar.  
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Primeiro tinham que ir para a cidade, não é como agora. Você tinha que pegar 
um bonde, tinha que se vestir, não é você botar qualquer coisa e [ir]. Então não 
iam. Os homens em geral compravam na cidade. Já iam direto na loja. Em geral 
compravam ternos, sapatos. Mas as mulheres em casa compravam coisas como 
cortes para roupas, blusas, saias, colchas, relógios, jóias. Elas compravam e não 
tinham condições de pagar à vista. Elas compravam de duas, três pessoas e cada 
uma pagava uma coisa. Um mês não se pagava [alguma coisa], mas se pagava 
no mês seguinte. Enfim, administrava esse tipo de coisa que fazem hoje... Hoje 
as lojas grandes, como as Casas Bahia, não sei o quê, estão fazendo o serviço 
que justamente fazia o mascate. 

 
  Mascates e vendedores ambulantes urbanos (prestamistas) têm muitas 

similaridades, mas as diferenças entre eles residem “no espaço físico-geográfico da ação 

econômica”, pois enquanto os mascates atuam na área rural, os prestamistas trabalham 

no limite dos centros urbanos. Outra diferença está na forma de pagamento e, por 

conseguinte, na mercadoria comercializada. Os mascates do interior vendiam à vista, 

enquanto os prestamistas – e o nome já diz tudo – vendiam a prazo, em prestações, 

gerando o que Helena Lewin chama de “sucessividade da dívida do freguês” (Lewin, 

1993:6-7), isto é, o cliente sempre adquiria alguma coisa amparado pela facilidade de 

pagamento oferecida pelo prestamista e, desta forma, mantinha uma “dívida através da 

sucessividade de compras” (Idem).  

Os klienteltshik (palavra em ídiche que pode ser traduzida por “aquele que tem 

clientela”, usada para designar os vendedores ambulantes de origem judaica 

asquenazita) anotavam essas dívidas nos famosos cartões do prestamista, chamados 

também de cartões da prestação, ou cartão de vender a prazo. Esses cartões eram seus 

instrumentos de contabilidade e costumavam ser impressos por tipógrafos judeus, como 

Miguel Kafensztok, como citamos anteriormente, que contou em seu depoimento que 

fez centenas de milhares deles para atender aos vendedores ambulantes. Em maços de 

50 ou 100, traziam informações como: importância total devida, nome, sobrenome, 

endereço, data da compra e datas de pagamento. Miguel imprimia também os recibos, 

em milheiros, com canhotos que ficavam com a clientela (Ribeiro, 2000:125-126). 

 
Esses cartões eram um trunfo e, às vezes, por não terem licença para trabalhar 
nas ruas, os prestamistas tinham medo de serem pegos pelos “rapas” e terem as 
mercadorias e os cartões confiscados. Assim, tinham sempre cópias dos cartões 
em casa porque, afinal, se os perdessem, perderiam, além do dinheiro devido, a 
própria clientela (Idem). 
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Na Praça Onze constituiu-se uma rede importante de relações em função desta 

atividade, onde ambulantes e lojistas “se completam e seus negócios se entrelaçam”, e 

esses judeus se movimentam permanentemente no espaço de seu trabalho  “é errante, e 

errante é a sua economia” (Lewin, 1993:8).  

A freguesia definia a mercadoria a ser comprada: a filha ia se formar como 

professora? O prestamista vendia o anel e colocava a estrela. A filha ia se casar? Vendia-se 

a fazenda para fazer o vestido e também o mobiliário para a nova casa. O marido queria 

um terno? O prestamista anotava o pedido e dava o cartão do alfaiate na Praça Onze, que o 

recebia para tirar as medidas e, depois do terno pronto, entregava-o ao prestamista, que 

levava a mercadoria ao cliente e dele recebia o pagamento. Este alfaiate comprava os 

tecidos na região da rua da Alfândega ou na própria Praça Onze.  

 

Fig.42: Anúncios da Praça Onze de 1917  
Fonte: Jornal A Columna, 1917. Acervo: Museu Judaico do 
Rio de Janeiro 
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Abraham Jacob Schneider leva no nome a sua profissão: Schneider (alfaiate) 

nasceu na cidade de Lvov (Lemberg), que já foi Áustria, Polônia e hoje é Ucrânia, e teve 

uma participação ativa na vida da Praça Onze quando militava na Biblioteca Scholem 

Aleichem. Schneider, como era chamado, cantava no Coral Israelita, e nos disse que talvez 

um dos seus únicos sonhos não realizados foi o de não ter se tornado cantor de ópera. Mas 

nós achamos que ele realizou tanta coisa no Brasil! 

 
Eu nasci na Áustria, naquela época que a Áustria era muito grande, antes da 
Primeira Guerra Mundial. Nasci em Lemberg, uma cidade muito grande, muito 
bonita, em 2 de agosto de 1913. E fiquei lá até 1932. Cheguei no Brasil em 
1933. Meu pai era um alfaiate, um homem muito religioso. Era do trabalho. 
Fazia roupa religiosa. Mas fazia roupa para padres. Batinas. O meu avô, que eu 
saiba, também era alfaiate. E eu [no Brasil] trabalhei como alfaiate, sim. Quem 
me trouxe foi minha irmã. Para sair, porque lá, em 33, começou o nazismo, 
começou a discriminação contra os judeus, quando mataram 6 milhões da nossa 
raça, quando mataram meus pais, meus irmãos, meus sobrinhos. Naquele 
tempo, em 1933, Hitler chegou ao poder. Vim com 18 anos e não viemos aqui 
para fazer pé-de-meia. A gente escapou do nazismo e [nos] deram aqui a 
liberdade como judeus, [e] eu ficarei sempre grato porque me consideram como 
gente... Agradeço a todo o Brasil, que me deu oportunidades. Faço questão de 
frisar que o Brasil pode ser que tenha anti-semitas,, mas anti-semitismo não; 
direto não tem.  
 

Schneider já desembarcou no Brasil tendo uma formação “progressista”, de 

esquerda, e a adaptação e a inserção no mundo do trabalho se deram como alfaiate, na 

Praça Onze em que vivia. Naquela época, com a crescente industrialização no Brasil, 

notava-se um número expressivo de imigrantes (não-judeus) trabalhando na indústria, 

mas os judeus da Europa Oriental inseriram-se em “atividades autônomas e 

essencialmente urbanas”, sem vínculos com o mercado formal (Grin, 1995; Gherman, 

2000). 

Ao chegar ao Rio, Schneider foi morar na rua de Santana, 77. Ninguém andava 

sem terno naquele tempo e não se podia subir no bonde sem paletó, sem gravata, tudo 

isto no maior calor de 40 graus, como me contou. Costurava para os prestamistas e 

 
os ternos eram feitos sob medida para o cliente. Tinha fazenda Aurora e os 
tecidos eram casimira; depois apareceu o tropical. Tinha tropical inglês que era 
importado, como tinha o linho, S-120 Taylor. O Brasil não fabricava 
praticamente nada: a agulha era inglesa, de aço, não quebrava. Tinha agulhas 
aqui, mas eram de ferro e dobravam, não dava para trabalhar. Tinha linha, era 
inglesa. O botão o Brasil não fabricava. Ninguém falava de americano. Depois 
vinha o francês, mas americano só começou depois da guerra. Fazenda o Brasil 
fabricava. [...] A nossa fazenda era um colosso. 
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Ele me disse que costurava para “gente do povo”. Sua trajetória nos permite 

lançar olhares sobre a cidade através do ponto de vista de sua gente, com seus hábitos, 

festejos, vestimentas, que acabaram por se expressar no espaço da Praça Onze: 

 
É, praticamente é do povo. Eram famílias humildes, mas precisavam de terno 
porque todo mundo andava de terno. Por exemplo, chegava no mês de outubro, 
era a festa da Penha. Vinham pessoas [para] fazer só terno de linho. A gente 
tinha tempo de fazer; contratava oficiais que ajudavam. Já depois de outubro 
vinha novembro e não se aceitava roupa para Natal, porque todo mundo botava 
terno novo no Natal.  
 
Ser prestamista... eu não dava para aquilo. Eu não ia bater de porta em porta. Eu 
preferia fazer dez ternos do que vender... Vender para alguém não é todo mundo 
que dá. Como ele vendia? Ele chegava na sua casa e [mostrava] o mostruário. 
Você escolhia. E ele comprava fazenda ou eu comprava fazenda. Fazenda tinha 
na rua da Alfândega. Naquela época tinha centenas de casas de casimiras e, de 
repente, começaram a aparecer fábricas de calça. Calça pronta. Aí começou a 
cair [nossa venda]. Aí começaram a dizer que podia andar sem paletó [na 
cidade], isso de 1935 até quase 1940; acho que em 1940 já era liberado entrar 
no cinema sem paletó, só de camisa. Na rua da Alfândega eu comprava os 
tecidos na Baron e Cia, na A. Nojman. Tinha os árabes Kalache e Abdab. E 
tinha os irmãos Moscovitch. Tudo na rua da Alfândega. Lá também tinha a Casa 
de Aviamentos, que vendia agulhas, botões, linhas, entretelas para a gola ficar 
armada. 
 

Schneider viveu na Praça Onze, depois na região da rua da Alfândega, mas foi 

no bairro do Méier, onde havia uma comunidade judaica pequena mas organizada, que 

ele, com a família já constituída e a ajuda da esposa, imigrante judia da Lituânia, se fez 

profissionalmente. Chegou a ter vários oficiais trabalhando para ele em sua oficina de 

alfaiataria. Militante, ligou-se ao Sindicato dos Alfaiates, mas teve um problema: 

 
Era organizado o Sindicato dos Oficiais Alfaiates, no Largo de São Francisco. E 
eu estava lá até como diretor, mas não participava de greves, porque eu sempre 
trabalhava no que se chamava de “setor de peças”.  Eu não era empregado; eu 
fazia o paletó, você me pagava. Não era funcionário seu, entendeu? Então, essa 
turma não podia participar de greve. Depois, quando fui ser patrão, comecei a 
ter oficiais e quiseram que eu entrasse na diretoria. E aí eu precisava ser contra 
os oficiais. Eu não quis. Entrei na diretoria quando precisaram mas, ao começar 
a primeira discussão, eu disse: – “Vocês não me chamem que eu não vou votar 
a favor de vocês”. Sempre da esquerda... 
 

Schneider tem histórias e contou com muito orgulho sobre os seus vários 

clientes: 
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Para o Oswaldo Aranha, eu fiz dois ternos; ele andava bem vestido, alinhado. 
Eu fazia para Góes Monteiro; eu fazia para o irmão dele. Eu fazia muitos ternos 
também para o pessoal que trabalhava no porto, na Alfândega, Aduana, mas 
para os diretores, os diretores da estiva. Só terno branco. E fiz para o gerente da 
Brahma, e também tive um freguês muito conhecido... o Natal, de Madureira, 
da Portela. E a turma só andava de tropical inglês, terno branco, com estilo. E o 
Natalino ligava: “Zé, tudo certo?”. “Tudo perfeito, Seu Natalino”. Ah, o sapato 
era branco e o chapéu Moreira da Silva. Eu digo: tenho histórias para contar... 
 

Com Schneider aprendemos que costurar é uma cadeia de produção deveras 

complicada. Ele nos falou que na Praça Onze havia “vários judeus operários”: alfaiates, 

passadores, camiseiros, aqueles que faziam bolsas, carteiras e malas, os que faziam 

chapéus, mantôs, costumes, roupas para senhoras, roupas de banho, capas de chuva e 

guarda-chuvas – um pequeno comércio no setor de serviços. 

 
Alfaiate é uma coisa, o contramestre é outra. Tem os calceiros, que só fazem 
calça. Um que só arma o paletó. Quer dizer, sem manga e sem gola. Depois tem 
um que já é de uma classe melhor, chama-se buteiro, que é um homem que 
prega manga e conserta e bota gola. Depois disso tem um contramestre. Eu sou 
alfaiate. Eu tenho até hoje meus ternos. Tenho 38. Se quiser ver, posso lhe 
mostrar. Se quiser, vou lhe mostrar os meus ternos, porque eu ando muito bem 
vestido. 

 
E fomos ver os ternos de Schneider. Que lindos! Todos feitos por ele e por seus 

amigos operários.  
 

Fig.43: Alfaiataria na Praça Onze, década de 1930 
Acervo: Museu Judaico do Rio de Janeiro 
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As experiências e as vivências na Praça Onze definiram um comportamento e 

os imigrantes judeus instituíram novas práticas sociais que, sem dúvida nenhuma, foram 

o suporte para as práticas e os projetos futuros. Simão Buchalski conta em sua biografia 

que em 1928 trabalhava em uma pequena fábrica de confecções masculinas na Praça 

Onze, de propriedade de um imigrante polonês, que tinha seis alfaiates, todos da cidade 

de Krasnik. Ele logo percebeu que tanto o patrão como os seis alfaiates eram pouco 

alfabetizados. Um dia foi perguntado se sabia escrever. Ao dizer que “ sim” passou a 

redigir cartas para os parentes dos colegas de trabalho nos dias de domingo, seu dia de 

folga. Ele recorda: “[fui] mensageiro de suas emoções, escrevendo muitas cartas de 

amor. E passei a ficar conhecido como o 'escrevedor de cartas'”, o que foi uma 

experiência bastante diferenciada (Buchalski, 1995:42). 

Este mesmo jovem, procurando melhorar profissionalmente, foi contratado 

como ajudante de alfaiataria por um senhor judeu residente no bairro de Laranjeiras, e 

assim narra sua primeira ida à zona sul do Rio e sua experiência na cidade: 

 
Foi difícil e complicado achar o lugar indicado [...] Com boa vontade e sem 
preguiça, segunda-feira cedo tomei o bonde da Praça Onze, indo em direção à 
Lapa, onde deveria tomar outro bonde para Laranjeiras [...]. O sol já era 
escaldante e senti um alívio quando subi no bonde. Alguns minutos depois do 
bonde se movimentar, aproximou-se de mim o condutor e lhe entreguei o 
bilhete. Ele balançou a cabeça negativamente, falando alguma coisa que eu 
evidentemente não entendi. Diante do impasse estabelecido, o condutor valeu-se 
de gestos, numa linguagem de surdo-mudo, e finalmente consegui entender. Eu 
não estava usando paletó e gravata, portanto, não podia viajar no bonde. Teria 
que descer e tomar o reboque de segunda-classe, o que acabei fazendo, mesmo 
contrariado. Me senti como uma pessoa de ‘segunda categoria’, porém tive uma 
grata surpresa. Quando mostrei o endereço de Salomom ao condutor, solicitei 
em ídiche informações, e ele me respondeu também em ídiche. Fiquei pasmo! 
Pensei que estivesse sonhando. O condutor se apresentou como Chaim, 
explicando-me que em português era Jaime. Contou-me que havia muitos 
judeus trabalhando nos bondes, que tinha nascido na cidade de Britchon, na 
Romênia (onde nasceu também o grande cantor Moishe Oisher), e que estava no 
Brasil há dois anos. Nem percebi o tempo passar e logo cheguei ao meu destino, 
[...] rua Pereira da Silva, no bairro de Laranjeiras. Era uma pequena ruela, toda 
arborizada e cheirosa, um paraíso terrestre. Foi difícil acreditar que havia ali 
uma oficina de alfaiataria (Buchalski, 1995:44).  
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Mas apesar das ajudas iniciais, os judeus de origem européia tinham uma 

resistência maior em aceitar tal atividade. Eles temiam as barreiras provocadas pela 

língua em função dos visíveis contrastes entre a cultura européia e a brasileira, e até pela 

diferença climática. Em alguns depoimentos, verificamos que muitos chegavam à 

cidade trazendo ternos escuros e quentes próprios para o clima europeu, mas de pouca 

utilidade no Rio de Janeiro. De qualquer forma, essa atividade socializou mais 

rapidamente o imigrante, que em suas andanças relacionava-se com outros habitantes da 

cidade, inclusive com outros imigrantes, como o encontro entre Buchalski e o condutor 

Chaim, ou com os vendedores ambulantes e mesmo os fregueses de outras origens 

étnicas.  

Sobre o aprendizado da língua, o depoimento de Jacob Koifman é muito 

expressivo: 

 
Meu nome é Jacob Koifman. Eu vim da Bessarábia, Romênia, em 1925 e, já no 
Rio, da Praça Mauá fomos lá para a rua do Riachuelo, para a residência do meu 
irmão. E na residência dele, o amigo que morava com ele era do meu corpo, 
então, ele imediatamente me emprestou uma camisa, gravata e um terno. Porque 
eu vim com um terno tipo fechado, como se usava na Europa. O meu irmão me 
levou pra Praça Onze porque lá se juntavam todos os judeus que moravam nos 
bairros de Cascadura, Madureira, Méier, Todos os Santos, e Botafogo, Catete e 
tal, esses aqui da zona sul: todos se juntavam na Praça Onze. E lá tinha o 
restaurante casher e lá se juntavam os klienteltshik. Vinham porque lá eram as 
lojas onde se faziam compras para vender nos bairros [para] os clientes. Meu 
irmão disse que ele ia me trazer para eles apanharem notícias da terra deles. 
Então, quando eu cheguei lá, meu irmão não falou nada, os rapazes disseram: – 
“Você não disse que ia trazer o seu irmão?”. Ele disse: – “Esse griner?” – 
Griner quer dizer “recém-chegado” – que para eles pareceu de outro mundo, 
porque eles chegaram sem nada e eu já vim com terno e gravata, todo bem 
vestido! Já estava como um carioca. Ficaram admirados.  

 
Esta profissão – chamada de clientela por Jacob – exigia um aprendizado e 

tinha seus “códigos”, logo compreendidos por Koifman: 

 
Ah, eu aprendi primeiro... [Meu irmão] me entregou por oito dias para um rapaz 
que entendia [português] e eu ia com ele aprender tanto a falar as palavras, 
como .aprender o negócio] [Meu irmão], no início, quando ele tinha que tomar 
nota do que ele vendia, falaram para ele: – “Bota Maria Aparecida”. E ele 
botou: “Bota Maria Aparecida”. Então a moça disse: – “Bota não precisa, 
porque bota quer dizer para você escrever”. Entendeu? Então chamavam ele “de 
bota Maria Aparecida”. E entre nós, brincávamos que ele [por causa disso]. O 
romeno é parecido com o português, é língua latina, então eu tinha facilidade de 
escrever e tinha facilidade de ler, então, eu mais ou menos falava e me entendia, 
até eu aprender. 
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[...] Eu não carregava peso. Primeiro eu trabalhei com tecidos, colchas e 
cobertores, então, era pesado. Aquilo era carregado na cabeça, numa tábua, pelo 
carregador, e eu pagava cinco reais por dia para ele carregar. Eu só andava 
vendendo. Mais tarde, quando eu já melhorei um pouco de vida e entraram na 
moda carteiras e colares, aí não precisava [mais o serviço do carregador]. Era 
meia dúzia de carteiras que eu conseguia [vender] durante o dia, e cada dia eu 
tinha que voltar para a fábrica. Era moda carteiras de couro. E essa fábrica 
ficava na rua da Carioca, 22, dos irmãos Steinberg.  

 
Sobre o perfil da clientela com quem trabalhava, a maioria era de mulheres, e 

percebemos que Jacob aos poucos vai compreendendo uma forma brasileira de se 

relacionar. As mercadorias eram diversas, assim como os bairros trabalhados.  

 
Só não sei se era porque eu era um rapaz considerado bonito, simpático, eu 
conseguia simpatia. Quando eu batia numa porta de um cliente, então a pessoa 
primeiro chegava e dizia: – “Não quero nada”. Aí eu dizia: – “Está fazendo 
muito calor, eu gostaria de pedir um copo d’água”. Então a pessoa chegava até 
o portão. Quando chegava para me trazer o copo d’água, eu abria – eu vendia 
colchas, tecidos, vendia depois bolsas, que eram carteiras que eram modernas, 
colares de pérola – e então mostrava. Aí a moça dizia: – “Ah, eu vou mostrar 
para minha mãe”. E ela vinha trazendo o copo d’água de simpatia. O meu irmão 
João fazia clientela na 24 de Maio, Riachuelo e Engenho Novo, que era um 
bairro muito familiar, tinha lá generais, coronéis. Da 24 de Maio para a estação 
de Rocha, Riachuelo, Sampaio, eram famílias mais abastadas. Eu justamente 
trabalhei [com] essas famílias. Eu tinha o ministro da Marinha, o Pinto da Luz 
era o meu cliente. O General Ferreira era o chefe do Estado Maior do Exército 
do Dutra, a família era minha cliente, compreendeu? A Dona Débora gostava de 
mim, porque o General deu ordem ao soldado que tomava conta da casa dele 
que quando eu chegasse que era pra eu entrar direto. Ordem da mulher e dele. 

 
O lucro do prestamista era auferido na medida em que comprava a mercadoria 

à vista, ou ganhava 30 dias de prazo para pagar à loja: 

 
[...] Para ter bom preço pra poder vender e ganhar bem, o clientela, 
naquele tempo, botava 50, 60%, porque era em 10 prestações, 15 prestações. E 
muito se perdia também, porque não tinha garantia nenhuma. Não tinha. Não se 
tomava muito calote. Tomava, mas não muito, mais ou menos. Tanto é que eu 
tentei logo passar para me estabelecer, entendeu? De modo que é isso... 
 

Os imigrantes iam se integrando à cidade, com a supressão de elementos 

visíveis de diferenciação na vida cotidiana. Podemos dizer que a ascensão social veio 

acompanhada de rupturas com a Praça Onze. Foram morar em outros bairros e abriram 

lojas comerciais em outros pontos da cidade. De qualquer forma, ser prestamista era 

uma primeira etapa no Brasil, porque a maior parte dos imigrantes tentava, logo que 

possível, se estabelecer comercialmente, como foi o caso da família Koifman. Perguntei 

ao sr. Jacob o que significava para ele ter que se submeter a este tipo de trabalho e se o 

considerava um trabalho penoso. Ao que me respondeu: 
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Não, a gente sabia que vinha já pra isso, não é? Mas na primeira oportunidade 
em que melhoramos, abrimos [os irmãos] uma loja. Nós deixamos de trabalhar 
como clientela. Trabalhamos como representantes de malharia de São Paulo, e 
nós também vendíamos para ambulantes lá na nossa loja da Praça Onze. Mais 
tarde passamos para a rua da Alfândega, 355, numa loja grande de roupas feitas, 
tecidos, cerdas e malharia e [demos o nome de ] Irmãos Koifman e Cia. 
Tivemos também na rua General Pedra, perto da Central, uma pequena indústria 
de malharia de roupas de banho. Eram [feitas] com o material de lã, era uma 
roupa de lã. Era maiô e uma calça e um blusão que se fazia de malha. Para os 
homens, um calção, short e um blusão e, para mulheres, maiô. Maiô fechado. 
Naquele tempo era tudo fechado. [Anos depois], em 1970, eu já estava 
estabelecido com importação de palhinha de Singapura. Eu estava importando 
essa palhinha de cadeira. Palhinha indiana, para móveis, cadeiras. Agora tem 
empalhadores de rua que fazem este serviço, não é mesmo? 

 
Como cada experiência é única, Elio Lederman narrou sobre aquelas vividas 

por seus sogros: 

 
Meu sogro trabalhava como prestamista, ele e a minha sogra, todos dois 
batalhando. Mulheres prestamistas... muitas! Vendiam desde jóias, roupa 
íntima, cortes de fazenda [até] ternos, vestidos, tudo. Roupa de cama, mesa, 
tudo que você quisesse. Se saíam de trem? Não, subiam morro! Cachoeirinha, 
no Lins de Vasconcelos, a freguesia dela era lá. E meu sogro tinha freguesia nas 
obras, vendia relógio nas obras.  

 
As estratégias de adaptação, sobrevivência e inserção na cidade se deram de 

forma muito importante através do trabalho. Os imigrantes judeus, cada um à sua 

maneira, demarcavam seu espaço de atuação na cidade e tiveram contato com a 

diversidade que ela impõe. Através de suas memórias, eles nos mostram que aos poucos 

começaram a sentir “pertencer” à cidade e, apesar de certas tensões entre eles e os 

“outros”, os representantes da cultura brasileira, a sua participação e convivência no 

cotidiano da cidade foi reforçada. 

Na Praça Onze havia várias pequenas oficinas, como recorda Abram Cytryn: 

 
Eu me lembro de todos os vizinhos. Tinha uma fábrica de guarda-chuvas 
embaixo, pegado. Chamava-se Camerman. E também tinha uma fábrica de 
maiôs: Maiôs Confiança, que era a única mais moderna. Era de Perlin e 
Doctors, judeus. Tinha alfaiates e eu inclusive cheguei a trabalhar em uma 
alfaiataria. Enquanto menino eu ajudava lá. Foi o meu primeiro trabalho: 
Alfaiataria Varsóvia, de Treiger e Baumwoll. 
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Havia muitas lojas de móveis, grandes, na sua maioria de imigrantes judeus 

bem-sucedidos. Eles já não moravam na Praça Onze. Ficaram famosas as lojas 

Mobiliaria Brasileira; Mobiliaria Centenário, A Fortuna, A Liberdade, de propriedade 

de Jacob Scheinkmann, além da famosa Casa Sion, de Eduardo Horowitz em sociedade 

com Jacob Schneider, liderança da comunidade nos anos 1920, 1930 e 1940. 

Na fotografia abaixo, à esquerda, observa-se Móveis e Tapeçarias Lerner & 

Cia, na rua Visconde de Itaúna, n. 38.  

 
Fig.44: Loja de Móveis na Praça Onze, 1941 

 
 
Como pôde ser observado no depoimento de Bertholdo Baratz, os judeus e a 

Praça Onze inseriam-se na vida econômica da cidade: 

 
Na Praça Onze conviviam brasileiros com judeus, mas onde eu morava, naquela 
área, eram só judeus. Tinha o Jacob Schneider, que foi a liderança judaica no 
Rio de Janeiro durante décadas, e ele tinha uma loja na rua Senador Euzébio, de 
sociedade com Eduardo Horowitz, que era um homem de grande cultura geral, 
não só judaica. Se eu não me engano, a casa de móveis deles se chamava Casa 
Sion. O Jacob Schneider foi uma personalidade marcante na vida judaica 
daquela época e durante décadas. Tinha muitas lojas de móveis, alfaiatarias e 
lojas de vendas de tecidos. Tecidos, por exemplo, como morim, casimiras, 
tecidos para fazer capas. Eu nasci na rua Visconde de Itaúna, 163 e depois 
fomos morar no número 124, onde no andar térreo tinha a loja do papai que 
vendia tecidos e, nos fundos, tinha uma alfaiataria. Do alfaiate eu me lembro o 
nome: Mariano, um imigrante português. E em cima, no sobrado, nós 
morávamos. Próximo a mim morava a família Max Malin, da Barbearia do 
Malin; inclusive ele vendia num cantinho água de seltzer, a chamada seltzer 
wasser, gasosa. Era uma água gasosa que todo mundo bebia. E vivíamos todos 
perto: os Malin, os Markenzon, os Hoineff, os Schwartz, entre outros. 

 
 

A página reproduzida do Almanak Laemmert apresenta um trecho da rua 

Visconde de Itaúna nas proximidades da Praça Onze. Um olhar atento acusa uma 

diversidade de ramos comerciais e origens étnicas de seus proprietários. Havia uma 

concentração no ramo de móveis, e eram várias as casas que vendiam mobílias, 

colchões, camas de ferro, madeira, materiais de reparos de móveis. Os nomes das lojas 



 201

são interessantes, e vale uma percorrida pela página. São muitas as lojas de móveis e 

colchões de propriedade de judeus: o n. 38 indica A Conveniência, de Lerner e Cia.; no 

n. 40, a Casa Rio, de Isaak Koifman. Mas há A Esperança, de Jacob Schulman, e a 

Casa Mineira, de Nathan Reiter. Lá estavam também a Casa New York, de Cherman, a 

Casa Ingleza, de Ferman uma fábrica chamada Móveis Glória do Brasil. Encontramos 

no n. 109 a loja citada por Cytyn, A Confiança, de Perlin e Doctors, e a Casa Bastos, 

que anunciava bastante na imprensa judaica.  

   

Fig. 45: Anúncio da loja Casa Bastos, década de 1920 

 
   

Encontramos uma referência a Mauricio Baratz, pai de Bertholdo, que vendia 

fazendas para os prestamistas. Mas a rua também tinha o Restaurante Hespanha e o 

Restaurante Schneider, e até um restaurante de nome Ling De King, aparece no n. 139. 

E havia o Café Brasil-Portugal, o Café e Bilhares, A Formoza de Itaúna e o famoso 

Capitólio, no n. 131 – bem próximos da parteira Mme. Margarida Viti, no n. 58, e do 

Grande Bazar Museu, de Elizeu dos Reis, comprador de antiguidades. Que rua plural! 
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Fig.46: Almanak Laemmert 
 Fonte: Almanak Laemmert, vol. 1, 1929. Acervo: Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro 
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A Imprensa Judaica e a política 

 

A maioria dos filhos de imigrantes judeus foi alfabetizada em português. No 

ambiente da casa, os imigrantes inicialmente falavam a sua língua de origem (polonês, 

russo ou romeno) ou o ídiche, que os filhos mais velhos apreendiam; até hoje muitos 

são capazes de compreender a língua, mas não de escrevê-la. A escola judaica Talmud 

Torah, na rua Júlio do Carmo, na Praça Onze, foi fundada justamente para ajudar na 

manutenção das tradições religiosas e do estudo do hebraico, a língua religiosa do 

grupo. Mas o ídiche era língua corrente – falada e lida – na Praça Onze, e muitos 

imigrantes recebiam jornais e revistas da Europa.  

Durante mais de 20 anos, a Praça Onze foi palco de uma efervescência 

intelectual que tinha na produção dos jornais judaicos, com suas redações e tipografias 

na rua de Santana ou cercanias, um reflexo das diferentes correntes do pensamento 

judaico ali representados. O escritor Samuel Malamud e o historiador Nachman Flabel 

debruçaram-se na história da imprensa judaica no Brasil, escrevendo artigos e livros 

sobre o tema.68 Esta é uma importante fonte de pesquisa e nos permite analisar o 

cotidiano das comunidades judaicas através da observação de anúncios, notícias 

políticas – nacionais e internacionais – fotografias, caricaturas e colunas sociais. A 

análise de periódicos nos oferece um ponto de vista privilegiado para a reconstrução 

histórica desta experiência por nós estudada. O conteúdo das notícias veiculadas, que 

são narrativas jornalísticas, pode ser entendido como “discursos” representativos de 

diferentes grupos que viviam na Praça Onze. A análise do movimento de constituição 

desta imprensa revela-se importante para a reflexão sobre os processos de 

transformações pelos quais passam as diferentes culturas que dialogam na cidade (Cruz, 

1999). 

A experiência vivida por Miguel Kafensztok, que chegou ao Rio em 1929, era 

tipógrafo e trabalhou compondo por muitos anos jornais judaicos na Praça Onze, é 

importante, pois assinala um momento fundamental da vivência do grupo judaico 

naquele local e na cidade como um todo. Enfatiza também o mérito da criação desta 

imprensa na elaboração de estratégias interativas do grupo e de engajamento político. 

 

                                            
68 Cf. Malamud, Samuel. Contribuição para a história da imprensa ídiche no Brasil. Revista Manchete, 
Rio de Janeiro, 1980, e Nachman, Falbel. Estudos sobre a comunidade judaica no Brasil. São Paulo: 
Federação Israelita do Estado de São Paulo, 1984. 
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Eu sou tipógrafo e [meu primeiro trabalho] foi na rua da Constituição, 38. Ali 
era a Tipografia Bloch. Eu cheguei lá e o pai do Adolpho, o velho Bloch, ainda 
estava vivo. Então eles me perguntaram qual o serviço que eu faço em gráfica, e 
eu disse: – “Eu sou compositor, mas eu não sei falar português”. Não tinha 
vaga, mas eu fiquei fazendo outro trabalho. Os funcionários eram todos 
brasileiros. O salário era pouco, seis mil réis por dia. Seis mil réis por dia era 
muito pouco, mas como eu não sabia falar... Aceitei, e fiquei morando com 
mais dois rapazes num quarto perto da Frei Caneca [onde a gente só tinha 
mesmo] uma mala e uma cama. Isso é que era a bagagem. Fiquei pouco tempo 
lá. Mas na rua Visconde de Itaúna tinha uma sociedade ídiche e todos os que 
vieram, de vários países, se encontravam lá à noite depois do trabalho Eu fui pra 
lá uma noite e estava sentado na mesa com mais dois rapazes e eles me 
perguntaram o que eu fazia. Eu disse que estava desempregado, que eu [havia] 
largado o serviço. – “Então o que é que você pretende fazer?”. Eu disse: – “Se 
eu não achar serviço na profissão, eu vou trabalhar na rua. Vou me registrar no 
serviço da prefeitura para trabalhar no asfalto, serviço braçal, serviço pesado, 
mas pagam dez mil réis por dia. Asfaltar rua, quebrar o asfalto velho”. Eu ia 
trabalhar desta forma, mas aconteceu que me disseram: – “Vem comigo, rapaz, 
vem comigo”. E fomos até um restaurante, chamava restaurante Schneider, um 
restaurante de luxo... 

 
Miguel Kafensztok demonstra que se não fosse possível se realizar em sua 

profissão no Brasil, da qual tanto se orgulhava, estaria disposto a qualquer tipo de 

trabalho, inclusive “quebrar asfalto”, atividade realizada por vários imigrantes que eram 

empregados pela Light para a instalação de novos trilhos de bonde. Esta é uma forma de 

expressar o desejo de lutar para se inserir na cidade, qualquer que fosse o trabalho.  

Mais uma vez, vai ser no ambiente da Praça Onze, nas suas associações ou nas 

redes informais tão importantes que se desenvolviam ali, que surgiria a possibilidade de 

um novo trabalho. A referência ao restaurante Schneider demonstra que ele não era um 

lugar para ser freqüentado por todos os judeus que viviam na Praça Onze. Outro trecho 

do depoimento de Miguel nos traz referências cronológicas e históricas importantes da 

constituição da imprensa judaica no Rio, das tipografias e das redações na Praça Onze: 

 
E me perguntaram se eu sabia compor em ídiche. E eu disse: – “Eu nunca 
trabalhei em ídiche, mas sou compositor [de] polonês. Mas não tem 
importância. Isso é fácil, porque eu sei falar ídiche e conheço a língua muito 
bem. Eu posso fazer o serviço em ídiche também”. E eles disseram: – “Não 
temos nada organizado, mas nós queremos fazer um jornal semanal com seis 
páginas para sair todo final de semana, em ídiche”. E no dia seguinte fomos 
juntos na rua Tenente Possolo, onde tinha uma casa alemã, a firma Bremenses, 
e lá comprei: tipo [gráfico] ídiche e uma estante, porque a composição [em uma 
gráfica] funciona tudo à mão... E comprei uma gaveta com várias caixinhas, 
várias divisões; em cada divisão tem uma letra. Em ídiche a letra tem outro 
[tipo] de alfabeto e levou duas semanas pra organizar tudo. A primeira [sede do 
jornal foi na] rua Visconde de Itaúna. O nome do jornal era O Começo, em 
ídiche, Der Onhoib.  
[Ele] tinha muitos anúncios do comércio da colônia judaica e não-judaica 
também. Depois acabou e saiu outro jornal que se chamava Die Kraft (O Vigor).  
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Há poucas referências aos jornais O Começo e O Vigor. No que foi encontrado, 

há sempre a conotação de que estes periódicos representavam uma imprensa politizada 

da década de 1920; eram um pouco “panfletários”. Encabeçados por I. Zigler, um grupo 

de judeus comunistas passa a editar O Começo em novembro de 1929, e não há 

informações sobre a linha editorial do periódico. O jornal O Vigor tinha como um de 

seus membros o polonês Alter Rubisntein, vendedor ambulante, expulso do Brasil e 

embarcado “no vapor Belle Isle em direção à Polônia, em setembro de 1931” (Lewin, 

1994/1996:368). O vínculo profissional estabelecido por Miguel é um indício de como 

se associou a pequenos grupos profissionais, inserindo-se desta forma na Praça Onze. 

Miguel não trabalhou nos grandes periódicos e não se ligou a nomes de maior 

repercussão, como Aron Kaufman, do jornal Imprensa Israelita Brasileira, que 

congregava grandes intelectuais na redação que dirigia.  

A verdade é que Miguel era um operário das letras e, depois das experiências 

nessa imprensa “alternativa”, firmou-se profissionalmente em uma pequena gráfica, que 

se tornaria a Tipografia Kafensztok, que fez história na cidade. (E Miguel não precisou 

quebrar asfalto...). 

 Com a ajuda do professor Moysés Garfinkel, traduzimos livremente algumas 

matérias e alguns anúncios veiculados no periódico O Começo, n.169.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
69 A língua ídiche usa o alfabeto hebraico. 
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Fig.: 47: Jornal O Começo , 21/11/1929 
 Acervo: Coleção Samuel Malamud. Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro 
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Der Onhoib – O Começo 

  
Preço de 
assinatura 
Anual – 20 mil réis 
Semestral – 10 mil 
réis 
Avulso – 400 réis  

 
 

 
Na Palestina, o “terror” 

Jerusalém 
“Os árabes espalham pavor nas colônias judaicas. No dia 12 deste mês 
os árabes atacaram o medico oculista Dr. Ticha no momento no qual ele 
se deslocava para sua clinica. Os árabes o apunhalaram pelas costas e o 
feriram gravemente. O dr. Ticha ficou conhecido como dos mais 
expressivos socialistas que muito influenciou (sic)o país”. 
 
 
Pharmacia Almeida 
Rua Sant’Anna 73 – Tel. Norte 
4438 
------ 
Os preços mais baixos 
Atendimento especial 
Encomendas serão recebidas por 
telefone  
 
 Loja de ferragens 

Salim & Michel Matouk 
R. Visconde Itaúna 94 – 
Tel N 5001  
Vidro, porcelana, 
talheres e outros 
produtos de ferro 

 
1ª. Escola Judaica 
Profissionalizante no Rio  
Sábado, 30 nov 1929, ás 9 
horas da noite, realizar-se-Á 
comemoração com Noite de 
Proclamação e Baile . local: 
centro M. Winchevsky 
Rua Visconde de Itaúna, 113. 
Vamos presenciar um programa 
rico e variado. As crianças da 
escola participarão em alguns 
números.  
A Diretoria  

 
 

------------- 

Todas as ações do Der Onhoib    são submetidas à apreciação da diretoria, 
que vai se reunir 2ª. Feira, dia 29 deste mês, no local do Der Onhoib, às 8 
da noite 

----------------- 

 

 

Editado por um 
coletivo 

Redação e impressão: 
Rua Visconde de 

Itaúna, 110 sobrado 
Telephone Norte 

1765 

BRAZCOR 
  – O Honesto –  
Noite literária e baile que 
se realizará no dia 7 dez 
1929 no salão da Banda 
Portugal – Rua Senador 
Euzébio, 134. 
Participam os atores Isaac 
A. Somberg e Miriam Lerer  

Biblioteca Popular 
Scholem Aleichem 
Sábado, 23 nov 1929, às 9 
horas da noite, realizar-se-
á Assembléia geral Anual, 
com a seguinte ordem do 
dia: 

1) Agradecimentos 
2) Critica 
3) Eleições 
4) Balanço 

xxxx 
Somente os companheiros 
regularizados poderão 
participar da Assembléia 
A Diretoria  
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As matérias e os anúncios publicados no Der Onhoib nos possibilitam uma 

gama de reflexões acerca do ambiente da Praça Onze, onde o jornal era escrito, 

impresso e veiculado. As notícias sobre os acontecimentos na Palestina demonstram que 

naquele período a comunidade judaica carioca estava ligada aos acontecimentos que 

ocorriam naquele país e reflete a luta observada na Praça Onze pela organização de 

instituições sionistas e de um amplo debate a este respeito. Foi com tal espírito que, em 

fins do ano de 1929, uma passeata que partiu da Praça Onze até o Consulado Britânico 

reuniu mais de 1.500 pessoas, “demonstrando protesto contra atitude passiva do poder 

mandatário face aos pogrons levados a efeito pelos árabes contra a população judaica de 

Eretz Israel” (Malamud, 1983:31). Malamud participou desta passeata e relembra que 

foi grande a sua repercussão na imprensa local, pois era a primeira vez “que se 

registrava no Brasil uma demonstração sionista de rua” (Idem). 

Sobre a 1ª. Escola Judaica Profissionalizante no Rio há poucas referências na 

literatura pesquisada, mas o local de encontro, o Centro Obreiro Morris Vintschevsky, 

na Praça Onze, nos dá uma pista de seu perfil e vínculo com este Centro, que se formou 

como uma organização judaica comunista. Pode ser que estejamos errados e que tenham 

usado apenas as instalações do lugar para a reunião, mas acreditamos que esta escola 

estava vinculada aos ideais do centro operário.  

O movimento com o nome de Morris Vintschevsky foi fundado no Rio, na 

Praça Onze, na década de 1920, por “operários judeus, intelectuais e simpatizantes da 

URSS, em homenagem ao poeta da literatura ídiche quando este ainda era vivo radicado 

em Nova Iorque”, e que era um grande militante no campo do movimento operário 

judeu (Lewin, 1994/1996:350-352). Esta organização, junto com a Brazcor,70 promovia 

“campanhas de arrecadações de fundos para o estabelecimento agrícola de judeus em 

território soviético. A arrecadação financeira visava à colonização de uma região da 

Criméia e em Birubidjan, na Sibéria, onde a União soviética tentou fundar uma 

república judaica nos anos 20 e 30” (Gherman, 2000:67). Sua sede na Praça Onze, na 

rua Visconde de Itaúna, era dinâmica e ali se desenvolveu um “grupo de teatro amador 

que encenava peças de cunho social” (Lewin, 1994/1996:352). 

                                            
70 MOPR ou, em português, Sociedade Internacional de Auxílio aos Trabalhadores, o Socorro Vermelho 
Internacional (Gherman, 2000:67). 
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Aron Scheinker, secretário do Brazcor no Rio, que tinha sua sede na Praça 

Onze, publicou artigo na revista Illustração Israelita esclarecendo as finalidades do 

Brazcor e da organização das campanhas financeiras, que se davam por diversos meios: 

“bailes, diversões, espectaculos, donativos, collectas, mensalidades pagas pelos sócios ...”. 

A revista publicou uma página inteira dedicada a uma festa organizada pelo Brazcor na 

sala da Banda Portugal, na Praça Onze, que contou com mais de mil participantes. Uma 

programação literário-musical intensa foi realizada, e a noite foi encerrada com chave 

de ouro pelo “ilustre brasileiro Vicente Celestino, que, acompanhado ao piano pelo 

maestro Mario Silva, fez vibrar a platéa de enthusiasmo com sua voz harmoniosissima” 

(Revista Illustração Israelita, nov-dez 1928). 

Em 1923 foi fundado o primeiro semanário em língua ídiche no Rio de Janeiro, 

Dos Iídiche Vochenblat (O Semanário Israelita), de Aron Kaufman, que desempenhou 

função de diretor e redator deste jornal muito representativo da história da comunidade 

judaica. Teve como redator Jacob Nachbin, que era um profundo conhecedor da história 

dos judeus no Brasil e escreveu livros sobre o tema.71 O jornal existiu até 1927, quando 

Aron Kaufman mudou o nome do periódico para Brazilianer Iídiche Presse (Imprensa 

Israelita Brasileira), que perdurou até o fim do ano de 1929.  

Um dos mais expressivos periódicos foi o Idische Presse (Imprensa Israelita) 

editado por Aaron Bergman de 1931 até o final dos anos 1940. É bastante comentado 

que o jornal, quando passou a ser vendido diariamente,com seis páginas, na Praça Onze, 

às 4 horas da tarde, quando o jornal era impresso, formava-se uma longa fila à porta da 

redação na rua de Santana, 40 para a sua compra, pois os leitores, ávidos por notícias, 

não queriam esperar para comprá-lo nas bancas da praça. Depois da queda de Getúlio, 

em 1945, o jornal voltou a circular, sendo assumido, com a morte de Bergman, pelo 

jornalista David Markus.72 

O aparecimento do diário Dos Iídiche Folszeitung (A Gazeta Israelita), lançado 

em 1927, também teve uma repercussão muito positiva na Praça Onze. O jornal foi 

fechado em 1940, no governo de Getúlio Vargas, pelo Departamento de Imprensa e 

Propaganda (DIP). Na mesma década de 1940, o jornal Unzer Stime  (Nossa Voz), foi 

publicado pela Biblioteca Israelita Scholem Aleichem (Bibsa), em português e em 

ídiche (Malamud, 1983). 

                                            
71 Cf. Falbel, Nachman. Jacob Nachbin. São Paulo: Ed. Nobel, 1985. 
72 Cf.Nudelman, Cléa. “A última edição” .In: Revista Shalom, set 1979, p.17-28. 
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Além dos jornais que veiculavam notícias políticas e sociais, havia os 

literários, que publicavam poesias e literatura clássica ídiche. Citamos Di Neie Velt (O 

Novo Mundo), em 1927, de Adolfo Kichinhevsky, autor do primeiro livro publicado em 

ídiche no Brasil, com o título traduzido para Novos Lares; Unzer Leben (Nossa Vida), 

em 1927; a revista Kadima (Pra frente) e Di Yugent (A Mocidade), em 1928. Conforme 

Samuel Malamud, todos estes jornais tinham a sua administração, redação e impressão 

na Praça Onze (Malamud, 1988:20-23). 

 
Fig.48: Imprensa Ídiche 
Imprensa Israelita – “jornal progressista no Brasil”, 1939 
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A revista Illustração Israelita, em português, existiu pelo período de um ano 

(1928-1929) e no primeiro número reproduziu em sua capa as bandeiras da então 

Palestina e do Brasil entrelaçadas, reiterando no quarto número que tinham como 

desafio “o reerguimento brilhante da raça, num paiz da mais ampla hospitalidade como 

esse onde estamos, paiz que nem um outro país ultrapassara em grandiosidade de 

liberdade e generosidade de um povo” (Revista Illustração Israelita, nov. 1928). 

Publicaram, com certo orgulho, o fac-símile do cartão enviado pelo secretário do então 

Presidente da República, Washington Luís, agradecendo o envio do primeiro exemplar 

da revista.  

As notícias sobre a comunidade judaica local e também de outros estados eram 

muito bem escritas, e a diagramação e fotos – muitas a cargo do grande fotógrafo Wolff 

Reich – belíssimas. A revista durou cerca de um ano e em março de 1929 seus editores 

organizaram uma festa elegantíssima na sede social do Club dos Bandeirantes do Brasil, 

no prédio do Cinema Odeon, onde compareceram centenas de pessoas. Além de 

dançarem ao som da orquestra, ouviram declamações de poemas, como "Hebréa", de 

Castro Alves, e a apresentação do barítono brasileiro Adacto Filho, acompanhado ao 

piano por Brutus Pedreira, que cantou “'Chamson Hebraique', de Maurice Ravel, o 

célebre compositor israelita francez” (Revista Illustração Israelita, mar.1929).  

Muitas das senhoras presentes ao baile eram freqüentadoras do Club Azul e 

Branco (Azul-Branco Club – Centro de Moças Israelitas), fundado em 1928, na sede da 

Sociedade Israelita Brasileira “Bene Herzl”, na rua Conselheiro Josino. Ele reunia 

judeus de origem sefaradita. As cores azul e branco são as da bandeira de Israel. Este 

clube tinha como objetivo a reunião de moças judias e talvez seu grande mérito tenha 

sido congregar jovens de origem sefaradita e asquenazita. Na sua maioria, já eram 

brasileiras e de classe média, e há poucas referências sobre as jovens que viviam na 

Praça Onze freqüentarem este espaço ou as atividades organizadas pelo Clube nas tardes 

de domingo, como bailes no Iate Clube do Rio de Janeiro ou no Cassino da Urca. 

Este clube permitia um tipo de interação social, e ali as pessoas se articulavam 

informalmente através de atividades sociais e de um estilo de vida comum 

(freqüentavam as mesmas escolas, moravam nos mesmos bairros – Tijuca, Flamengo e 

Catete). Por isto se diferenciavam da Praça Onze. Era uma outra forma de organização, 

na qual não se inseriam os jovens moradores da Praça Onze. 
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Fig. 49: Capa da Revista Illustração Israelita. 
Fonte: Revista Illustração Israelita, ag. 1928. Acervo: Coleção Mario Aizen 

 
 

 

Fig. 50: Mensagem de Presidência da República para os 
editores da Revista Illustração Israelita. 
Fonte: Revista Illustração Israelita, set 1928. Acervo: 
Coleção Mario Aizen 
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A década de 1930 iria mudar radicalmente o cenário da imigração judaica para 

o Brasil, com o governo adotando restrições, como as exigências de cartas de chamada, 

a implementação de cotas de entrada no Brasil, entre outras medidas que dificultaram a 

entrada de judeus no país. Esta década foi marcada “pelos conflitos das intentonas 

Comunista, de 1935, e Integralista, de 1938, e culminaram com o advento do Estado 

Novo, em 10 de novembro de 1937, marco do processo de centralização política do 

Brasil” (Limoncic, 2005:255-286). 

A Ação Integralista Brasileira (AIB), movimento de classe média urbana, tinha 

um grande número de membros dos quais “exigia uma rígida e disciplinada organização 

paramilitar”, organização esta inspirada no fascismo italiano e norteada por princípios 

nacionalistas, “anti-socialistas, antiliberais, e antiparlamentarares”. 

Dirigida nacionalmente por Plínio Salgado, teve em Gustavo Barroso o principal 

intelectual do movimento (Lewin, 1994-1996:35). Ele era extremamente anti-semita e 

apoiou, assim como a AIB, o golpe do Estado Novo, que posteriormente fechou a 

organização.73  

Manoel Malin tem memórias sobre as manifestações integralistas na Praça Onze 

e mostra o grupo judeu vinculado a outros grupos na cidade: 

 
Na época estava proibida a imigração. Essa época foi a da ditadura do Vargas, 
que foi de 30 a 37... não, de 30 a 45: foram 15 anos de ditadura. Nesse período 
houve muitas, muitas perseguições... Judeus que se enfronharam no movimento 
comunista... uns eram comunistas, outros eram simplesmente socialistas. E a 
Revolução, chamada Revolução Vermelha, conhecida como Levante 
Comunista, não era levante comunista, era a Aliança Nacional Libertadora, e 
[...] houve uma forte repressão. Em relação ao movimento Integralista, também. 
A única vez em que eu me lembro, houve na Praça Onze uma ameaça dos 
integralistas; eles mandaram avisar que iam desfilar pela Praça Onze. E os 
nossos integralistas, aqui do Rio de Janeiro, não sei se do Brasil, queriam 
mostrar que eram uma tropa paramilitar ou militar. Eles não iam com armas, 
mas iam com cabo de vassoura, como se fosse um fuzil. Aquilo servia para dar 
pancada, para bater... Eu sei que esses judeus, que eram do Poilishe Ferband 
conseguiram com o pessoal da estiva, os estivadores, que viessem antes de 
começar o desfile, se postassem na Praça Onze e ficassem em determinados 
pontos. E eles desbarataram as tropas! O desfile foi um fiasco. 

 
 Rosa Goldfarb relembra também um episódio vivenciado na Praça Onze, mas já a 

partir de uma outra perspectiva: 

 
Quando nós morávamos na rua Senador Eusébio, nossa casa era de sacada, de 
frente; foi quando o Plínio Salgado se alvoroçou e o integralismo tomou uma 

                                            
73 Consultar: Maio, Marcos Chor. Nem Rotschild, Nem Trotsky: o pensamento anti-semita de Gustavo 
Barroso. Rio de Janeiro: Imago, 1992. 
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forma. No integralismo, eles faziam paradas pela rua, ali na Praça Onze, na 
nossa porta. Eles vinham do quartel, que era na Central. O Ministério da Guerra 
não é ali? Hoje não é mais Ministério da Guerra, é Ministério do Exército. Mas 
no meu tempo, [há] muitos anos, era Ministério da Guerra. Para onde eles iam, 
eu não sei. A minha mãe dizia: "Que o inferno os leve", porque os integralistas 
eram totalmente anti-semitas. Não podia ser integralista sem ser anti-semita.  

 
Ao relembrar do episódio da manifestação integralista e de ações anti-semitas 

vividas no ambiente da Praça Onze, Rosa Goldfarb associou a esta memória um 

episódio vivido por ela, quando a família, por necessidade, foi morar temporariamente 

em uma casa de cômodos na rua Paula Matos, um lugar de referência de concentração 

de italianos no Centro do Rio e não tão longe da Praça Onze:  

 
[...] aquelas casas que acomodavam tanta gente eram casas antigas, de ricaços 
que foram para outros lugares, venderam. E aquele trecho... nós fomos ali para a 
Paula Matos... Nós morávamos perto do bondinho. Era no começo de Santa 
Teresa. E o que tinha de italiano por ali... A profissão dos italianos eu não sei, 
mas muitos deles tinham alguma coisa com peixe ou com pescaria, porque eles 
vinham com umas latas com ostras e caranguejos. E isso para nós judeus era o 
fim da picada. E eles nos chamavam, aquela turma nos chamava a todos de 
gringo. Então, nós nos mudamos dali muito rápido porque... eram umas portas 
altas que as casas tinham e não eram fixas como estas portas, [e] elas 
balançavam. No que elas balançavam, era só empurrar que você estava na casa 
do outro. Nós tínhamos um [vizinho que bebia] e, quando chegava, nós 
tínhamos pena da Dona Vicenza, porque a mamãe cozinhava, dava a ela para 
comer as comidas ídiche. Era tudo da Calábria e da Sicília. Ali em frente àquela 
casa de cômodos – porque aquele lugar onde a gente morava era uma casa de 
cômodos – subindo mais um pouco a ladeira, quando já começava realmente 
Santa Teresa, ali tinha o Consulado Italiano. E eles davam aulas de italiano para 
aquelas crianças italianas todas, de graça. Aí eles traziam os livros para casa e 
aprendiam a ler e conversavam em italiano. Uma vez por semana, eles traziam 
um filme, ou de Carlitos, ou do Mickey, que é um Mickey diferente do de hoje, 
não era tão bonitinho [como o] do Walt Disney não, Gato Felix... Tinha o 
Buster Keaton também, no cinema mudo. Então, pagava-se dois tostões e podia 
entrar. E eles podiam levar os amiguinhos. Eu era a maiorzinha, já estava com 7 
anos, ia com eles ver o cinema, dois tostões [eu] pagava... tinha um salão 
bonito. Acho que era 1933. E meu pai um dia perguntou: "Que filmes passam 
lá?", porque o Mussolini já estava na área; em 32, 33, já estava na área. Aí papai 
perguntou para mim: "Que filmes que você vê lá?". Eu disse: – "Ah, papai, tem 
desenho, tem documentários e, depois, quando está acabando o filme, aparece 
um homem com uma farda. Aí todo mundo levanta a mão e todo mundo levanta 
do banco e levanta a mão para ele também". No outro dia que eu quis ir ao 
cinema, ele disse: – "Minha filha, esse cinema você não vai mais". E eu disse: – 
"Por quê?". – "Porque eles ensinam coisa que não presta". Era o Mussolini. Aí 
eu não fui mais ao cinema. [...] A saída da Paula Matos também foi uma 
necessidade pela reação anti-semita italiana. Eu não sei se já instigado – eu era 
muito pequena para esse entendimento – mas nós fomos incomodados por 
vizinhos não muito educados [...] e isso se tornou um incômodo para nós. Aí 
meu pai resolveu. E como foi uma descida de emergência, fomos morar em 
apenas um cômodo na rua Visconde de Itaúna, quase em frente à escola 
Benjamim Constant. E quando nós voltamos à Praça Onze, eu retornei à minha 
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personalidade.  
 

Esta frase final no trecho da narrativa de Rosa é muito expressiva, porque nos 

ajuda a perceber o quanto ela e sua família se sentem pertencer à Praça Onze, 

vinculados que estão culturalmente ao lugar. Um outro detalhe é que na casa de 

cômodos havia o contato das crianças e das mulheres com a vizinhança, mais uma vez 

sugerindo estratégias de convivência articuladas entre os habitantes do lugar. O grupo 

italiano reproduz na cidade uma forma muito parecida daquela usada pelos judeus que 

foram viver na Praça Onze e que criaram estratégias para sobreviver no país para o qual 

emigraram: agrupam-se, criam escolas, lutam para que a segunda geração mantenha o 

idioma no Brasil, têm dificuldades econômicas. 

Mas ali não havia espaço para a experiência de ser e viver como judeu, e o retorno para 

a Praça Onze significava compartilhar coletivamente um ideal comum na cidade. 

Reproduzo uma imagem bastante divulgada e disponibilizada na Internet de 

uma passeata integralista, vendo-se ao fundo o canal do Mangue e as palmeiras que o 

circundam. Manuscrito pelo fotógrafo: “Passeata Integralista – 11 de Junho – 

25/7/1937”. 

 

Fig. 51: Passeata Integralista, 1937 
Fonte: Disponível em http://www.alerj.rj.gov.br/livro/imagens/integralismo/pag_66.gif 
Acesso em fevereiro de 2008 
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Com o Estado Novo, regime que buscava construir uma “ nova idéia de homem 

e nação brasileiros, instituições que se filiassem a correntes políticas estrangeiras e que 

tivessem o seu principal meio de comunicação em línguas estrangeiras seriam 

severamente controladas pela polícia política, enquadrando-se neste caso – mas não só – 

as instituições da comunidade judaica” (Limoncic, 2005:255-286). Em abril de 1938, 

foi baixado o decreto-lei n. 383 que proibia aos estrangeiros qualquer atividade política 

  
sob pena de deportação e a 18 de junho de 1939, baixou o Ministério da Justiça 
a portaria 2.277, exigindo, entre outras estipulações, que os jornais e 
publicações em língua estrangeira publicassem, ao lado de cada artigo, a 
respectiva tradução no vernáculo. [...] Mais tarde, em 1941, ficou totalmente 
interditada a publicação de jornais em língua estrangeira (Lipiner, 1962:122-123).  

 
Cerca de 20 anos depois de o primeiro periódico em ídiche ser publicado, o 

jornal Imprensa Israelita de 25 de julho de 1941, através do seu n. 671, divulgou, em 

ídiche e em português, uma nota com título “Imprensa Israelita”, 

 
cumprindo as determinações do Departamento de Imprensa e Propaganda, a 
“Imprensa Israelita” encerra sua publicação em idioma israelita, no dia 31 do 
corrente. Sexta-feira, dia 8 de agosto, iniciará sua publicação em português. 
 

O governo brasileiro havia proibido a utilização – falada e escrita – de línguas 

estrangeiras no país. Isto acarretava mudanças expressivas nas comunidades étnicas 

como um todo. Segundo Lipiner, a vida judaica passa a se dar mais no âmbito das 

atividades religiosas e beneficentes, freando e prejudicando a vida social judaica 

reduzida que ficara a elas, 

 
as únicas permitidas por lei [...] De um modo geral o ímpeto e o progresso da 
vida judaica foram repentinamente interrompidos [até] 1945, véspera da nova 
Constituição de 1946, quando novas tendências democráticas se manifestaram 
no país (Lipiner, 1962:123). 
 

Nas décadas de 1930 e 1940 eram muitas as instituições sionistas, progressistas 

e religiosas na Praça Onze. E se os judeus tinham suas vidas profissionais pela manhã, 

as noites eram dedicadas às atividades políticas e comunitárias. A polícia política 

controlava as instituições e o uso da língua estrangeira e a Biblioteca Israelita Scholem 

Aleichem, por exemplo, passou a ter suas reuniões acompanhadas por um representante 

designado pela polícia. Este representante era um rapaz judeu, que falava ídiche, 

chamava-se Nicolau Zimmerman. Nicolau foi quem denunciou às autoridades, após a 

Intentona Comunista de 1935, o restaurante Arbeter Kich, “afirmando ser um antro de  
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 comunistas” (Limoncic, 2005:272). 

A Biblioteca Israelita Scholem Aleichem – BIBSA era um grupo ideológico 

que se afinava com uma maneira de pensar trazida da Europa. Fundada na década de 

1915, ela reunia os imigrantes do Leste europeu de ideologia de esquerda. Seus 

participantes dividiam-se entre progressistas e sionistas e esta luta interna acabou por 

separá-los, afastando da Biblioteca o grupo sionista. Este fundou em 1928 o Clube 

Hatchia (Renascença) na Praça Onze, na rua Senador Euzébio, 44 - sobrado.  

Saádio Lozinski descreve em suas memórias a fundação da Biblioteca e as 

disputas que se vislumbravam: 

 

[...] Hoje, em 1939, a comunidade já conta, estima-se, com cerca de vinte mil 
pessoas, mas naquela época... [...] Quando se trata do campo cultural era preciso 
partir do “a” e o “a” é o livro. Naqueles anos, em 1914-1915, durante a Guerra 
Mundial, como se podia pensar em conseguir livros da Europa? Mas os mesmo 
ativistas não desanimaram e em uma salinha na Rua Visconde de Itaúna 
começaram a formar uma biblioteca, coletando obras de doadores. Foram 
angariados associados. O empreendimento ganhou vulto de ano para ano até 
que a biblioteca se tornou uma realidade sob a denominação de Biblioteca 
Israelita Sholem Aleichem. Em torno da Biblioteca sempre se concentrou a 
juventude mais esclarecida. E freqüentemente ocorriam disputas entre os 
partidários dos diferentes partidos ideológicos. Durante muitos anos a 
Biblioteca foi dirigida pelos progressistas modernos. Os anos transcorreram e as 
distinções partidárias se tornavam cada vez mais acentuadas. Quanto mais 
crescia a comunidade, paralelamente mais se aguçavam as divergências no seu 
seio. Até que se formaram dois grupos distintos: de um lado, os Sionistas e, do 
outro lado, os assim chamados seguidores de Moscou. A disputa emergia com 
contornos definidos por ocasião das assembléias gerais e das eleições, quando 
os ânimos se exaltavam, algumas vezes chegando a situações de confronto 
(Lozinski, 1997:183-233). 

 

O Clube Hatchia (Renascença), na Praça Onze, concentrava os jovens que se 

identificavam com o movimento sionista chalutziano, “e muitos de seus membros 

fizeram a aliá [emigraram] para Eretz Israel como pioneiros a partir de 1930”. 

A atividade sionista no Brasil foi proibida em 1937 pela ditadura de Getúlio 

Vargas, tornando “ilegal qualquer ligação de entidades brasileiras com entidades 

estrangeiras, a Hatchya continuou a funcionar, mudando a sua denominação para 

Biblioteca Israelita Chaim Nachman Bialik”, que funciona ainda hoje no bairro do 

Flamengo (Malamud, 1983:32-33).  

Abram Cytryn era um jovem ligado ao movimento sionista e vivia com a 

família na Praça Onze: 
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O meu primeiro contato com uma instituição judaica foi com a Biblioteca 
Bialik, que era na rua Senador Euzébio. Então, eu me tornei sócio da Bialik para 
apanhar livros. Depois, a Biblioteca se mudou para a Praça da República, 
esquina com rua da Constituição. Aí já era um sobrado grande, onde faziam as 
domingueiras. Eram nessas domingueiras que rapazes e moças se conheciam. 
Toda semana tinha uma domingueira com orquestra, que tocava música 
brasileira e de todos os tipos: samba, tango, tudo. Já éramos integrados à vida 
brasileira, embora cada um tivesse lá suas origens. Mas já éramos integrados. 
[...] Na Praça Onze tinha justamente outra instituição que não era sionista, que 
era a Associação Scholem Aleichem. Era próxima ao Cinema Centenário, na 
rua Senador Euzébio. Esta já era da tendência da esquerda, eram os chamados 
judeus progressistas, porque eles não queriam saber nada de Israel. Agora, eles 
cultuavam muito a cultura judaica e a língua ídiche. Hebraico nada, porque 
hebraico era sionista. Eu tive companheiros também de lá, porque eu tinha 
sempre um espírito democrático. Mas eu não aceitava, porque eles diziam que o 
comunismo é que iria resolver os problemas do mundo, e eu dizia: – "Eu nunca 
vi um doente tratar de doente. Primeiro nós temos que nos autotratar. Depois 
que nós tivermos o nosso próprio Estado, Israel, lá você poderá ser comunista. 
Mas primeiramente você tem que tratar da sua identidade [...]  
 

Eu lhe perguntei sobre o ambiente e os debates nas reuniões deste grupo:  
 
Naquele tempo de Getúlio, era proibido qualquer tipo de organização que 
tivesse qualquer idéia que não fosse exclusivamente brasileira. Tínhamos até 
espiões em nossas reuniões. Às vezes eram policiais judeus mesmo [...]. Ali 
falávamos sobre o que estava acontecendo lá no Oriente Médio e como a 
política se desenvolvia em relação ao futuro de um Estado judeu. Mas naquela 
época a gente já falava português, porque nessa fase já estávamos todos dentro 
do espírito brasileiro, já éramos mais adaptados. Embora nós mantivéssemos as 
nossas culturas respeitadas, nós não deixávamos de ser bons brasileiros.  

 
Tais recordações nos remetem a outro desdobramento, como perceber que 

Cytryn tem consciência do processo de adaptação ao país e de que é possível viver no 

Brasil, ser brasileiro, mantendo-se e vivendo como judeu. 

A BIBSA, já sob a gestão dos que se identificavam como “progressistas”, 

chamados ironicamente de roiters (vermelhos) pelo resto da comunidade, desenvolveu 

na Praça Onze uma intensa atividade social, cultural e política. Adotavam como 

filosofia o laicismo – oposição às tradições religiosas e ao humanismo – apoio a todas 

as lutas pela democracia e pela justiça social. 
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É preciso que se reforce que a BIBSA fazia parte de um conjunto de instituições 

judaicas que tinha orientações políticas semelhantes, dentre as quais a Biblioteca David 

Frishman, em Niterói; o Colégio Israelita Brasileiro Scholem Aleichem; a escola 

Israelita Brasileira Eliezer Steinbarg; o Clube Cabiras – instalados na Praça Onze – 

assim como a Cozinha Popular da Praça Onze Arbeter Kich (Cozinha do trabalhador), o 

Socorro Vermelho Judaico (Brazcor) e o Centro Obreiro Brasileiro Morris 

Wintschevsky74 (Gherman, 2000:67). 

Outra instituição progressista ativa durante a década de 1930, também 

estabelecida na Praça Onze, foi a União dos Judeus Poloneses – Poilisher Ferband, que 

mantinha uma publicação anual, em ídiche, com circulação nacional. Nas décadas de 

1940 e 1950, realizava “concorridos eventos, em recordação do levante do Gueto de 

Varsóvia (Ibidem:68). Esta era uma das várias organizações que em ídiche eram 

chamadas de landsmanschaften – associações de imigrantes oriundos de um mesmo país 

ou de uma mesma cidade. Havia os sidonenses, da cidade do Sidon; os beirutenses, da 

cidade de Beirute; os bessaraber, da região da Bessarábia, e tantos outros. 

Na década de 1930, os progressistas criaram uma instituição internacional 

denominada ICUF – Idisher Cultur Farband ou União Cultural Israelita, que congregava 

o movimento progressista. No Brasil, a BIBSA foi a entidade que puxou esta 

organização bastante ativa. Dentre as organizações progressistas, a Biblioteca David 

Frishman, de Niterói, era grande parceira da BIBSA. Niterói tinha uma comunidade 

judaica ativa e, em 29 julho de 1943, o Departamento Recreativo e Cultural do Centro 

Israelita Brasileiro conseguiu reunir, para uma mesa redonda em torno do tema O 

problema judeu no pós-guerra, grandes nomes, como Arthur Ramos, Astrogildo Pereira, 

Austragésilo de Athayde, Hermes Lima, José Lins do Rego, Manuel Bandeira, Nóbrega 

da Cunha, Iva Vaisberg, Samuel Wainer, Samuel Malamud e o Rabino Henrique Lemle. 

                                            
74 Encontramos referências na revista Illustração Israelita (agosto de 1928) às atividades do denominado 
Arbiter Center – Centro do Operário. Não conseguimos esclarecer se é o mesmo Centro Obreiro 
Brasileiro Morris Wintschevsky. 
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A organização de instituições que agrupavam judeus ligados ao socialismo era 

importante para além da construção de laços de solidariedade e sociabilidade, porque 

eles tinham referências políticas comuns. Ester Kuperman (2003), em seu artigo “ASA 

– gênese e trajetória da esquerda judaica”, aponta que esta organização de instituições 

que agrupava os judeus ligados ao "campo socialista" estava ligada também à criação de 

um Setor Judeu no Partido Comunista Brasileiro. O vínculo entre alguns membros da 

diretoria da BIBSA e o PCB, através deste Setor Judaico, é confirmada pelo relato de 

Octávio Brandão, na época dirigente do PCB:  

 
o Estado de sítio continuava. A polícia estava preocupada com o Carnaval. 
Aproveitando o momento, em fevereiro de 1925, no Rio de Janeiro, na sede de 
um centro cultural israelita, num sobrado à rua Senador Euzébio, hoje avenida 
Vargas, perto da Praça Onze, realizou-se ilegalmente a Conferência de 
delegados das células e núcleos (frações sindicais) comunistas do Rio de Janeiro 
e Niterói, em conjunto com a Comissão Central Executiva do PCB. Esta 
Conferência lançou os fundamentos da reorganziação do PCB sobre a base de 
células (Brandão apud Kuperman, 2003:227-243). 

 
Esta conferência realizada na BIBSA teve ainda a responsabilidade pela 

organização do II Congresso nacional, ocorrido em 1925, “o que revela sua importância 

para o partido e seu estreito vínculo com o Setor Judaico (Idem). 

A Cozinha Popular da Praça Onze, também chamada de Cozinha Operária – 

em ídiche Arbeter Kich – foi um restaurante popular criado nesse local para fornecer 

alimentação barata, atendendo aos imigrantes judeus, principalmente artesãos e 

vendedores ambulantes. Gherman, afirma que esta era uma forma também de 

arrecadação financeira por parte das organizações progressistas, que passavam 

dificuldades porque se depararam com uma conjuntura repressiva do governo Vargas, 

muito maior do que nos anos anteriores. 

A “cozinha operária” funcionou de fins de 1934 a 1935, quando no contexto da 

“insurreição comunista, conhecida na historiografia oficial como “Intentona 

Comunista”, a “cozinha operária” foi denunciada e fechada (Gherman, 2000:70). 

Dezoito pessoas foram presas, uns posteriormente soltos, outros deportados.  

Luiz Goldberg relembra que a  

 
“fama progressista” trazia eventualmente alguns problemas. Eu me lembro da 
existência, na Praça Onze, de uma cozinha popular judaica. Em 1935 ou 
princípios de 1936, logo após a chamada Revolução de Novembro, houve uma 
batida policial naquela cozinha à procura de comunistas ou “subversivos”. 
Vários dos comensais foram presos e alguns dêles foram expulsos do país 
(Boletim ASA, n. 1, 1989). 
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Rosa Goldfarb vivia com a família no segundo andar de um prédio na rua 

Visconde de Itaúna. No primeiro andar estava o que ela se lembra ser um restaurante 

judeu popular, que na sua visão de criança era de propriedade de um senhor que ajudava 

trabalhadores judeus pobres. A seguir, um trecho de suas memórias:  

 
Era um sobrado [na rua Visconde de Itaúna]. Nós morávamos no segundo andar 
porque, no primeiro andar, tinha um restaurante judeu, que era popular. Era um 
senhor que abriu um restaurante muito popular porque a maioria [era de] 
prestamistas, sozinhos, pobres... Eles eram sozinhos, mas eles se ajeitavam, eles 
viviam, não é? Sei lá qual era a atividade que eles tinham, mas eles vinham 
comer nesse restaurante. E tinha uns até que não podiam pagar, [mas] também 
comiam. E nós morávamos no segundo andar. Esse restaurante era no primeiro. 
Um salão... e o nome era, em ídiche, ídiche kich, a cozinha ídiche. [O 
responsável] era um senhor com ideais socialistas, porque o trabalho dele era 
puramente social ali. Nesse ambiente, como eu te disse, a maioria era só de 
homens, porque homem não sabia cozinhar sozinho. Naquele tempo, então, 
muito menos. E se fosse mulher, mesmo que ela morasse em um quarto sozinha, 
ela fazia a comida dela sozinha. Ela não precisava do ídiche kich. Mas quando a 
minha mãe foi para o hospital, a minha irmã nasceu, a Clarinha, meu pai levava 
nós três pequeninhos para comer nesse restaurante, mesmo que a gente já 
morasse na Praça Onze, na Senador Eusébio. Então, papai chegava de 
Madureira, eu já estava pronta, já tinha dado banho na Georgina e no Isaac, eu 
também arrumada, a gente sentadinha no portão da rua – a gente morava em um 
sobrado – esperando o papai chegar. Quando papai chegava, botava a pasta dele 
lá em cima e íamos... Serviam comida ídiche, era tudo à base de batata. O 
feijão, eu não vi lá feijão preto, era feijão branco. Era como se fosse uma 
cozinha para trabalhador. [...] As pessoas pagavam o que comiam, o que 
podiam. Ele estabelecia um preço. Se você tivesse menos... Era uma sala com 
mesinhas [...] Me interessava ver aquela confraternização. Eram mesinhas de 
sentarem quatro, mas muito rústicas, tudo. 
 

Luiz Mendel Goldberg, imigrante polonês, chegou com a família ao Brasil em 

1934 e, a partir dos anos 1940, passou a desenvolver ativa vida social e comunitária na 

BIBSA, na Praça Onze, ajudando a fundar, em 1942, o Departamento Juvenil. A criação 

deste departamento surgiu segundo o contexto em que também fora fundado o Clube 

dos Cabiras. “Na tentativa de caracterizar o Clube como uma entidade brasileira visando 

fugir da repressão do Estado Novo, o Cabiras recebe um nome indígena apesar de ser 

uma sociedade judaica” (Gherman, 2000:78). Luiz Goldberg, em depoimento ao 

Boletim ASA, n. 1, relembrou: 
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A Praça Onze concentrava organizações e associações judaicas. Havia, na 
década de 30, a Biblioteca Scholem Aleichem, várias sinagogas, sendo duas na 
própria Praça Onze, um clube só para moças, o Azul e Branco, e aí já na década 
de 40, um potente clube juvenil, o clube dos Cabiras, na Cinelândia. Fora isso, 
ainda existiam algumas outras associações religiosas e sionistas, tanto de jovens 
quanto de adultos. A comunidade estava, de um modo geral, isolada da 
sociedade brasileira (Boletim Asa, n. 1, 1989). 

 
Perguntado se a formação de um núcleo progressista, com base nos imigrantes, 

teria levado “a contatos mais intensos com a sociedade brasileira em geral”, respondeu: 
 

Isto já ocorre na década de 40. Toda a campanha pela entrada do Brasil na 2ª 
Guerra Mundial, depois do afundamento de navios brasileiros por submarinos 
alemães, a luta pela libertação dos presos políticos, a campanha “O petróleo é 
nosso” e os movimentos em favor da independência econômica do país tiveram 
participação ativa da biblioteca Scholem Aleichem e de judeus progressistas 
isolados. Ao final da guerra, no Dia da Vitória, houve uma grande participação 
da BIBSA nos atos públicos e na recepção aos pracinhas quando estes 
retornaram, homenageando-os na figura de Jacob Gorender, então pracinha 
(Boletim Asa, n. 1, 1989). 
 

Com o intuito similar de congraçamento e “formação de quadros” para a 

juventude progressista as instituições – BIBSA e Hatchia – tinham perfis diferenciados 

de participantes: os jovens da BIBSA eram jovens mais pobres da comunidade, bastante 

ligados ao ambiente em que vivam na Praça Onze, assim como ativos participantes das 

atividades organizadas pela Biblioteca como noites literárias, debates, passeios. 

Procuravam, na Biblioteca, reconstituir o ambiente cultural e social vivido em seus 

paises, e talvez nem estivessem tão ligados à ideologia comunista.  

No Clube Cabiras muitos já eram brasileiros natos, organizavam grandes bailes 

e estavam bastante envolvidos com o progressismo judaico. Instalaram sua sede na 

Álvaro Alvim, Cinelândia, e não na Praça Onze, o que comprova um perfil diferenciado 

de participantes, pois eram de uma geração nova de judeus que criavam um novo espaço 

para encontros e uma nova forma de militância, sem deixarem de lado, no entanto, 

tradições judaicas, como observamos na comemoração da Festa de Purim,75 em 1947. 

Tinham uma visão de judaísmo mais universalista e muitos possuíam uma estreita 

ligação com a ideologia comunista. Haviam participado da campanha de Ajuda à Força 

Expedicionária Brasileira – F.E.B, homenageavam Castro Alves e convidavam para 

conferências o deputado Jorge Amado e Álvaro Moreira (Lewin, 1994/1996:304). 

                                            
75 Festividade que comemora a salvação dos judeus segundo a narrativa bíblica do livro de Esther. 
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A BIBSA é a mais antiga associação judaica em atividade no Brasil. Mudou a 

sua sede, em 1956, da Praça Onze para a rua Álvaro Alvim, “para melhor servir à 

comunidade que, com a abertura da av. Presidente Vargas, não mais vivia naquela 

região da cidade”. Assim, Luiz Goldberg explicou sobre a saída da Biblioteca Scholem 

Aleichem da Praça Onze:  

 
a Biblioteca, que estava localizada num local acanhado da Praça Onze, num 
andar acima do cinema centenário, passou, com o decorrer do tempo, a sentir a 
necessidade de ampliar suas atividades. Além de satisfazer a demanda cultural e 
intelectual, não havia espaço para o atendimento de atividades sociais e 
esportivas. Assim, em 1956, depois de 41 anos de funcionamento no local 
original, já sentidas as necessidades das novas gerações, foi adquirido um andar 
inteiro num prédio da região da Cinelândia. Na década de 50, já nas novas 
instalações, foi criado o Teatro Juvenil. Em pouco tempo percebeu-se que 
mesmo estas novas instalações eram insuficientes. Surgiu, então, a idéia de se 
comprar um local, num bairro que atendesse à comunidade das zonas norte e 
sul. Foi encontrado na rua São Clemente, [em Botafogo] onde a ASA está 
localizada (Boletim Asa, n. 1, 1989).  
 

Em 1964 os membros da Biblioteca Scholem Aleichem fundaram a ASA – 

Associação Scholem Aleichem de Cultura e Recreação, que mantém tradições, “ideais e 

filosofia progressista da antecessora, da qual a ASA herdou o inestimável patrimônio 

ideológico, intelectual, moral e econômico. Sua sede é no bairro de Botafogo e possui 

uma riquíssima biblioteca e um acervo sobre a história da instituição”.76 

 

Fig. 52: Inauguração da nova sede da BIBSA – 27/4/1956 
Acervo: Coleção Luiz Mendel Goldberg 

 
Ao centro, de óculos, Saádio Lozinski. À sua direita, Luiz Mendel 
Goldberg. Abaixo, à esquerda, bandeira do Estado de Israel; à  
direita, a bandeira do Brasil  

                                            
76 Trecho de discurso proferido por Luiz Mendel Goldberg, por ocasião dos 30 anos da ASA. “BIBSA 80 
anos – ASA 30 anos”.  Digitado. Acervo: Coleção Luiz Mendel Goldberg.  
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O nome de Sáadio Lozinski está ligado à história da BIBSA desde o seu começo. 

Em uma crônica intitulada “Enfrentando a polícia política”, Abraham Josef Schneider 

rende homenagem a Saádio Lozinski, presidente da BIBSA na década de 1930: 

 
Freqüentemente chamado a depor no DOPS (o famigerado Departamento de 
Ordem Política e Social). Lá era pressionado. Os policiais fingiam não entender 
como um homem nobre e religioso misturava-se com aqueles elementos de 
esquerda que só queriam tirar proveito do seu "bom nome". Lozinski jamais se 
intimidava. Sem perder o controle, convidava-os a comparecer à BIBSA, aonde, 
à noite, vinham judeus de vários pontos da cidade [...]. 
Certo dia, Lozinski manifestou desejo de, pessoalmente, homenagear Luiz 
Carlos Prestes, a quem eu já conhecia por ter confeccionado dois ternos que 
seriam usados pelo Cavaleiro da Esperança, eleito senador da República após a 
era de Vargas. Na condição de secretário da Biblioteca Scholem Aleichem, 
marquei um encontro na casa de uma família amiga, onde Prestes teria uma 
grande surpresa. Lozinski havia traduzido trechos dos Salmos, que leu, após 
colocar a quipá [solidéu] na cabeça do líder comunista.  
Em seguida, visivelmente emocionado, ergueu as duas mãos, abençoando 
Prestes, um ateu convicto, e Lozinski, um homem extremamente religioso. 
Naquele momento inesquecível, prevaleceu o respeito entre duas pessoas de 
valor inquestionável que, de formas diferentes, sonhavam com uma sociedade 
justa e fraterna (Boletim Asa, n. 50, 1997). 

 
Como afirmou Elias Lipiner, “os progressos da vida judaica foram 

repentinamente interrompidos [até] 1945, véspera da nova Constituição de 1946, 

quando novas tendências democráticas se manifestaram no país” (Lipiner, 1962:123).  

Na segunda metade da década de 1940 uma nova conjuntura política favoreceu 

o aparecimento de novas sociedades judaicas, dentre elas citamos, no contexto do grupo 

progressista que militava na Praça Onze, a criação da Associação Feminina Israelita 

Brasileira (que originalmente se chamava Associação Feminina Brasileira de Auxílio à 

Infância Vítima da Guerra “Vita Kempner”), fundada em 1947, e que tinha como 

objetivo inicial angariar fundos para auxiliar a população israelita vítima de guerra. Esta 

entidade ampliou sua atuação, tendo como foco os lares de crianças na Europa. Sempre 

que possível participava das campanhas nacionais da Cruz Vermelha Brasileira. A AFIB 

fez um trabalho nacionalmente importante, constituindo comitês, seções e subseções em 

várias cidades do Brasil; no Rio, constituiu subcomitês, dentre eles, em Copacabana 

fundado em janeiro de 1948, na Tijuca, na zona da Leopoldina, em Madureira, em São 

Cristóvão e na Praça Onze, fundado na casa de uma senhora de nome Ana Meser. Ali 

“angariaram de imediato 400 sócias e atuavam levando doações pessoais e em 

festividades” (Goldfeld, 2008:35). 
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As ativistas da AFIB também criaram os famosos círculos de leituras, Lein 

Kraizn, nos quais se reuniam para debater “questões políticas e o ensino e o 

aprofundamento da cultura judaica e da língua ídiche em especial”. Em janeiro de 1952 

criaram a Colônia de Férias Kinderland (Ibidem:34).  

Outras entidades femininas, como o Froien Farain (Sociedade Beneficente das 

Damas Israelitas), fundado em 1923, ligado ao já mencionado Relief (Sociedade 

Beneficente Israelita e Amparo aos Imigrantes) e à Wizo (entidade sionista feminina), 

na Praça Onze, foram importantes organizações de mulheres judias. 

O Froien Farain foi criado para ajudar os imigrantes chegados ao país, 

fornecendo alimentos, roupas, moradias. As crianças ficavam muitas vezes alojadas em 

casas de famílias não-judias, e a organização, com medo de que essas crianças 

perdessem seus laços com a cultura judaica, criaram o Lar da Criança Israelita em 1937. 

Posteriormente, para amparar os idosos, instituíram o Lar dos Velhos, no bairro de 

Jacarepaguá. 

A demolição da Praça Onze, paralelamente o fim da 2ª. Guerra Mundial em 

1945 e a constituição do Estado de Israel em 1947 introduziram novos debates e rumos 

na comunidade judaica carioca. 

A 2ª. Guerra Mundial e as idéias nazifascistas na Europa e no Brasil trouxeram 

preocupações para os judeus no Brasil e pudemos observar que elas contribuíram para 

uma mobilização comunitária intensa, da qual o grupo da Praça Onze participou 

ativamente.  

As manifestações públicas contrárias ao regime nazista não foram muitas, mas 

internamente a comunidade se empenhou de maneira profunda para ajudar os judeus 

vítimas da guerra. Na década de 1930,  

 

 [...] os sionistas e as lideranças comunitárias judaicas brasileiras fizeram só 
uma grande manifestação antinazista, em 30 de março de 1933, nas ruas da 
cidade do Rio de Janeiro, que deveria terminar no Teatro República, na avenida 
Gomes Freire. Proibido o ato pela polícia pouco antes de sua realização, as 
pessoas presentes em volta do teatro foram dispersas com violência. A 
repressão se estendeu à Praça Onze, chegando a polícia a violar a sinagoga 
Beit Israel, na rua Sant'Anna, 22, o que mereceu uma única redação "oficial", a 
do rabino Isaias Raffalovich, que remeteu carta de protesto ao ministro da 
Justiça, Francisco Antunes Maciel. Este a endereçou ao chefe de polícia, Felinto 
Muller, que, por sua vez, designou a DESPS (Delegacia Especial de Segurança 
Política e Social, posteriormente DOPS) para respondê-la. O delegado especial 
capitão Afonso Henrique Miranda Correa alegou que na manifestação houvera 
infiltração de comunistas e ela ameaçava as relações com nações amigas do 
Brasil, entenda-se aí Alemanha (Samet, s/d. Disponível em 
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http://editorjaj.tripod.com.br/jornalhistoriando/id58.html. Acesso: jul 2004). 

 
Em 1942, quando o governo brasileiro rompeu com os países do Eixo e 

declarou estado de guerra à Itália e à Alemanha, a comunidade judaica entregou um 

documento ao presidente Getúlio Vargas com o título: “Os israelitas do Brasil fazem 

entrega desta mensagem [...] em testemunho de unanimidade e integral solidariedade ao 

grande estadista que preside os destinos da Pátria brasileira [...] (Coleção Samuel 

Malamud/AGCR, fev 1942). 

Quando a guerra acabou, a comunidade comemorou junto com os cariocas nas 

ruas da cidade. O depoimento do jornalista Alberto Dines demonstra uma reflexão sobre 

o Dia D (D-day): 

 
Mesmo com sete anos, eu tinha noção claríssima do que estava acontecendo: 
tinha família na Polônia, meus pais falavam todos os dias sobre o assunto e meu 
irmão, mais velho, me explicava tudo – onde estavam os alemães, onde estavam 
os russos. Os jornais davam muita notícia sobre a guerra, que também era 
trombeteada duas (ou seriam três?) vezes ao dia no rádio pelo Repórter Esso. 
A notícia se espalhara com grande velocidade. Não havia tevê, mas o rádio era 
um fator de comunicação muito importante, ouvia-se a BBC em ondas curtas e, 
além de “testemunha ocular da História”, o Repórter Esso era também “o 
primeiro a dar as últimas”. A alegria pelo fim da guerra era tamanha que as 
pessoas se telefonavam para comentar a boa nova mesmo de madrugada. Para 
reforçar a comemoração, alguém descobriu que os primeiros acordes da 5a. 
Sinfonia de Beethoven correspondiam à letra V no código Morse, que se usava 
em telegrafia e era bastante conhecido. Aqueles acordes passaram a simbolizar a 
vitória dos aliados. Eu, garoto, tinha a idéia de que afinal haveria paz, de que 
“agora, tudo vai ser bom”. Infelizmente, acabou a Segunda Guerra e começou a 
Guerra Fria (Boletim ASA nº 94, mai-jun, 2005). 
 

Alguns anos depois, o estabelecimento do Estado de Israel motivou e reanimou 

os judeus cariocas, que se engajaram em uma campanha organizada por iniciativa da 

Organização Sionista Unificada do Brasil: “Emergência pela Defesa e Construção do 

Estado de Israel”. Muitos contribuíam individualmente e recebiam um diploma escrito 

em português e hebraico, atestando a sua colaboração para a campanha. Há um 

relatório, publicado posteriormente, que apresenta os resultados dos fundos levantados 

pelos comitês organizados em alguns bairros da cidade, ou por grupo de origem, como 

os “judeus húngaros e os “judeus sefaraditas”. Houve um comitê na Praça Onze que 

apresentou grande participação na campanha (Relatório da Campanha de Emergência 

pela Defesa e Construção de Israel. Brasil, 1948). 

Henrique Veltman escreveu um depoimento especial para o Boletim ASA, no 

qual narra a respeito de suas lembranças do dia da Partilha da Palestina: 
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Era novembro de 1947, na véspera tinha sido aprovada a partilha da Palestina e 
nós íamos, de bonde, para o Grande Templo da Rua Tenente Possolo, para a 
comemoração oficial da comunidade carioca. Quando passávamos próximo à 
Rua André Cavalcanti, dava pra ver que havia uma grande movimentação dos 
linke idn (ídish: judeus “tortos”, isto é, marginais − ladrões, proxenetas e 
prostitutas). Do alto dos meus 11 anos, eu já conhecia a história das polacas, e 
perguntei ao meu pai o que acontecia ali. Resposta do velho Chico: “Elas 
também estão felizes e comemoram a Partilha. Muito justo.” A Partilha, vocês 
sabem, aconteceu no dia 29 de novembro. Mas eu confesso que essa história de 
dividir a Palestina não me soava muito bem. Não lembro como foi a 
comemoração no Templo, totalmente lotado. Na verdade, eu e meus amigos do 
Herzlia aproveitamos a oportunidade pra bater papo, trocar figurinhas e até 
ensaiar uma roda de futebol onde a bola, claro, era uma pedra… Não sei se foi 
na comemoração da Partilha, ou já na proclamação de Independência, em 1948, 
que o rabino Tzikinovsky foi dançar com a Torá na Tenente Possolo, em frente 
ao Grande Templo. Ele era uma figura extraordinária da comunidade carioca. 
Antes de mais nada, ganhava o seu sustento com uma papelaria. Ele não achava 
correto ser sustentado pelo ishuv. Apesar de ser o rabino do Templo (Boletim 
ASA). 

 

Nesta parte do trabalho, refletimos sobre as referências políticas e culturais 

trazidas pelos imigrantes de seus países de origem que demarcaram a Praça Onze das 

décadas de 1920 a 1940. Percebemos que a língua, os jornais, a literatura judaica, o 

trabalho, as associações culturais e a política foram elementos verdadeiramente 

aglutinadores. 

A maioria havia chegado ao Brasil na década de 30, trazendo consigo uma 

educação em escolas judaicas, alguma militância política em seus países de origem e 

uma tradição de amor a todas as formas de cultura, entre elas o teatro. A relação que 

estabeleceram com a condição de ser judeu no Brasil se fez através das atividades 

ligadas à manutenção da cultura judaica e à luta por justiça social. O teatro ídiche, as 

operetas musicais, a organização de corais, as noites literárias com declamações podem 

ser consideradas uma forma de resistência cultural dos habitantes da Praça Onze.  

A música e o teatro eram instrumentos importantes na preservação da 

identidade e na afirmação de suas ideologias. Para encerrar esta parte do trabalho, 

gostaria de dedicar umas poucas linhas a estas manifestações maravilhosas da cultura 

judaica e tão presentes na Praça Onze. 
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Comecemos com o médico e músico Jaques Nirenberg. Em depoimento 

concedido ao Projeto Heranças e Lembranças – imigrantes judeus no Rio de Janeiro, 

ele transmite de forma emocionante a importância da música para os judeus e para 

aqueles que viviam na Praça Onze. Nirenberg  nasceu em 1923, no Rio de Janeiro. É 

filho de imigrantes poloneses que aqui chegaram na década de 20. Seu pai era chazan 

[cantor] numa sinagoga da Praça Onze. É médico psiquiatra, tendo sido diretor do 

Hospital Pinel. É também fundador do Quarteto de Cordas da UFRJ.  

 
Nós, como todo judeu, morávamos na Praça Onze, que era o repositório de 
todos os judeus, não só dos imigrantes, mas de todos os judeus religiosos. Lá 
nasci e me criei. [...] Meu pai era o chazan da sinagoga da Praça Onze. Ele fazia 
os casamentos e as festas também, esse era o nosso meio de vida. Minha mãe 
trabalhava em casa. Trabalhava muito. Era o dia todo: casa, filho, passar a ferro, 
lavar roupa. O ferro era a carvão, a enceradeira era de puxar [...].  
[...] A música era o meu berço. Acho que nasci dentro de um violino, porque 
não me lembro nunca de ter estado sem ele; ou do meu irmão tocando, ou 
minha irmã no piano, ou meu pai cantando e tocando. Quer dizer, pegar num 
violino era a coisa mais natural. [...] Era natural, fazia parte da vida. Mais tarde 
então meu pai me disse: "Olha, se você não quer tocar o violino, não toca. Mas 
se quiser, tem que se sacrificar. Tem que estudar pelo menos oito horas por dia. 
Você tem que estudar violino como quem come". Isso eu ouvia todos os dias. 
Era minha oração diária. Mesmo depois do meu pai falecido, continuei 
estudando. Não oito, mas dez, doze horas. [ ...] A minha formação de médico já 
foi de outra forma. Sabe-se que numa família judaica é o maior orgulho ter um 
doctor em casa. E eu sentia sempre uma inclinação muito especial. Tratava do 
meu pai, da minha mãe, aprendi a dar injeção cedo. Quando morávamos na 
Praça Onze, embaixo tinha uma farmácia. E eu ia sempre lá ver. O 
farmacêutico, o seu Almeida,77 lia as receitas, fazia aquelas drogas. Era uma 
verdadeira mágica para mim.  
Quando minha mãe ouviu que o filho queria ser doctor, foi a realização. Porque 
a música na minha família era uma coisa natural. Era do meu pai, da minha 
mãe, do meu irmão. Mas eu já era de uma geração em que a música não seria o 
suficiente. Eu teria que ter uma outra profissão. Porque um músico seria um 
klesmer.78 Um klesmer não seria bem aceito. Mas um doctor... Ah! um doctor 
sim... (Nirenberg apud Worcman, 1991:176). 

 

Este entrelaçamento das diferentes esferas da sua vida – grupo étnico, grupo 

familiar, grupo religioso – era possível de ser realizado na Praça Onze. 

 

 

 

 

                                            
77 Lembram-se do anúncio da “Pharmacia Almeida” no jornal O Começo, de 1929, em que o tipógrafo era 
o Kafenstok? 
78 Ídiche. Músico. 
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O Teatro Ídiche no Rio de Janeiro79 

 

Eu não sinto saudades. Eu sinto orgulho. Foi um 
tempo maravilhoso, que não tem como voltar. 
 Mendel Gryner. Cenógrafo do Círculo Dramático da     
BIBSA 

 

O teatro ídiche foi uma manifestação importante em todas as comunidades 

judaicas do Brasil. Encenadas por atores amadores, em sua maioria imigrantes judeus 

do leste da Europa que se radicaram principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, 

mas também em Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador e Recife, essas peças 

tratavam principalmente das expectativas de vida, dos sofrimentos e das alegrias dos 

judeus e retratavam o universo das pequenas vilas judaicas do interior da Europa com o 

cotidiano de artesãos, carpinteiros e alfaiates. As peças expressavam a relação do grupo 

com seu passado e a necessidade de reafirmar sua identidade no país para o qual 

imigraram. Já o repertório dos grupos profissionais que excursionavam pelas 

“Américas” era composto não só de autores judeus, mas também de clássicos 

traduzidos, mas sempre encenados em ídiche. Ambos reuniam grande público nos 

principais teatros de cada cidade. 

O tema é praticamente desconhecido na historiografia brasileira, mas podemos 

afirmar que o berço do teatro ídiche no Rio de Janeiro é a Praça Onze. A trajetória do 

Círculo Dramático (Dram Krais), grupo teatral da progressista Biblioteca Israelita 

Brasileira Scholem Aleichem, na Praça Onze, fundado em 1933, produziu, ao longo de 

duas décadas, mais de 40 espetáculos e foi o mais importante grupo de teatro amador do 

Rio de Janeiro. Manteve uma atividade constante durante cerca de 20 anos, atingindo 

uma qualidade cênica excepcional durante a permanência, na década de 1940, no Rio de 

Janeiro, de Zygmunt Turkow, o experiente diretor do Teatro Judeu de Arte de Varsóvia 

(Vikt). Turkow tinha a clara opção de fazer um “teatro de arte orgânico à cultura ídiche” 

e de levar ao público judeu um teatro marcado por qualidade artística e também por uma 

“opção ideológica de esquerda” (Guinsburg, 1996:395).  

                                            
79 Durante os anos de 1995 a 1997 participei como pesquisadora de um projeto desenvolvido pela 
Coordenação Interdisciplinar de Estudos Culturais – CIEC/ECO/UFRJ sobre a história do Teatro Ídiche 
no Brasil, que reuniu uma documentação inédita, composta de depoimentos orais de antigos atores, 
fotografias, cartazes e material na imprensa judaica e brasileira. De janeiro a março de 1997, um primeiro 
resultado deste estudo foi apresentado na exposição Drama e Humor – teatro ídiche no Rio de Janeiro, no 
Museu dos Teatros, no Rio. Um livro, ainda no prelo, apresenta um panorama mais abrangente das 
atividades teatrais judaicas no Brasil.  
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Turkow chegou a Pernambuco a convite de Valdemar de Oliveira para dirigir o 

Grupo de Teatro de Amadores de Recife, transferindo-se para o Rio posteriormente, 

onde trabalharia com o Dram Krais e participaria também do teatro nacional como 

diretor de algumas peças, dentre elas Terras do sem fim, de Jorge Amado, com o grupo 

Os Comediantes, no Teatro Ginástico, com cenário assinado pelo grande Tomás Santa 

Rosa.80  

No Círculo Dramático (Dram Krais) da Biblioteca Sholem Aleichem, alguns 

nomes se destacaram, como Henrique (Hersz) Blank, Aida Kamenetzky, David e Riva 

Berman, Sara Tacsir, Joseph Landa, e outros. Das várias peças encenadas podemos citar 

Dos Groisse Guevins (A sorte grande) e Tobias, o leiteiro, de Scholem Aleichen, e 

Kidush Hashen (Em nome de Deus), de Scholem Asch, além de peças de I. L. Peretz, 

que escrevia em ídiche e dizia que assim o fazia para atingir um maior número de 

pessoas, dentre elas a “massa trabalhadora judaica”.  

Por ser uma instituição de caráter ideológico progressista, a BIBSA e seu Dram 

Kraiz apresentavam temas como justiça social, ora através do humor, ora através de 

figuras bíblicas. Na década de 1940, a tragédia do Nazismo foi encenada pelo grupo da 

Praça Onze, que abordou o Levante do Gueto de Varsóvia e o Holocausto em algumas 

peças; depois de 1948, com a fundação do Estado de Israel, mudaram o foco, e novos 

temas passaram a ser abordados, surgindo referências ao novo país.  

As peças eram apresentadas em grandes teatros cariocas – Regina, Recreio, 

Ginástico, Carlos Gomes, Salão da ABI – e se por um lado demarcavam uma fronteira 

cultural na cidade, por outro, instigavam a curiosidade dos cariocas. Alguns 

depoimentos de atores do teatro ídiche referem-se à presença de atores e diretores 

brasileiros nas platéias dos espetáculos.  

Abaixo, reproduzimos a ficha técnica da peça A Sorte Grande: 

 

A Sorte Grande – Dos Groisse Guevins  
Autor: Sholem Aleichem 
Encenado em 1946, no Teatro Ginástico, no Rio. 
Diretor: Zygmund Turkow 
Assistente de direção: H. Blank 
Cenário: Lasar Segall 
Atores: Circulo Dramático da Biblioteca Israelita Scholem Aleichem. 

                                            
80 Sobre o assunto, conferir Fuser, Fausto. A turma da Polônia na renovação teatral brasileira ou 
Ziembinski: o criador da consciência teatral brasileira? Tese de Doutorado, ECA-USP, São Paulo, 1987.  
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Sinopse: Grande é a miséria na casa de Schimile Soroker, o alfaiate, mas o 
sopro de uma canção sempre dissipa as sombras. Nem mesmo a fome resiste à 
esperança de ver sorteada certa apólice, comprada à custa de tanto esforço... [...] 
De súbito, qual divina mensageira, surge Beilka, a única filha humilde do casal, 
trazendo a nova deslumbrante: bilhete premiado! Duzentos contos! Como num 
passe de mágica, os pobretões de ontem se tornam ricos burgueses.  

 

As fotografias encontradas permitem uma visão da riqueza cênica e da 

qualidade artística atingidas pelo grupo amador. A maior parte destas fotos foi feita pelo 

fotógrafo húngaro judeu Carlos Moskovics (1916-1988), que identificava, com seu 

carimbo "Foto Carlos", as fotografias que seriam belamente preservadas nos acervos 

pessoais de antigos atores do Dram Krais. O grupo era tão envolvente que contou com o 

apoio do pintor judeu Lasar Segall, que fez o cenário da peça A sorte grande. 

  

Fig. 53: A Sorte Grande, 1944. Cenário de Lasar Segall 
Acervo: CIEC/ECO/UFRJ 

 
 
Os espetáculos amadores81 eram divulgados na imprensa judaica ou por meio 

de cartazes afixados em ambientes da Praça Onze, como barbearias, vendas e no 

restaurante Schneider. Havia uma fidelidade de espectadores tão grande que por vezes 

as peças eram repetidas para atender ao público. As crianças também iam, mas mais por 

falta de com quem deixá-las do que por interesse. 

Durante o período do Estado Novo era necessário enviar para o Departamento 

de Imprensa e Propaganda – DIP as sinopses das peças para prévia autorização, como 

demonstra o documento: 

                                            
81 São Paulo também teve expressivo teatro ídiche, e na década de 1940, Jacob Rotbaum diretor do teatro 
ídiche da Polônia, veio a São Paulo dirigir o Grupo Teatral do Centro Cultura e Progresso, no Bom 
Retiro, que congregava judeus imigrantes identificados com os judeus progressistas da Biblioteca 
Scholem Aleichem, da Praça Onze.   
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Fig. 54: Documento de censura  
Acervo: Coleção Teatro Ídiche no Brasil - CIEC/ECO/UFRJ 

 
 

Já o teatro ídiche profissional teve no empresário Isaac Lubeltsczik um de seus 

maiores apoiadores: contratava as companhias estrangeiras, alugava os teatros e vendia 

os ingressos e fazia a divulgação do espetáculo. Em geral, os espetáculos profissionais 

eram encenados por artistas (um casal) radicados na Argentina ou nos Estados Unidos, e 

o elenco era completado com atores locais, excursionando com muito êxito pelas 

comunidades judaicas da América Latina. A Companhia de Morris (Maurice) Schwartz, 

fundador do Teatro Ídiche de Arte, de Nova York, vinha dos Estados Unidos para se 

apresentar no Brasil, como relembrou a atriz Berta Loran, que participou, juntamente 

com nomes como Jenny Lovitz, Bela Ajs, Simon Buchalsky,82 Henri Guero, Max 

Perelman, Guita Galina, das experiências do teatro ídiche profissional no Brasil: 

                                            
82 Simão Buchalski é o autor de Memórias da minha juventude e do teatro ídiche no Brasil, publicado em 
1995. Esta talvez seja uma das primeiras publicações em português (foi originalmente escrito em ídiche) 
sobre a atividade teatral ídiche no Brasil. 
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Meu nome é Basza Ajs, nascida na Varsóvia em 1926. E nasci na rua Mila, 53 
[...] A rua Mila, onde foi a revolta. [...] O teatro em Varsóvia era como comer 
pão; a gente aos sete anos, a professora da escola já levava a gente no teatro, de 
graça, criança...Teatro ídiche! Porque eu estudava numa escola ídiche. Sim, mas 
se estudava polonês e ídiche [...]. Berta Loran, a origem deste nome foi já 
quando eu estava fazendo teatro de revista na Praça Tiradentes. Então, naquela 
época, quando eu fui fazer teatro de revista já foi depois de ter feito 10 anos de 
teatro judaico. Eu nunca tinha feito teatro de revista, mas eu fiz operetas 
vienenses, eu fiz comédias musicais, eu fiz drama, eu fiz tudo em 10 anos. 
Aprendi com os maiores artistas americanos judeus. Grandes atores! Então, na 
época, eu já sabia sapatear, já sabia cantar, porque tinha voz. Meu pai também 
tinha uma voz linda de barítono. No Rio, naquela época, os judeus iam muito ao 
teatro. Nossa! O teatro tinha 700 lugares [...] Me lembro de certa vez [em] que o 
Morris Schwartz veio já pela terceira vez, grande ator, e resolveu levar a 
companhia toda para a África Inglesa, Johanesburgo, Então, ele levou o 
Mercador de Veneza e a minha irmã Bela Ajs fazia a filha Schailok, um papel 
fantástico. Em outra peça – Der Kibitser – quem fazia o papel de Willy Loman, 
que era o personagem principal, era o Joseph Bulow. [Ele] me dirigiu, e era um 
diretor fantástico. Para mim ele foi o maior ator com quem eu trabalhei na 
minha vida. Fantástico, simplesmente. Eu chorava toda noite vendo ele da 
coxia.  

 
[...] E por que eu fui para o teatro-revista? Porque o maestro Armando Ângelo 
falou: – “Por que você não vai para o teatro de revista falando o português como 
você fala, sapateando, cantando muito bem? Eu te coloco lá”. E foi ele quem me 
levou para uma revista chamada “O Pudim de Ouro”. Trabalhei com o grande 
ator cômico Mesquitinha e com a Eros Volúsia, que era uma grande bailarina. 
Eu comecei a fazer números musicais, números cômicos que eu mesma 
escrevia; e comecei a fazer sucesso. Ganhando bem. Ganhando muito mais que 
no teatro ídiche E trabalhei com Virgínia Lane, com a Mara Rúbia, com a 
Renata Fronzi, com a Anilza Leone. A Lia Mara... Mas a minha escola, 
realmente, foram dez anos de teatro judeu. 

 

Durante cerca de 30 anos o Brasil vivenciou esses espetáculos. Mas 

empenhados em se inserirem e em serem aceitos no novo país, muitos imigrantes não se 

preocuparam em ensinar o ídiche a seus filhos. “O ídiche era a língua de origem, era 

puro afeto, era o 'se sentir em casa', mas com a 2ª. Grande Guerra e a destruição do 

berço cultural do ídiche, a língua passou a ser relegada à categoria de língua da 

diáspora”.83 A diminuição do público que a tinha como língua materna e as novas 

gerações que não se identificavam com este passado, com estes personagens e com as 

situações vividas por seus pais e avós na Europa fizeram com que o teatro ídiche fosse 

acabando.  

                                            
83 Parte de texto da exposição Drama e Humor – teatro ídiche no Rio de Janeiro, no Museu dos Teatros, 
no Rio, 1997. 
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Curiosamente, poucos destes imigrantes inseriram-se na vida cultural artística 

do Brasil e, como Nirenberg relembrou: “eu já era de uma geração em que a música não 

seria o suficiente. Eu teria que ter uma outra profissão”. Mas os anos seguintes registrariam a 

participação dos descendentes dos imigrantes judeus no cenário artístico nacional, em 

áreas como música, balé, teatro, cinema e depois na televisão.  
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. V . 

Praça Onze e o sentido de pertença 

 

Há dentro de mim uma Praça Onze que não existe mais, 
derrubada (mas não desconstruída) pedra por pedra. 

     Roberto M. Moura, 1999 

 

Observamos anteriormente os modos de constituição e de representação de um 

passado da Praça Onze que é transmitido pela memória de imigrantes judeus e seus 

descendentes. Nesta Parte V do trabalho procuro refletir de que forma, ao elaborarem a 

respeito desse passado e vivendo no Rio de Janeiro de hoje, dão sentido à Praça Onze 

no ano de 2008. Será dada ênfase às experiências dos que ali permaneceram depois da 

demolição da praça nos anos 1940 e, dessa perspectiva, a memória dos imigrantes e seus 

descendentes nos aparece como um campo de afirmação; por meio dela membros desse 

grupo reafirmam a idéia de pertencimento ao lugar, forma pela qual procuram legitimar 

a Praça Onze como seu espaço na cidade.  

Neste aspecto, as memórias individuais muito nos dizem sobre a história e a 

memória social da Praça Onze, visto que as memórias individuais reconstituem e 

redefinem a memória dos grupos dos quais os sujeitos sociais fazem parte. Nesse 

passado comum em que todos de alguma maneira se encontram e se reafirmam, as 

diferentes versões apresentadas nas narrativas expressam as formas individuais de se 

apropriar desse espaço, o que se dá atribuindo-se significados e orientando-se de 

maneiras distintas quanto ao modo com que se situam como grupo étnico, vivendo e 

sobrevivendo na cidade do Rio de Janeiro ao longo do século XX.  

Como nos adverte Alessandro Portelli, “na verdade, estamos lidando com uma 

multiplicidade de memórias fragmentadas e internamente divididas, todas, de uma 

forma ou de outra, ideológica e culturalmente mediadas” (Portelli apud Amado & 

Ferreira, 1996:106). Esta questão apresenta-se mais evidente quando consideramos que 

o recurso à memória possibilita lidar com “as teias de significação que urdem das vidas 

dos sujeitos”, assim como permite “descortinar situações conflitivas, discriminações, 

jogos de poder entre pessoas e grupos sociais e processos, como o de construção de 

identidades, uma vez que memória e identidade se encontram imbricadas” (Bernardo, 

1998:30).  
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Fazer uso de lembranças e transmitir memórias consiste entre os judeus em 

uma prática que tem em vista perpetuar suas tradições e valores. No caso dos 

imigrantes, essas memórias trazem, para a maioria, uma dimensão afetiva em que se 

entretecem relações entre os diferentes membros do grupo.  

Os irmãos Luiz e Paulo Blank nasceram na região da Praça Onze, filhos de 

imigrantes judeus poloneses. Luiz nasceu em 1942 e é desenhista industrial; Paulo é 

psicanalista e escritor e nasceu em 1949. Como não poderia deixar de ser, cada um 

viveu uma experiência diferenciada na Praça Onze. Os irmãos Paulo e Luiz, a mãe 

Malka e a avó materna Riwka viviam em uma vila na rua de Santana, n. 114. Paulo 

relembra histórias familiares transmitidas pela mãe, que gostava de contá-las tanto 

quanto Paulo gostava de ouvi-las: 

 
Meus pais são de origem polonesa e se conheceram no Brasil. E as histórias que 
eu mais conheço são do lado da minha mãe, que falava, contava... Minha mãe e 
minha avó vieram da Polônia em 1939. Minha avó era de uma aldeia, uma 
cidade pequena, inclusive eu futuquei na internet e achei o lugar. O meu avô 
chamava-se Gershon. Ele era alfaiate de roupas de criança e, segundo a história 
familiar, ele ficou lá para vender umas máquinas de costura, alguma coisa 
assim. E estourou a guerra e não veio mais... A verdade é que ele também já 
tinha estado no Brasil em 1922 e não havia gostado. Não se adaptou e voltou 
pra lá. A minha avó tinha uma irmã e ela veio antes, e foi graças à presença dela 
que foi possível liberar os vistos de saída da Polônia para cá nessa época. A 
minha mãe, sim, contava muito, mas a minha avó menos, que eu me lembre, 
não é? Minha avó nunca chegou a aprender o português, falava ídiche. Meu 
irmão, como ele tem seis anos mais do que eu, tem uma outra vivência, mais 
antiga. De qualquer forma são memórias, e memória é uma versão, não é 
mesmo?  

 
Aqui a mãe de Paulo aparece como a responsável pela transmissão da memória 

dessa família e, na verdade, a impressão que se tem é que, além de gostar de ouvir as 

histórias contadas por ela, Paulo atribui grande importância a essa transmissão de 

valores. Em sua narrativa, expressa essa relevância, e ao dizer que “fuxicou” na internet 

para obter informações sobre a cidade de onde vinha a avó – que pouco falava sobre 

suas origens – demonstra esse interesse. 

Tanto Luiz como Paulo sabem – porque a mãe contava – que os pais haviam se 

conhecido na Praça Onze, na Biblioteca Scholem Aleichem. Luiz, por sua vez, tem 

memórias diferenciadas sobre a avó Rivka, que sabe ser oriunda de uma família 

importante de estudiosos da religião. 

 
Sobre minha avó, eu me lembro de sempre haver gente em nossa casa que vinha 
conversar com ela. Por alguma razão, a minha avó era uma pessoa muito 
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escutada. Tinha pessoas, eu vi, que iam lá pedir conselho para ela, [que] devia 
ter uma sabedoria qualquer, não é mesmo? Eu acho que a minha avó era uma 
pessoa muito inteligente. Ela tinha uma capacidade de sentir as pessoas. Minha 
avó praticamente não sabia falar português. E era uma pessoa que passava o dia 
lendo, em hebraico e ídiche. A lembrança presente da minha avó é sempre ela 
sentada, arrumadinha, bonitinha, lendo. E as minhas conversas com ela eram 
sempre sobre alguma coisa que ela estava lendo, de preferência a Bíblia. Eu 
falava ídiche com ela. E se eu falasse em português, ela entendia, mas... Meu 
pai falava português comigo e, com a minha mãe, tanto fazia falar português ou 
ídiche. Mas mamãe falava muito ídiche em casa para a vovó entender. Sobre a 
origem da família eu sei que primeiro eles foram morar em Recife, e depois 
vieram morar no Rio. Se foi na Praça Onze, se não foi, eu não me lembro. Eu 
não sei dizer. Mas a minha memória começa ali, na região da Praça Onze.  
 

Muitas famílias judias permaneceram na Praça Onze após a demolição da praça 

e do casario ao seu redor para a construção da Avenida Presidente Vargas. Como já 

vimos, deixaram o local e foram se estabelecer nos subúrbios do Rio ou em bairros da 

zona sul, como Flamengo, Catete, ou da zona norte, como Tijuca. A família Blank foi 

uma das que permaneceram, e pergunto a Luiz se a mãe contava sobre a demolição da 

Praça Onze na década de 1940, e de que modo esta obra havia atingido a comunidade 

judaica que ali vivia, inclusive a família Blank: 

 
Eu nasci em fins de 1942, e eu me lembro dela falar sim, mas eu não me lembro 
mais o quê. Mas agora que você está falando, eu fiquei pensando, e eu me 
lembro que ela tinha uns conhecidos que moravam exatamente... Porque o que 
foi demolido esquematicamente era aqui [apontando a região no mapa em que 
estava desenhando], onde um quarteirão todo foi abaixo e deu origem à avenida. 
É, exatamente. E eu me lembro dela falar que teria conhecidos que moravam 
aqui e tal, que tiveram que se mudar. Eu me lembro dela falar que havia uma 
comunidade, uma vida comunitária, assim, cultural, importante nesse trecho que 
[foi demolido], e que as pessoas se mudaram, foram morar em outros lugares. 

 
Ë possível identificar neste trecho do depoimento de Luiz as lembranças que a 

mãe tinha sobre aquele dinamismo da vida judaica que anteriormente havia na Praça 

Onze. Ao colocar esta referência, dona Malka estava fazendo um contrapondo entre o 

que o lugar fora antes das demolições e a vida judaica comunitária dos que viviam na 

Praça Onze na década de 1950. Não que ali não tivessem permanecido marcas desta 

cultura, ao contrário, houve a permanência de amigos e vizinhos do mesmo grupo, 

assim como lojas de propriedade de alfaiates judeus, o Frigele, o restaurante Schneider, 

a sinagoga na rua de Santana e até a BIBSA, que saiu da Praça Onze em 1956. Mas 

aquela vivência que Manoel Malim e Chaim Szwertszarf comparavam à vida social do 

schtetl, da aldeia judaica da Europa Central e Oriental, não mais existia. Paulo Blank 

relembrou: “minha mãe dizia, até morrer, que isto aqui era um deserto. Em matéria de 
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judeus [de vida judaica], ela tinha toda a razão. Ela dizia que isso aqui é um deserto 

[referindo-se ao Rio de Janeiro]”.  

Mas o grupo que ali permaneceu reelaborou este espaço de forma que ali 

pudesse manter o seu “pedaço” na cidade, mesmo que em um contexto bastante 

diferenciado daquele do Rio de Janeiro de 1950. 

  

Fig.55: Restaurante Israelita 
Fonte: Jornal Imprensa Israelita, década de 1950.  
Acervo: Museu Judaico do Rio de Janeiro 

 
 
Trad. livre: Imprensa Israelita. Jornal israelita 
progressista do Brasil. Não esqueça de Jerusalém no 
início das festas religiosas. O mais belo e querido 
respeito em uma festa judaica é o “vinho Karmel”. 
As garrafas vêem diretamente de Rishon Letzion – 
Israel. Encontrado em todas as lojas (vendas) 
judaicas. E também em M. Zinger. rua Conselheiro 
Josino, 16 

 
 

Luiz Blank rememorou sobre o espaço físico da Praça Onze, e nos mostra 

como realidades socioculturais e econômicas são definidoras de mudanças: 

 
Eu acho que várias coisas se interligam. A primeira é um sentimento de estar 
ligado a um lugar em que se conhecia todo mundo, em que se era amigo do 
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dono da venda, aquelas coisas que você desenvolve morando muito tempo em 
um lugar. A gente conhece o jornaleiro e tal... Mas o que eu acho é que a 
grande motivação para continuar morando lá era de caráter econômico mesmo. 
Em primeiro lugar, eu tenho não só uma nítida impressão, mas eu conversei 
uma vez com a minha mãe sobre isso, e ela gostava dali. Ela gostava do 
entorno, ela tinha tudo perto, eu estudava no Lafayette, então, tinha um bonde 
direto para o Lafayette. Paulinho fez o jardim de infância em uma escola-
modelo no Campo de Santana. Aí ela batalhou, fez, aconteceu [e conseguiu 
matriculá-lo]. E eu me lembro do Paulinho, de avental, todo riscadinho, indo 
para a escola.  

 
Nota-se aqui uma representação da cidade. Embora a Praça Onze significasse 

ser um local que possibilitava vínculos étnicos – e isto é de fato relevante – ela é 

primordialmente o lugar de moradia possível para a família Blank. Mas se as 

vinculações étnicas ajudavam no sentido dessa inserção, nos parecem determinantes os 

critérios econômicos. Isto atesta que naquele momento a Praça Onze era um lugar de 

moradia possível para um determinado grupo social que vivia na cidade, independente 

da origem étnica. E Paulo Blank comenta sobre este tema: 

 
Havia gente pobre. Éramos náufragos... Eu escrevi um poema em que eu digo 
assim: “Éramos todos náufragos da vida que passava ao largo, num lotação em 
direção à zona sul”. Está entendendo? [Esta] era a realidade da gente. No fundo, 
éramos todos náufragos. Aquela porção de gente que morava ali, não é? Então, 
a questão étnica... não sei. Acho que o recorte passa a ser social. 
 

Para Paulo e Luiz Blank a Praça Onze possibilitou a “perpetuação” das suas 

origens familiar, cultural e religiosa no Brasil. Paulo tem um livro de poesias chamado 

O tal do Judeu, e o autor se apresenta ao leitor informando “que nasceu em 1949, na 

Praça 11 [...] . É a primeira vez que publica poesias. Foi circuncidado por Moischel 

Shoichet”. Uma brincadeira que remete à valorização de suas origens na Praça Onze. 

Como judeu é circuncidado, mas é circuncidado por um determinado magarefe 

(soichet), o Moishe Shoichet, que fez história na Praça Onze desde a década de 1930, 

onde circuncidou mais de uma geração. E no seu depoimento me narrou: “fui 

circuncidado por Moishe Schoichet, ou “Moisés, o Magarefe”. Isso em 1949, na Praça 

Onze. Era um cara conhecido, o Moishe Schoichet. Já ouviu falar dele, Paula?”. Eu já 

tinha ouvido, porque Elio Lederman e seu filho também foram circuncidados por 

Moishe Schoichet. 

Luiz, por sua vez, relembra sua bar-mitzva e a sinagoga freqüentada pela avó 

na rua de Santana, aquela que Rosa Goldfarb viu ser construída em frente à vila em que 

morava. Durante nosso depoimento, Luiz, que estudou desenho industrial, pegou um 
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papel e uma caneta e enquanto narrava as suas memórias da Praça Onze, ia desenhando 

ruas, lojas, marcos do lugar. Foi sensacional. Luiz estava mapeando a sua memória, 

mapeando através de uma geografia fantástica de quem viveu ali de 1 a 16 anos e hoje 

tem 60 anos. 

 

Fig. 56: Desenho de Luiz Blank 

 
 

 
Luiz descreveu aspectos do universo em que vivia: 

 
Eu me lembro da sinagoga onde eu fiz o Bar-mitzva. Foi na Presidente Vargas. 
Voltamos ao mapa. Era uma sinagoga que tinha aqui, sendo isso aqui a 
Presidente Vargas. Você subia uma escada e tal... Tinha uma outra sinagoga que 
vovó freqüentava, que era aqui na rua de Santana, do outro lado da Presidente 
Vargas, mais perto da linha do trem. Aqui tinha várias fabriquetas, era uma 
região meio industrial, do outro lado da Presidente Vargas, já em direção ao 
Morro da Providência, ali para trás. [...] E perto era o Última Hora. Era um 
prédio belíssimo. Uma das minhas lembranças é que, na época das festas, a 
vovó freqüentava essa sinagoga e eu ia até lá, e ia ver a linotipia do jornal 
funcionar. Na sinagoga tinha uma escadaria que você subia, e tinha o lugar do 
Hakodesh, que é o lugar onde se guarda a Torá. E tinha uma outra sala lateral, 
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que era onde ficavam as mulheres. Separadas, completamente. Nada a ver com 
Nilton Bonder.  
 

E rimos de seu comentário, que compara a sinagoga tradicional da Praça Onze 

à sinagoga liberal do Rio, que tem como líder espiritual o rabino Nilton Bonder, e onde 

hoje as mulheres podem se sentar lado a lado com os homens. Luiz continua 

relembrando marcas judaicas no ambiente da Praça Onze em que vivia: 

 
Tinha um açougue na Praça Onze, do seu Pedro, um português. Nos fundos 
tinha um judeu ortodoxo, que era um açougueiro, que matava a galinha pelo 
rito. Nossa casa era casher, pela vovó, sabe? A comida era basicamente comida 
judaica da Europa Central. Minha avó ia na Casa Pedro, no Saara comprar 
feijão branco, fava. Na minha casa se comia muito yor, que é um caldo de 
galinha. Não tem nada demais, é um caldo de galinha. Mas é a maneira de se 
fazer, não é? Então, se tomava muito caldo, com galinha desmontada dentro, 
com feijão branco, com macarrão. Eu me lembro bastante que era farto e se 
comia basicamente a culinária que veio da Europa, de influência polonesa, quer 
dizer, aquela coisa que os judeus emularam dessas culturas culinárias. 
Principalmente essa e a alemã. E a brasileira. Minha mãe amava comer feijão 
com banana. Feijão com arroz e banana. Adorava isso. Pessach na nossa casa 
tinha louça própria, tinha tudo, tudo que está escrito lá tinha. Louça própria, 
talheres próprios. Estava tudo guardadinho. 

 
Paulo Blank, por sua vez, durante o depoimento, também rememorou algumas 

poucas lojas do grupo judaico que haviam permanecido na Praça Onze e se indagou o 

quanto era verdadeiramente judaico aquele ambiente em que vivia. Paulo evocava 

lugares que não existiam mais, trabalhando a memória em “exercícios nostálgicos de 

inventariação dos teres e haveres coletivos de antigamente”. Paulo mapeou a sua Praça 

Onze evocando “eventuais restos” como testemunhos (Santos & Vogel, 1981:21). 

A sua identidade era construída através de sua avó, de sua mãe, de sua casa. 

Esta transmissão de cultura pode ser percebida na poesia "Guit Shabes" (Bom Shabat), 

publicada no livro O tal do judeu:  

 
A avó, sempre velha em minha memória. Cozinhava no fogareiro enquanto 
cuidava das plantas, vendia à prestação e preparava o Sábado. Sábado de 
castiçais salvos da Polônia [...] Lodz, Warsha [...] Aprendia a ser história. A dor 
toalha rendada cobria a mesa onde se lia presente passado, dor dor dor dor por 
onde se ia (de Santana 114, fragmentos); (Blank, 1989). 
 

Paulo articula nesta poesia uma multiplicidade de tempos e valoriza os laços 

primordiais de sua origem. A memória e os castiçais da avó foram guardados e têm 

lugar de destaque em sua casa no Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo. 
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Os castiçais dela, da minha avó, ela trouxe, parece que foi presente de 
casamento. O Shabat era respeitadíssimo, não se cozinhava, não se acendia vela. 
E eu tenho uma lembrança que eu gosto muito: é que, ao final do Shabat, minha 
avó me chamava para ver se tinha alguma estrela no céu. Se tivesse uma estrela, 
eu dizia para ela, e ela começava a rezar, como na Havdalá, que é a reza de 
separação. Depois, acendia-se a luz.84 
 

Paulo também tem uma fotografia que guarda com imenso carinho, pois a 

considera “especial”: foi tirada na vila em que nasceu, na rua de Santana, e revela um 

grupo de crianças amigas da vila. 

As fotografias e os objetos biográficos são um tema à parte. O espaço da casa é 

espaço de memória material onde se expressam e se materializam certos traços de suas 

tradições culturais e religiosas. A casa marca esses territórios simbólicos. Essas imagens 

são representações do passado e, através delas, como no caso das fotografias, perpetuam 

o que se estabeleceu como imagem “a ser perenizada pelo futuro” – o simbolismo de 

um passado que quer ser relembrado e mantido (Mauad apud Ribeiro, 2000:142).  

O candelabro, por sua vez, reconstitui de alguma maneira um ambiente que 

evoca uma determinada origem, um determinado passado, uma determinada memória de 

grupo. Como observa Maurice Halbwachs em seu livro A memória coletiva, os objetos 

“se não falam, entretanto os compreendemos, já que têm um sentido que deciframos 

familiarmente”. Ele alega que quando um “grupo está inserido numa parte do espaço, 

ele a transforma à sua imagem, ao mesmo tempo em que se sujeita e se adapta às coisas 

materiais que a ele resistem” (Halbwachs apud Ribeiro, 2000:143).85  

O ambiente da Praça Onze e da casa reproduzia uma relação com o grupo 

judaico mais amplo. Assim como depoimentos já vistos no decorrer da tese, a casa de 

Paulo e Luiz também funcionava como um lugar de recepção para judeus que vinham 

de outras cidades para o então Distrito Federal. Pelo depoimento de Paulo, ainda 

chegavam na década de 1950 novos imigrantes, mas já não eram muitos, e iam 

inicialmente para a Praça Onze. 

 

 

                                            
84 O Shabat é observado desde o pôr-do-sol, nas sextas-feiras, até o entardecer do dia seguinte, quando 
aparece a primeira estrela no céu. “A Havdalá (hebraico) significa diferenciação. Cerimônia de conclusão 
do Shabat e das festas, o que indica a diferenciação existente entre o dia sagrado que termina e o comum 
que se inicia” (Worcman, 1989:322).  
85 Cf. Halbwachs, M. A memória coletiva. São Paulo: Ed. Vértice, 1990. p.131-160. 
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Numa certa época a nossa casa virou uma referência, porque tinha umas 
pessoas que vinham com freqüência, e se reuniam na porta da vila, ficavam 
batendo papo... Tinha judeus de outros cantos, do interior, de Barra Mansa, ou 
mesmo os que moravam ali perto, por exemplo, na rua da Chevra Kadish, perto 
da Praça da Bandeira. Tinha um grupinho que ia muito lá em casa. A minha 
mãe alugou um quarto por um bom número de anos, para recém-chegados da 
Europa. Eram solteiros. E muitos ficaram amigos dela mais tarde. Casaram, 
constituíram famílias. Eu me lembro do Sansão, tinha uma loja de móveis no 
subúrbio, me lembro do Lederman, eu gostava dele... Enfim, tinha essa fonte 
[de renda] também. Então, isso gerou certa movimentação ao redor da casa. 
Tinha um pessoal amigo, não sei se morou lá também, que morava em 
Nilópolis... Aí eu me lembro, eu indo passar uns dias de férias em Nilópolis.  

 

Já no espaço público, no ambiente das ruas da Praça Onze, Paulo Blank 

constata que já não havia tantos marcos da vida judaica, mas os poucos que havia 

tinham significado para ele, que se refere à rua de Santana como a sua “rua judaica”: 

 
Tinha a ídiche avenida, era um lugar em que a gente ia muito. Eu tinha uma 
referência judaica muito forte ali. E pra mim, mais acentuado talvez ainda pelo 
fato de estudar na escola Talmud Torá. Era um ambiente judaico mesmo. Eu 
estava numa rua judaica... Santana. Tinha o judeu da soda, der sodier, que a 
misturava com groselha ou pistache, e era o máximo. Era na rua de Santana, 
mesmo, esquina com Senador Euzébio. E aí começava: tinha a soda que era 
quase colado no Frigile, e depois havia uma outra loja de judeus, de comida 
judaica... eu acho que eram essas duas. Então, aqui era andar no meio de 
pessoas que vinham comprar comida judaica. E na esquina, era o mais 
engraçado de tudo, tinha o jornaleiro, onde eu ia comprar o jornal ídiche Unzer 
Shtime. Ele vendia o Unzer Shtime,86 vendia todos esses jornais ídiches que 
ainda saíam. O Frigile vendia cereais e comida judia, tipo embutidos, pepinos, 
feijões, todas essas coisas. Então, ele meio que misturou, já naquela época, 
comida judia com a comida macrobiótica. O Frigile era loja de referência dos 
macrobióticos. Era um ruivo, de boina, e tinha o Paulinho, que trabalhava lá de 
empregado e sabia ídiche... é assim que eu me lembro dele. [...] Então, eu tinha 
essa presença judaica, sem dúvida muito nítida. Na rua Júlio do Carmo tinha 
uma tipografia, da dona Geni, que era um lugar de referência muito forte. Dona 
Geni era uma judia comunista, velhinha, fantástica. Havia muitos judeus... ou 
[será que só eram] alguns? Para mim eram muitos, eu era garoto. Ali tinha essa 
marca, e dentro de casa a marca era nítida.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
86 Ídiche. O jornal Unzer Shtime (Nossa Voz) foi fundado em 1947 e teve seu fechamento em 1964. Era o 
jornal dos judeus progressistas de São Paulo e “aglutinava socialistas e comunistas em seus quadros [...]. 
E até o seu fechamento sempre manteve posições pró-israelenses”. Lichand, Gisela. “Unzer Shtime: uma 
voz silenciada pelo golpe de 1964”. Revista Shalom, p.30, set. 1989. 
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Fig.57: Anúncio da loja Frigele, 1952 
Fonte: Revista Aonde Vamos, 16 out. 1952.  
Acervo: Museu Judaico do Rio de Janeiro 

 
 
 
As ruas “servem como referenciais definidores dos limites de um determinado 

território” (Santos, 1981:23). E Paulo Blank soube reconhecê-los. O arquiteto Carlos 

Nelson afirma que uma rua  

 
é um universo de múltiplos eventos e relações. A expressão "alma da rua" 
significa um conjunto de veículos, transeuntes, encontros, trabalhos, jogos, 
festas e devoções. Ruas têm caráter e podem ser agitadas, tranqüilas, sedes de 
turmas, pontos e territórios (Briggs,1972). A par de caminhos, são locais onde a 
vida social acontece ao ritmo do fluxo constante que mistura tudo. Um 
"microcosmo real" de espaços de relações (Jacobs, 1973) que tem a ver com 
repouso e movimento, com dentro e fora, com intimidade e exposição e assim 
por diante. Que serve para referenciar bons e maus lugares (Santos & Vogel, 
1981).87  
 

Para além da materialidade dos espaços e dos processos que neles se 

desenvolvem, as ruas são dimensões simbólicas deste espaço. Para Paulo Blank, a rua 

de Santana é um referencial definidor da sua vivência judaica. 

O espaço público da Praça Onze foi rememorado por Luiz Blank, que 

continuou o seu depoimento desenhando em seu mapinha: 

 
 
 

                                            
87 Este trecho foi extraído do relatório dos resultados da pesquisa Espaço social e lazer, estudo 
antropológico e arquitetônico do bairro do Catumbi, publicado em forma de livro em 1991 por seus 
coordenadores, o arquiteto Carlos Nelson F. dos Santos e o antropólogo Arno Vogel. A equipe do projeto 
era interdisciplinar e contou com o antropólogo Marco Antônio da Silva Mello, o arquiteto Orlando 
Mollica, a socióloga Zilda Clarice M. Nunes, entre outros. É uma das etnografias de bairros da cidade do 
Rio mais sensacionais que já li. Referenciado no texto, as obras Morte e Vida nas grandes cidades norte-
americanas, de Jane Jacob, 1973, e “O conceito de lugar”, em A humanização do meio ambiente, de Ada 
Briggs, 1972. 
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A Banda Portugal era aqui.... Bom, embaixo tinha um bar onde o grande barato 
era sentar para comer tremoços. E aí você subia uma escadinha e tinha a Banda 
Portugal, que tinha baile de carnaval. E, além disso, a Banda Portugal tinha uma 
orquestra, uma banda mesmo, chamava-se banda por isso. Uma lira, não é? Eu 
me lembro de assistir ao desfile da banda na rua... festas portuguesas. Aí tinha a 
Banda, e embaixo tinha o típico bar português, que a gente freqüentava muito 
na época das festas [judaicas]. O pessoal ia, meu pai nunca ia, minha mãe e 
minha avó iam para a sinagoga e a gente – eu – ia para o bar, para fazer não sei 
o quê. Aí, para cá, tinha o Centenário. E tinha uma porção de lojas de móveis no 
que se tornou a Presidente Vargas. Para o outro lado tinha a Farmácia Mafra. 
Aqui tinha um distrito policial, eu acho que tem até hoje. Aí tinha mais uma 
vila, onde morava um colega chamado Jorge. Depois da vila tinha um negócio 
que eu não me lembro [mais] o que é. Depois tinha uma garagem, que era de 
um italiano; um dos filhos dele nasceu no mesmo dia que eu, ou dois dias 
depois. E a mãe morreu no parto. E eu me lembro de uma história, de que 
mamãe amamentou ele. Aí dizia "Ah, é seu irmão de leite". E aqui colado nessa 
garagem era o prédio onde a gente morava [antes de nos mudarmos para a vila]. 
E eu me lembro que aqui, bem na esquina, tinha um terreno baldio onde parava 
o cara que vinha com o burro puxando o negócio de leite. Aí eu descia para 
comprar leite.  

 
Década de 1950 no centro do Rio. Tanto Paulo como Luiz, quando falam do 

lugar em que viveram, falam de sair da vila em que moravam com a família. Ali 

experimentaram esse espaço na sua plenitude e a vila na rua de Santana, 114 foi uma 

experiência social marcante, uma experiência no espaço urbano: 

 
A minha vida de vizinhos era na vila: Santana, 114, casa 38. Sabe aquele 
edifício ali, do IAPTEC? Era naquele quarteirão entre Júlio do Carmo e Irineu 
Marinho. Já tinha o Balança-mas-não-cai e era onde eu ia brincar o carnaval, 
embaixo do Balança-mas-não-cai, naquele vão que tem ali... Já tinha os três. E 
ali tem um vão, que parecia enorme, mas quando eu passo hoje em dia ali... E 
tinha o Frigele... 

 
Nesse momento interrompo Paulo e peço para retomarmos as suas memórias 

sobre a sua vila, e ele me diz: 

 
Eu sou um ser extemporâneo, vivi uma época que não era a minha. Numa certa 
época eu andei escrevendo, e eu tinha uma página de crônica no JB. E eu tenho 
uma amiga que disse que a mãe dela dizia que eu sou um mentiroso, porque a 
mãe dela era uma senhora bem mais velha, e dizia que o que eu escrevia não 
podia ser da minha época... 

 
Pois é Paulo, é o processo da memória, não é mesmo? Lembranças vividas e 

reelaboradas, lembranças contadas e incorporadas. Mas voltemos à vila: 

 
O que é que eu lembro da minha vila? Eu lembro das figuras que ficaram 
marcadas, evidentemente. Não lembro de todo mundo porque era muito grande, 
a vila me parecia bastante grande. Devia ter, no mínimo, 20 casas de cada lado. 
Podia ter mais, talvez. Minha casa era a 38. O costume era dividir par e ímpar, 
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então, eram 40 de cada lado. A vila infelizmente foi demolida. Ela já era 
decadente. Que eu me lembre havia descendentes de italianos, carcamanos, 
porque na briga eu era o gringo e eles, os carcamanos. Havia pau-de-arara. 
Havia nordestinos do lado da gente. O Nilson. O Nilson era pau-de-arara. 
Depois tinha o seu Pedro, e o seu Pedro era uma figura marcante. O seu Pedro 
era mais negro que mulato... na época não tinha problema em dizer “preto”, não 
é mesmo? Era um preto alto e baiano. E eu me lembro de ter ficado na minha 
memória, porque ele era motorista do diretor do Colégio Pedro II e então ele 
tinha certo status perante a minha mãe. O chão da vila era todo de pedras, 
saltadas. Não era nada cimentado. Então era interessante, porque seu Pedro 
cimentou o pedacinho que ia da porta da casa dele até a porta da casa seguinte. 
Então, nesse espaço cimentado, virou “o cimento” da vila, e era quase como um 
clube da vila. E ele foi o primeiro cara a ter televisão na vila. Eu lembro que a 
gente chamava de “tele-vizinho”. Então, de noite, todo mundo se juntava ali, na 
casa do seu Pedro, para assistir à televisão. 
 

A vila já foi demolida e, como diria Carlos Nelson, “demolir casas [...] 

significa, às vezes, derrubar um modo de vida (Santos & Vogel, 1981:40). A 

importância atribuída à vila é tanta que Luiz tem memórias afetivas, e faz questão de 

narrá-las. As famílias que ali viviam se apropriaram do lugar para uso comum, para fins 

de lazer, e a lógica deste lugar nós fomos apreendendo a partir dos depoimentos dos 

irmãos Blank: 

 
Eu nunca senti o que se pode classificar como preconceito. "Ah, judeu!", eu não 
me lembro disso, sobre isso não tenho clareza na memória. Mas a diferença 
antes é que eu ficava principalmente nas festas. Quando eram as festas judaicas, 
eu me lembro dos meus colegas indo procurar a minha mãe para comer matsá. 
Outro dia eu estava recordando isso com o Sérgio Cabral. Como minha avó era 
ortodoxa, eu ficava injuriadíssimo: por que eu não posso comemorar o Natal? 
Esse tipo de coisa. E eu ainda tinha uma argumentação mortal: "Jesus não era 
judeu?". E nesse momento ficava clara essa diferença, não é mesmo? Mas eu 
acho que era mais nessas horas mesmo, das festas religiosas. Agora, eu não me 
lembro, assim, de algo que você possa classificar como puro preconceito. [...] 
De judeu ninguém nunca me chamou. No máximo, gringo. E não havia, que eu 
me lembre, uma correspondência clara entre gringo e judeu. Gringo era o cara 
que não era brasileiro. Mas talvez até com intensidade menor do que negro. Mas 
também não me lembro na vila, naquela época, [haver] assim um 
distanciamento estabelecido por cor, porque eu acho que todo mundo, mais ou 
menos, pertencia a uma faixa de poder aquisitivo semelhante. Então, eu me 
lembro, por exemplo, [que] tinha um vizinho na vila que era da Marinha 
Mercante. Eu não me lembro mais o nome, acho que era Tião, seu Tião, que era 
da Marinha Mercante, era baiano. [Moravam com ele] a mulher, os filhos, que 
tinham a mesma idade que a gente, e a mãe dele, que era uma baiana 
engraçadíssima, era uma figura maravilhosa. Morava gente na vila [tanto de] 
todos os extratos tanto sociais, quanto de origem. O pessoal que morava em 
frente, os Fillardi, o nome já diz tudo, eram de origem italiana. E o Sérgio 
Cabral é exatamente dessa família. E somos amigos até hoje [...]. Tinha o tio do 
Hélio, que era o dono da barbearia. Seu Tião, que era da navegação. O pai do 
Hernani, que era um marceneiro maravilhoso e o Hernani serviu o exército 
comigo.  
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Os trechos selecionados nos fornecem muitos argumentos para reflexão e uma 

série de particularidades do lugar, que poderiam ser analisadas como particularidades da 

Praça Onze como um todo na década de 1950. Isto porque pensamos na oposição Casa 

x Rua trazida pela obra de DaMatta (1979), em que a rua seria o oposto do domínio da 

casa e tenderia “a se identificar com o público, o formal, o visível [...]. A casa está 

associada com a família, com os laços de substância” (Santos & Vogel, 1981:50-70). 

No caso da vila, esta ambiência demonstra uma forma de se viver a Praça Onze dos 

anos 50, e este modo tradicional assemelha-se a uma vida do tipo “cidade do interior, 

onde todo mundo se conhece, fim de tarde, crianças brincando de roda...”, como me foi 

dito. Por outro lado, no espaço da casa há uma solidez, o domínio profundo da cultura a 

que cada grupo pertence. Mas a vila, seu espaço comum, guarda significados diferentes: 

era ocupada por brasileiros e imigrantes judeus e italianos, por negros, nordestinos, 

baianos. Justamente por isso, pela diferença, era um espaço em que havia disputas e 

tensões.  

Um ponto de vista interessante a ser analisado nas falas de Luiz e Paulo é 

justamente o diálogo entre membros de diferentes grupos étnicos. Luiz nos traz a sua 

experiência, esclarecendo que não vivenciou na vila “um distanciamento estabelecido 

por cor”. E diz que “não se lembra de algo que você possa classificar como puro 

preconceito. [...] De judeu ninguém nunca me chamou. No máximo, gringo. E não 

havia, que eu me lembre, uma correspondência clara entre gringo e judeu. Gringo era o 

cara que não era brasileiro. Mas talvez até com intensidade menor do que negro”. Luiz 

considera que havia uma unidade entre eles: “todo mundo, mais ou menos, pertencia a 

uma faixa de poder aquisitivo semelhante”. E isto parece ser um dado que de certa 

forma mais os unia, tornava-os socialmente ligados, do que os afastava. A unidade deste 

seu grupo de referência, que são os moradores da vila, na sua opinião, articulavam-se 

em torno das relações de vizinhança, de camaradagem, como foi exemplificado quando 

iam à casa de seu Pedro, o “tele-vizinho”, onde todos que não tinham televisão – 

provavelmente sem o poder aquisitivo para comprar a novidade –  compartilhavam a 

modernidade. 

Para Luiz, o contraste, a diferença entre os grupos se dava nos momentos dos 

rituais religiosos, quando os amigos católicos queriam comer matsá, cabendo então à 

família Blank criar este laço de proximidade social. O Natal, por fazer parte de uma 

família ortodoxa, não era comemorado e Luiz sentia o distanciamento, reconhecendo aí 

a presença de uma fronteira étnica. Mas os grupos conjugam-se quando se estabelece 
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uma unidade no viver cotidiano da vila. Eu me recordo de um artigo em que Bernard-

Henri Lévy dizia: “Nunca me perguntei se era possível ser judeu e francês ao mesmo 

tempo. Nasci numa cultura onde a compatibilidade não suscitava dificuldade. Portanto 

não me fiz a pergunta nem teórica nem existencialmente” (In: Revista Shalom, set 

1989). 

Por sua vez, Paulo Blank sente haver uma fronteira, um romper das relações 

sociais que se davam cotidianamente quando era chamado de gringo e chamava o 

colega de vila de carcamano e o outro de pau-de-arara. O próprio Paulo diz que era na 

hora da briga que se usavam tais expressões, o que implica dizer que era nesta hora que 

se acionavam as diferenças. Havia tensões e disputas – isto fica claro – mas a vila é 

retratada como um local de sociabilidade. Ser judeu diferenciava-o, mas não o afastava 

daquele ambiente, porque ali havia trocas. O critério de pertencimento na Praça Onze 

dos anos 1950 parece não ser apenas a etnicidade, mas também, e talvez sobretudo, o 

socioeconômico. 

Naquele conjunto de relações sociais construídas diariamente na vila 

vislumbramos um viver na Praça Onze e na cidade. A lógica que rege o olhar de Paulo e 

o de Luiz sobre sua vila me parece ser o mesmo olhar endereçado à cidade. Para eles, 

não há preocupação em delimitar se são judeus, membros de determinado grupo étnico. 

O critério adotado por estes dois irmãos para a sua inserção na vila se dava pelas 

afinidades, pelos conhecimentos, e é desta forma que acredito que ambos se colocaram 

na cidade também. “Esta perspectiva expressa uma concepção de indivíduo baseada no 

princípio igualitário” (Lerner, 1998:46). 

 
Fig.58: A Praça Onze, 1961 
Fonte: Seara, Berenice. Guia de roteiros do Rio Antigo. Infoglobo 
Comunicaçoes Ltda. 2004, p.105 
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Uma outra experiência na Praça Onze foi vivenciada por nós no ano de 2000, 

quando fazia trabalho de campo para uma exposição sobre a vida e a obra do advogado 

e escritor Samuel Malamud, que havia morado na Praça Onze.88 Conhecemos na época 

o filho de imigrantes judeus Maurício Benkes, que morava em uma vila na rua Júlio do 

Carmo, chamada Villa Dr. Alberto Sequeira, com a esposa Celi e os filhos.  

Pinduca, seu apelido, então apontador do jogo do bicho, nos contou um pouco 

do que era a vida na Praça Onze na década de 1940. A vida judaica foi relembrada com 

saudosismo, e a esposa – brasileira, mulata, não-judia – presente no dia do nosso papo, 

valorizava muito a origem do marido. Através de uma matéria escrita pelo jornalista 

Arnaldo Bloch, recuperamos a trajetória de Pinduca. Nela ele afirma: “Aqui [na Praça 

Onze] não tinha preconceito. Casei com a Celi, que é mulata”. Pinduca permaneceu na 

Praça Onze, e ali realiza a integração com membros de outros grupos étnicos. Eu me 

pergunto: como se daria este casamento em outras épocas? Como se daria este 

casamento em outros bairros da cidade? O certo é que Pinduca e Celi fazem na Praça 

Onze do século XXI uma integração jamais imaginada pelos imigrantes e pela cidade 

nos anos 1920.  

Ao jornalista Arnaldo fica uma dica: ele diz que Pinduca só mantém 

“conexões” com o judaísmo porque é circuncidado e porque visita os pais anualmente 

no cemitério judaico. Mas existe uma conexão importante que não deve ser deixada de 

lado: são suas memórias. E quer maior conexão? 

                                            
88 Trabalhei como pesquisadora da exposição A comunidade judaica no Rio de Janeiro do século XX. 
Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, dezembro de 2000. 
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Fig.59: O último judeu do Edém carioca 

Fonte: Jornal O Globo, 5 dez 2000 

 
 

Reproduzo abaixo parte de uma reportagem sobre Pinduca feita pelo jornalista 

Rafael Sento Sé, publicada no Jornal do Brasil de 9 de setembro de 2007. Pinduca 

mudou, mas continua acionando maravilhosamente bem suas memórias: Pinduca, a 

Praça Onze e a cidade se reelaboram. 

 
O último judeu da vila  

Ex-anotador de bicho, Maurício Benkes recorda uma Praça 11 de sinagogas, chafariz e Risca 
Faca 

  
Todos os dias, ao cair da tarde, a moça do sorvete passa com a carrocinha pelo 
portão da Vila Doutor Alberto Sequeira, na Praça ll, anunciando as guloseimas, 
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num tom de voz que é logo imitado pelas crianças. A vendedora tem o caminho 
interrompido pelo ex-eletricista, estofador e anotador de bicho Maurício 
Benkes, 70 anos, mas ela espera pacientemente até o senhor franzino e de olhos 
claros se dar conta de que está na passagem. Sinal, além de educação, de 
reverência pelo morador mais antigo do pedaço. Mora lá desde que nasceu. 
Filho de imigrantes russos, Pinduca, como é conhecido, é o último judeu da vila 
de pouco mais de 50 casas e um dos últimos do bairro que foi reduto judaico. 
[...] Centenas de sobrados foram abaixo, entre eles o do bar onde era realizado o 
baile do Risca Faca. Foi lá que Pinduca conheceu a mulata Celi, com quem é 
casado há 40 anos. "Ele estendeu um lenço e me tirou para dançar", descreve 
Celi. Além do bar, Pinduca costumava ir à Frigele, uma das nove casas de 
comestíveis onde se vendiam ingredientes típicos da culinária judaica. Adorava 
o arenque e o bolo de queijo, mas não dispensava a salada paulista vendida nos 
bares da região – uma mistureba só, de alface, salame, mortadela, tomate, 
azeitona e palmito. Pinduca não gostava muito de ir à sinagoga. "Ficava com o 
pessoal no Bar Capitólio. Algumas cerimônias precisavam de quorum, aí vinha 
alguém chamar a gente", admite o judeu, que hoje freqüenta um templo judaico 
em Copacabana uma vez por mês. Religioso mesmo era o futebol. Ex-América, 
assume sem constrangimento que virou a casaca quando viu o meia vascaíno 
Pojucan fazer firulas com a bola. Aos 60 anos, ainda jogava com moradores 
mais jovens da vila. "O Pinduca era bom de bola. No meu time de botão e no 
vídeo game, há um ponta-direita em homenagem a ele", elogia o ex-morador 
José Ricardo Celente Dias. Problemas de saúde o afastaram da pelota. Sofre de 
catarata e há três anos um acidente vascular cerebral afetou os movimentos do 
braço esquerdo. Mas não a memória, como ele faz questão de ressaltar.  
 

Outras formas de apropriação do lugar e da cidade são expressos nos 

depoimentos de Paulo e Luiz Blank. O trabalho da mãe e da avó como prestamistas é 

um bom exemplo para percebermos como formas de trabalho realizadas pelos judeus 

desde o começo do século foram sendo transformadas no decorrer dos anos:  

 
A minha mãe veio com uns 22 anos; e já tinha uma formação na Polônia numa 
escola profissional, em Lodz. É numa escola, eu acho que ligada ao movimento 
Bund. As histórias que ela contava da Polônia, de passeatas, essas coisas... fazia 
com que minha mãe representasse para mim uma vivência já moderna. E ela 
era, digamos assim, a modernidade judaica, e a minha avó mantinha todos os 
rituais de uma judia do interior, da Polônia. A minha mãe fazia cintas e sutiãs 
ortopédicos. Quando chegou no Brasil, durante um tempo ela se sustentou 
disso. É, aí ela trabalhou, pelo que ela me contava, com médicos. E eu me 
lembro vagamente de alguma coisa assim, de gente experimentando cintas lá 
em casa. Ela mesma usava uma cinta que tinha feito, com umas barbatanas 
enormes... Ela costurava sozinha, numa máquina Singer. Meu pai trabalhou de 
prestamista. E eles se separaram muito cedo. Quando eles se separam, a minha 
mãe, provavelmente, e isso é uma intuição que eu tenho, foi trabalhar vendendo 
à prestação. A profissão dela estava já meio difícil, provavelmente, não é? E aí 
o que eu me lembro era ela vendendo à prestação. E eu, pequeno, costumava 
acompanhar ela aí pela cidade, pelas ruas do Rio, para cima e para baixo...  
Minha avó também trabalhou como klienteltshik. Mas ela vendia para judeus 
que já tinham enriquecido! Vendia só para judeus. Eram mercadorias mais 
refinadas. Tinha uma portuguesa, D. Maria, que morava no Flamengo, que era 
mulher de um médico. Eu não sei como a minha mãe chegou a essas pessoas. E 
ela tinha, segundo minha mãe contava na época, uma herança. Bom, mas acho 
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que devia ser uma contrabandista. E recebia produtos europeus, perfumes... Eu 
me lembro que eram umas garrafinhas pretas de perfume, com bico dourado. E 
cristais tchecos. Minha avó vendia isso. Eu me lembro de ir com ela certa vez 
em uma vila na Pedro Américo [no Catete]. Eu a acompanhava. 

 
Sobre a vida econômica da família Blank é interessante perceber que a mãe é o 

esteio da família. O trabalho de klienteltshik era, na sua maioria, feito por homens 

judeus nas décadas de 1930 e 1940. Mas neste novo contexto social – Praça Onze de 

década de 1950 – articulam-se com o grupo e com a cidade de forma diferenciada. Luiz 

comentou sobre um aspecto importante: a facilidade de aprendizado da língua por parte 

da mãe: 

 
Eu não sei muito bem por quê, não sei o que aconteceu, porque esse trabalho de 
costura da mamãe acabou. Aí mamãe começou a trabalhar como representante, 
vendedora, que eles chamavam de clientele. Clientele nada mais é do que 
freguesia. Traduzindo. De roupas em geral. Roupas finas. Eu sei que ela 
conhecia vários fornecedores. Tinha alguns na Rua da Alfândega, eu me lembro 
de ir com ela, às vezes, para escolher. Como mamãe era uma pessoa bastante 
culta e falava bem, falava várias línguas, ela tinha muita facilidade de se 
comunicar. Ela tinha muita facilidade em estabelecer vínculo, uma conversa. E 
eu sei que a mamãe tinha uma clientela em hospitais. Um que eu tenho na 
memória, muito claramente, é esse hospital-maternidade que tem na Praça XV, 
o Hospital dos Pescadores. É interessante, se você olhar pelo lado sociológico 
da coisa, esse pessoal, o prestamista, principalmente de origem árabe e judaica, 
era na época um elo entre a produção e o consumo. E o cara que vendia à 
prestação, não tinha esses mecanismos todos de hoje, então tomava nota em um 
cartão. Eu me lembro dos cartões, que eu não sei onde mamãe comprava. 

 
Digo a Luiz que eu nunca vi um cartão de clientele. 

 
Pois é, eu vou te desenhar um. Mamãe escrevia português direito. Mamãe tinha 
facilidade. Até onde eu me lembro, mamãe falava alemão, ela estudou alemão, 
lia em alemão, lia a [revista] Stern. Cansei de comprar a Stern, trazia revistas 
alemães para ela, ela adorava. Alemão ela se virava numa boa. Polonês, claro. 
Por causa do polonês, ela conseguia se localizar nas línguas eslavas, como nós 
com o espanhol, não é? Português, ídiche. Ela sabia um pouco de francês. 

 
A avó e a mãe de Paulo e Luiz Blank pareciam se inserir e participar da 

sociedade de maneira diferente. A avó, ao ter como clientes apenas judeus, apresenta 

uma forma de interagir diferenciada, provavelmente pelas dificuldades da língua e do 

diálogo. A mãe, com formação profissional e sabendo diferentes línguas, “dialoga” mais 

facilmente com a cidade. Participa da sociedade brasileira inserindo-se 

profissionalmente, relacionando-se com médicos brasileiros e recebendo clientela em 

casa, e também com outros imigrantes, como D. Maria. Assim a mãe de Luiz e Paulo se 

relaciona com as diferenças que, afinal, geram a vida social. 
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As festas juninas na vila, o futebol, o soltar pipa, a rádio nas proximidades da 

Praça Onze, as paradas de Sete de Setembro e o carnaval na Avenida Presidente Vargas 

também são relembrados por Luiz Blank: 

 
Eu fazia tudo que qualquer garoto da região fazia. Com mais proteção, porque 
minha mãe não ia abrir; afinal, tratava-se de uma mãe judia. Mas fazia. Ela não 
me impedia. Só ia junto, ficava olhando, me protegendo. Eu soltava pipa, ali 
onde hoje seria por trás do Balança, mas não cai, onde tem o Calouste 
Gulbenkian. Aquilo era um terreno vazio, absolutamente vazio que, às vezes, 
tinha circo. E ali era que se soltava pipa. E a minha mãe ia comigo soltar pipa e 
eu ficava danado. Aí o cara cortava minha pipa, minha mãe ia lá e dava-lhe uma 
bronca. 

 
Mais mãe judia, impossível, eu lhe disse. E Luiz rememorou um episódio de 

comoção nacional, sentido também por sua mãe, acho eu.  

 
Eu me lembro, um negócio que ficou na minha cabeça, que um dia eu estava 
soltando pipa, chega minha mãe chorando para me levar para dentro de casa. 
"Vamos embora, vamos embora", e chorava. O Getúlio tinha morrido. Ela 
achava que ia ter, provavelmente, uma convulsão nacional.  

 

Paulo relembrou outros aspectos ligados à música e a uma geração brasileira 

de década de 1950 e 1960: 

 
Do lado da minha casa era a Revista do Rádio. Eram as gráficas ali, então. 
Quando vinha Cauby, quando vinha Angela Maria era um corre-corre na vila, 
“ah, o Cauby tá aí, Angela Maria tá aí”. Eu sei várias músicas de cabeça até 
hoje dessa época. Marchinhas, eu me lembro de eu e meu irmão batucando lá 
em casa. Realmente eu cresci, eu posso dizer que eu cresci no samba, mas como 
carioca. Eu nunca vi uma roda de samba na Praça Onze. Mas sentia a presença 
do samba, claro, e o rádio, as marchinhas de carnaval e tudo isso eram 
freqüentes lá em casa. 

 

O carnaval na Praça Onze, não poderia deixar de ser citado e Luiz recordou 

com alegria de compartilhar com os pais, imigrantes poloneses, esta festa tão brasileira: 

 
Eu só tenho duas lembranças importantes da Presidente Vargas. Carnaval e 7 de 
setembro. Carnaval porque eram os desfiles de carnaval e eu achava aquilo o 
maior barato. Eu ia com meu pai, com a minha mãe ver o desfile das escolas de 
samba Passavam na Presidente Vargas. Só deixou de ser [ali] quando o Brizola 
fez o... [Sambódromo]. E ali na Praça Onze propriamente dita se faziam coretos, 
enfeites. Guardadas as devidas proporções, era muito bonito. A escala, para 
mim, era monumental, não é? 
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Fig. 60: Carnaval na Praça Onze, 1951 
Acervo: Museu Judaico da Praça Onze 

 
 
 
 
E Luiz rememora mais um pouco sobre o carnaval: 

 
Eu tenho fotografias fantasiado de cigano. Minha mãe adorava. Mamãe achava 
um barato. Eu sempre fui muito ligado com o negócio de música. Mas eu sentia 
nela a alegria de ir levar a gente para ver o carnaval, para ver o bloco. 
Enfeitavam a vila. Em São João e carnaval enfeitavam a vila toda. Marchinha 
da minha juventude? Eu me lembro do "Querem acabar com a Praça Onze". A 
gente ouvia muito rádio, minha mãe gostava muito de rádio. E eu, talvez até por 
isso, também. E ela ouvia rádio o dia inteiro. Programas que ela gostava? Rádio 
Nacional: tinha cantores famosíssimos, mas eu ouvia "Jerônimo, o Herói do 
Sertão". Era na Rádio Tupi. E o que está muito presente na minha memória, 
porque essa época eu peguei, é a época do rock. Eu era adolescente e ouvia na 
Mayrink Veiga "A Hora da Broadway".  Elvis Presley, esses troços todos.. 

 
Essa música, Acabou com a Praça Onze, você ouvia onde, Luiz? “No rádio, na 

rua. Na verdade, a música se reportava a um tempo anterior, não é mesmo? Querem 

acabar com a Praça Onze... essa música eu me lembro perfeitamente.  
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Fig.61: Samba Praça Onze, de Erasmo de Andrade e Manoel Gomes. Prov. década de 1950 
Acervo: Museu da Imagem e do Som 

 

 

 

Eu pergunto a Luiz como era o logradouro Praça Onze propriamente dito na 

década de 1950: “Era o espaço que ia da Central do Brasil até depois de onde é hoje o 

Zumbi [...]. Era uma ilha no meio da Avenida”. Eu lhe mostro uma foto de 1939. Luiz 
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me diz: “Nada tão chique. Era um lugar no meio da avenida, uma calçada mais alta, 

tinha umas árvores”. Pergunto ainda: “Como você dizia quando pediam seu endereço 

residencial? Você falava que morava na Praça Onze?  

 
Não. Na Rua de Santana. A Praça Onze era ali do lado, era a região da Praça 
Onze. Eu não me lembro dessa noção, assim, de bairro, como Flamengo, 
Copacabana. Não. Eu morava na Rua de Santana. Tinha um grande amigo meu, 
[com quem] eu passava muitos dias, que foi colega meu no Lafayette e tal, que 
morava na Rua Duvivier. Para mim, a Rua de Santana e a Rua Duvivier, em 
Copacabana, não têm muita diferença. 

 

O que é importante demarcarmos é quais são os critérios de pertencimento na 

cidade para o grupo judeu durante os anos de 1920, 1930 e 1940 e, posteriormente, nas 

décadas de 1950 e 1960. Se anteriormente o grupo judeu tinha uma referência espacial 

diferenciada, que designava aquele local como Praça Onze, justamente porque ali se 

sentiam pertencer a um grupo e, do ponto de vista do grupo, era como se inseriam 

naquela espacialidade e na cidade, nas décadas de 1950 e 1960 notamos uma mudança 

radical no sentido de pertencimento ao lugar. Através da narrativa de Luiz Blank há 

uma compreensão da cidade não a partir de seu referencial étnico, mas sim de sua 

experiência individual, que é plural.  

Nas décadas de 1950 e 1960 o espaço “da rua” promovia muito mais “o contato  

e problematizava o outro. Na Praça Onze da década de 1950 havia muito mais clareza 

de que se existe uma apropriação do espaço de uso comum, isto resulta da “negociação 

permanente através das relações dialógicas” (Santos & Vogel, 1981:80). 

Tanto o grupo judeu que viveu na Praça Onze na década de 30, quanto os que 

nela viveram na década de 1950 estão ainda hoje ligados às relações sociais que ali se 

davam. Todos atribuem valor ao lugar. E o que vimos durante a pesquisa que fizemos 

foram ex-moradores “tecendo tramas, criando e recriando suas identidades” (Santos & 

Vogel, 1981:69). 

Se antes a casa x rua não parecia ser tão determinante, na década de 1950 

constituiu-se quase que totalmente na diversidade. Na Praça Onze de Malim, Lucia e 

Rosa Goldfrab, o lugar tinha um sentido mais amplo de grupo e polarizava-se com a 

cidade mais intensamente. “Todos se conheciam. Era o meu mundo”, me disse Malim. 

O conhecer resulta da “troca social reiterada”, na qual se articulam trabalho, lazer, 

residência, serviços, estabelecimento de cultos; ela provê o encontro do grupo em 

função do espaço que partilham e que viabiliza a vida cotidiana (Ibidem:85). 

A Praça Onze da década de 1950 não elaborava um conjunto de relações 
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sociais pautadas em referenciais étnicos. É claro que a rua de Santana representada por 

Paulo Blank não é representativa de toda a Praça Onze desta mesma década. A rua de 

Santana por nós trabalhada foi e é representada pelas experiências vividas e a nós 

narradas por Paulo e Luiz Blank, assim como a Praça Onze das décadas de 1930 e 1940 

é representada pelas experiências de vida de Lucia, Manoel Malin, Rosa Goldfarb, entre 

outros.  

Falar de Praça Onze é falar de cidade e falar de diversidade. “A troca reiterada 

está na raiz da construção social da pessoa” (Idem). Todos com quem conversamos são 

marcados pela pertinência ao lugar. Mas o meio urbano diversificado “provê certos 

mecanismos de controle da própria diversidade” (Ibidem:91).  

Pertencer à Praça Onze significa a identificação com certos valores e não com 

outros. No caso de Lucia, Manoel, Chaim, eles se reconhecem na esfera das relações 

tradicionais de solidariedade, de convivência e de vizinhança tão comuns a essa 

territorialidade e ao grupo cultural que ali se fixou. A sua memória fundamenta-se nesse 

passado, nessa prática das relações familiares e de amizade, e podemos dizer que é 

dessa forma que eles se inscrevem na memória da Praça Onze e a realimentam 

(Ibidem:62). 

Na opinião de Marcos Chor Maio, para o grupo de imigrantes que se 

estabeleceu nos anos 30 no Brasil, a “sociedade brasileira era apenas uma referência 

geográfica ‘que estimulava estratégias adaptativas, mais do que interativas’” (Grin apud 

Maio, 1993:167). Talvez esteja certo, mas é preciso afirmar que através de todos os 

depoimentos e trajetórias analisadas nesta pesquisa fica demonstrado que os judeus 

criaram vínculos com o Brasil a partir da Praça Onze. Apesar do início de dificuldades, 

foi uma inserção vitoriosa.  

Na Praça Onze, na década de 1950, ainda se registrava uma tentativa de 

perpetuar a cultura ídiche. Um grupo de jovens reuniu-se para fazer teatro e dar 

continuidade, de uma forma reelaborada, à cultura judaica no Brasil A sede da BIBSA, 

que ficava na rua Senador Euzébio, não foi demolida pelas obras de urbanização da 

década de 1940, e esta rua foi incorporada à nova avenida, passando o novo endereço da 

BIBSA a ser: Avenida Presidente Vargas, n. 2246, como escreveu Marcus Schorr no 

Boletim ASA, n. 105. Vale a pena transcrever um trecho do depoimento, porque Marcus 

possibilita, através de suas memórias, compreender como se estruturava uma das 

últimas associações judaicas que permaneceram na Praça Onze, e como os jovens da 1ª. 

geração nascida no Brasil continuavam a ter uma forte conexão com a cultura judaica, 



 258

mas vivendo a experiência de transformá-la. 

 

Em 1950, um grupo de jovens se reunia pela primeira vez na sede da BIBSA – 
Biblioteca Scholem Aleichem, na antiga Praça 11, em cima do cinema 
Centenário (poeira), para fundar o Departamento Juvenil e decidir quais seriam 
as suas atividades. [...]. Enquanto as organizações sionistas pregavam a aliá,89 
nós queríamos que os jovens tivessem um local central onde se encontrar, 
conviver, namorar e viver a cultura ídish. E, apesar de não termos atividades 
políticas, combater o anti-semitismo e propagar o movimento pela paz mundial 
era nossa meta. No sentido de preservar o patrimônio da biblioteca e nos dar 
experiência, éramos assessorados, junto à direção dos “mais velhos”, por Luiz 
Goldberg e Moszek Niskier. Durante a semana, nossa sede vivia animada com a 
leitura de livros (sob a orientação do inesquecível bibliotecário Moishe Bohm), 
torneios de pingue-pongue e xadrez, e a presença maciça dos jovens da “Ídishe 
Avenida”, duas vilas da Praça 11 habitadas quase exclusivamente por judeus. 
Aos sábados, aconteciam as “noites de arte”, ou bailes com orquestra que 
traziam os jovens dos grêmios de Olaria, Madureira, Niterói e Nilópolis ao 
nosso convívio. [...] O ano de 1951 foi rico para a BIBSA. Lançamos a revista 
mensal Esperança (Dervartung) para o íshuv, impressa em português e ídish, 
tendo como diretor Szulim (Saul) Majowka, redator Marcus Schorr e tesoureiro 
Moacir Schorr. Participamos da comissão de solidariedade aos três de nossos 
jovens que acabaram presos e processados após passeata em repúdio a Herbert 
Çukurs, assassino de 30 mil judeus de Riga durante a Segunda Guerra Mundial, 
que se estabelecera no Rio explorando o aluguel de barcos na Lagoa. [...] Em 
1963, [...] fomos chamados a uma reunião na BIBSA, já na Cinelândia, para 
criarmos a ASA (Boletim ASA, n. 105, mar.-abr. 2007). 

 
Sobre a emigração para Israel, ele foi um movimento observado em muitas 

famílias que ainda viviam na Praça Onze. Dentre elas a de Paulo e Luiz Blank. Em 

1961, a família emigra para Israel deixando a rua de Santana:  

 
A decisão, claramente, foi da minha mãe e da minha avó. A razão fundamental 
passa pela descontinuidade do casamento da minha mãe e por achar que em 
Israel viveria muito melhor porque tinha família lá, uma porção de coisas assim. 
Eu já tinha 17 anos e não tinha a menor vontade de ir. Mas aí eu acabei indo. E 
eu me lembro do aniversário do Paulinho no navio, porque a gente foi, com 
tudo isso, a gente foi para Israel no Augustus, que era um navio superporreta. 
Era um belíssimo navio. Eu me lembro que teve uma festinha, o próprio navio 
preparou um jantar de aniversário para o Paulo. Isso a bordo já. Bom, enfim, eu 
não participei, muito menos o Paulo, que era sete anos mais jovem, de nenhum 
processo de discussão para tomar decisão, nada. Eu fui comunicado que a 
família ia se mudar. Até que, em determinado momento, eu disse: "Eu vou 
voltar para o Brasil". E voltei. 
 

Eu pergunto a Luiz porque, na sua opinião, porque a mãe, a avó e o Paulo 

acabaram voltando anos depois para o Brasil: 

 

                                            
89 Hebraico. Termo usado para designar o movimento de imigração para Israel.  
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Engraçado, eu já pensei muito sobre isso. Uma vez eu conversei com a mamãe, 
e aí a desculpa da minha mãe é que eu estava no Brasil. Não era nada disso. Eu 
estava no Brasil e não precisava, em termos de dependência, não precisava dela 
aqui. Mas eu acho que ela voltou... a minha mãe foi sempre uma mulher de 
grandes esperanças, embora ela até tivesse uma visão meio amargurada no fim 
da vida e tal de coisas que ela devia ter feito e não fez. Mas ela sempre foi uma 
mulher, assim, de contemplar um futuro risonho, não é? E eu acho que [estava] 
na perseguição disso.  

 
Perguntei a alguns depoentes se eles ainda freqüentavam a atual Praça Onze, de 

2008. Rosa Goldfarb narrou:  

 
Às vezes eu vou realmente, porque tem muitas coisas que ainda existem naquele 
trecho. Mas não judaicas, ali não tem mais nada judaico. Até a sinagoga que 
tinha sido construída na rua de Santana foi derrubada, porque era justamente 
onde o trem tinha que passar. Mas tem ali o Caloustre, passa o ônibus que vem 
da zona norte, e por ali tem uma escola, a Liceu [de Artes e Ofícios]. Já fui uma 
vez ver uma peça lá. Às vezes o que acontece, e que me deixa muito sem graça, 
[é que] eu tenho que ir às vezes ao Chevra Kadisha, a capela judaica na Praça da 
Bandeira. Eu passo lá, mas aquela muvuca que está agora na Central... eu 
conheci aquilo tão bonito. Eu não gosto nem de [ver].  

 
Chaim Szwertszarf me contou sobre outro aspecto: 
 

Eu fiz Faculdade de Engenharia e criei a Firma Marcha Engenharia Ltda. 
Porque o meu cunhado que era o meu sócio, se chamava Mário e eu me 
chamava Chaim. Então a gente compôs esse nome. Então, Marcha Engenharia 
Limitada, e eu comecei com ele. Antes de comprar um terreno eu juntava um 
grupo, fazia a planta, mostrava, e se eles concordassem, entravam todos com 
recursos e eu construía. Todo prédio tem que ter um nome e eu lembro de dois 
que construímos. Um foi o primeiro prédio que eu construí e eu fui morar no 
Engenho Novo e dei o nome de Marcha Engenharia Ltda. Está lá até hoje. O 
outro foi um prédio que construí na Presidente Vargas e dei o nome de Monte 
Sinai. Ainda está lá: Monte Sinai. Acho que é no número 1146. Foi um dos 
primeiros prédios que foram construídos ali. O nome Monte Sinai é uma 
homenagem a Israel.  
 

O prédio não fica tão distante da Praça Onze. É ou não é uma outra forma de 

marcar a cidade? 

Em 1965 João Roberto Kelly cantava: 

 
Esta é a Praça Onze tão querida,  
Do Carnaval a própria vida... 
A praça existe alegre ou triste. 
Em nossa imaginação. 
 

Em 1969 a Avenida Presidente Vargas completou 25 anos e a imprensa 

noticiou novas obras ali. A Presidente Vargas “vai cortar uma cidade totalmente 

preconcebida. Uma cidade que terá um nome de 100 anos atrás: Cidade Nova (Jornal 
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do Brasil, 7 set. 1969). No ano de 1976 iniciaram-se novas obras na região que afetaram 

diretamente a Praça Onze. O metrô estava começando a ser construído, e foi abaixo o 

restante do casario antigo e marcos do lugar. De 1973 a 1978 a região ficou imersa em 

obras e em 1979 foi inaugurada a estação do metrô Praça Onze, a primeira do Rio, 

localizada nas proximidades do Sambódromo. Foi feita uma sinalização na estação com 

muitas referências ao carnaval e às escolas de samba A estação localiza-se na rua Carmo 

Neto. A Praça Onze, assim como a cidade, vive em mudanças físicas e culturais. Nei 

Lopes, em seu livro-revista Guimbaustrilho e outros mistérios suburbanos, relebrou a 

Praça Onze: 

 
No dia 7 de setembro de 1944, o presidente Getúlio Dorneles Vargas inaugurou 
a nova avenida [...] A Praça foi oficialmente acabando ao longo dos anos 50 a 
60, mas permanece como símbolo da afro-brasilidade em terra carioca. Onde 
outrora existiu, ergueu-se nos anos 80 um monumento a Zumbi dos Palmares e, 
ali adiante, foi construído o “sambódromo”, que é a pista de desfile das escolas 
de samba, hoje bem diferentes dos tempos de Ismael, Paulo da Portela e Heitor 
dos Prazeres.. [...] Mas a nova avenida foi ficando velha, mal utilizada, feia e 
perigosa. A Praça Onze, desaparecida em 1943, foi reconstruída em parte e 
continuou a sofrer modificações. Daí, foi reinaugurada em 1969, para ser 
novamente destruída e reconstruída pela Companhia do Metrô. Com as obras do 
metrô, iniciadas em 1970, desapareceram o prédio da Última Hora, o Mercado 
Livre do Produtor, o cinema Rio Branco e muitas casas residenciais. E, de 1975 
até o fim das obras, todo aquele trecho foi um enorme buraco. [...].(Lopes, 
2001:11-16). 
 

Para terminar, gostaria de ponderar sobre o trabalho do historiador e cientista 

social. Trabalhamos com testemunhos orais, estabelecendo sempre um “relacionamento 

pessoal” (Thomson, 1997:51-71) e de proximidade com nossas fontes de pesquisa. Sem 

esta proximidade não poderíamos lidar com a experiência “do outro”, que não é a nossa 

própria, portanto, mais delicada de tratar. É nesse confrontar de “memórias de outros” 

que estabelecemos o diálogo, e nele tanto depoentes como pesquisadores somos 

modificados (Portelli apud Ribeiro, 2000:164).  

Como discuti em minha dissertação de Mestrado, “trabalhar com 

reminiscências e envolver pessoas em nossa análise crítica nem sempre é fácil”. Nesse 

estudo sobre a Praça Onze, eu me propus a utilizar os testemunhos orais para refletir 

sobre a história e a memória social desse espaço da cidade, interpretando criticamente 

toda a documentação que encontrei, incluindo aqui as narrativas (Idem).  

Pode ser até que alguns dos depoentes não concordem com a análise e as 

conclusões finais deste trabalho sobre Praça Onze. Pode ser também que não gostem 

muito de ver suas “histórias contestadas", como afirma com razão o historiador 
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australiano Alistair Thomson, com farta experiência na metodologia da história oral. 

Mas como ele mesmo define, o valor e a riqueza desse método de trabalho são tão 

grandes que, ao trabalharmos com os depoimentos orais, estamos verdadeiramente 

gerando “novas histórias, e a criação de novas histórias, por sua vez, pode literalmente 

contribuir para o processo de dar voz a experiências vividas por indivíduos e grupos que 

foram excluídos das narrativas históricas anteriores, ou foram marginalizados”. Foi 

pensando dessa forma que, com sutileza e sensibilidade, envolvi meus depoentes no 

meu processo de análise sobre a Praça Onze (Thomson apud Ribeiro, 2000:165). 

Gostaríamos de enfatizar que tentamos valorizar o ressignificado da Praça 

Onze trazido pelas memórias narradas. A memória é viva, ela é construída na vida 

diária, no seu significado para cada sujeito. Memória é narrativa, e se dá em meio à 

prática social. É isto que queremos alcançar através do trabalho com História Oral, 

valorizando o que Yara Khoury diz ser “o poder criativo do sujeito”, e os significados 

diferentes que cada um atribui ao lugar por nós estudado. Isto é que constitui o 

movimento da memória. 

É interessante notar que para a maior parte dos depoentes não há uma diluição 

dos laços afetivos em relação a esse espaço da cidade, ao contrário, esse elo se liga a 

outros. Ali viveram intensamente diferentes aspectos  de suas vidas cotidianas. Essa 

cotidianidade, essa experiência expressam-se através de suas memórias. Ao 

acompanharmos suas trajetórias, percebemos que a Praça Onze é um espaço dinâmico, 

plural, de “relações múltiplas”, e que é vivenciado e “sentido” de diferentes maneiras 

(Certeau, 1996:31-33). Não obstante muitos deles terem em comum o fato de se 

sentirem pertencentes a ele, este sentimento se dá de forma diferenciada em cada um 

desses indivíduos.  

Paulo Blank expressa uma concepção acerca de sua memória da Praça Onze e 

reafirma, em nosso entender, que memórias são narrativas, ressignificações de 

experiências vividas: 

 
A minha lembrança de uma Praça Onze pujantemente judaica pode não ser real. 
Pode refletir o meu estado de espírito interior, da minha casa, não é mesmo? 
Neste livro que eu estou escrevendo eu faço uma brincadeira: as “dez-
apropriações” ou desapropriações, do Benjamin que, dentro daquele seu 
“Memórias, eu digo mais ou menos assim, quer ver? “As aldeias da Polônia se 
escondiam atrás de cada móvel no interior da minha casa”. É uma frase 
inspirada numa frase dele. Mas isso é uma vivência minha. Entende, que eu 
poderia estar vendo a rua sob esse ângulo do excluído, por exemplo, quando eu 
te conto o episódio do gringo? E ao mesmo tempo estou totalmente incluído 
nele? Então, por que eu potencializei o judeu excluído? Quantas lojas judaicas 
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tinha naquela rua? Três? Te falei só de duas, não me lembro de mais nenhuma. 
A vida judaica existia, tinha judeus que iam lá comprar; tinha sinagoga, tinha o 
jornal ídiche, tinha tudo isso... Na minha cabeça, eu recrio uma vida judaica. O 
que ela tinha de real, eu não sei. De intensidade dramática, eu sei. Não é? 

 
A Praça Onze de 2008 redefine-se, criando uma mudança sensível na relação 

com o lugar e com seus antigos e novos ocupantes. Durante décadas os governantes 

viam esse espaço com descaso, e hoje, ao incorporarem a Praça Onze aos seus projetos 

de proteção urbanística e de turismo, demonstram que o incorporam à cidade, porque 

reconhecem sua presença e lhe atribuem significado. A Praça Onze é uma experiência 

concreta, e seus ocupantes tiveram e têm uma experiência de vida social na cidade. Sua 

legibilidade está na forma significativa como brasileiros, negros, judeus, italianos, 

portugueses – através da história e da cultura – marcaram e marcam este espaço no 

Centro do Rio de Janeiro. Esta é, sem dúvida nenhuma, a expressão de uma resistência 

social e cultural. Negros e judeus se constituem em outros espaços da cidade, mas ainda 

lutam por esse pedaço “de memória” como forma de garantir o futuro de tal expressão 

na cidade. Esta é uma luta da cultura e na cultura.90 

Pergunto a Luiz Blank o que significa a Praça Onze hoje para ele, que me 

responde, emocionado:  

 
Olha só, a única coisa que me ocorre para responder é um verso de Drummond: 
"Tem uma pedra no caminho...", em que ele se refere à sua cidade, Itabira. 
Drummond era meu vizinho em Copacabana. Eu morava em uma esquina e ele 
morava na outra. Aí eu ficava vendo ele passar. Ele diz: "Itabira, hoje, é apenas 
uma fotografia na parede. Mas como dói!".  

 
Aqui, mais do que qualquer coisa, ele “compõe” para si mesmo e para mim, 

sua ouvinte, um passado sobre a Praça Onze. E é este passado que quer nos transmitir, 

porque é este que quer preservar. 

Eu rendo uma homenagem a Roberto Murcia Moura, que também faz 

referência a Drummond e à sua Itabira, ele que é apenas uma fotografia no livro de 

memórias da sua Praça Onze. Moura nos diz: “de certa maneira, todos temos uma 

Itabira, mais ou menos real. Mas que seria exatamente Itabira para o poeta? Um lugar 

idealizado da infância, um universo de representações, uma reserva afetiva ou uma 

impossibilidade definitiva?” (M. Moura, 1999:22). 

 
 
 

                                            
90 Conferir esta discussão em Ribeiro, 2000. 



 263

 
 
 
Fig.62: Aspectos da Praça Onze, Rua de Santanna, 2000. 
Acervo: Coleção Paula Ribeiro. 
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Considerações finais 
 

Mas a cidade não conta o seu passado, ela o 
contém. 

   Ítalo Calvino. As cidades Invisíveis (1993:14) 
 

A experiência urbana diferenciada na Praça Onze nos levou a refletir sobre a 

noção de território e as relações que os indivíduos estabelecem entre si, as quais se 

configuram espacialmente. De que forma os indivíduos entram em ação com o meio e 

imprimem no território as marcas de sua cultura de origem? Se por marcas entendemos 

história, memória e cultura (compreendida como experiência vivida pelos indivíduos e 

pelos grupos ao qual pertencem), (de)marcar um espaço seria uma forma de ter sua 

cultura reconhecida no contexto da cidade? Ou como diria Monica P. Velloso, ser uma 

forma de luta para ter reconhecida a sua própria existência? (1990:207-228). 

Seria interessante, portanto, nos questionarmos como certos grupos (re)criam 

espaços/territórios na cidade e neles se reconhecem e elaboram referenciais para a 

manutenção de suas identidades culturais. Isto porque, ao demarcar um espaço na 

cidade, o grupo está estabelecendo uma diferença – a sua diferença – em relação a 

outros grupos, da mesma forma que introduz costumes e valores na sociedade maior. 

O território também pode ser compreendido como um processo social e 

coletivo de elaboração e, neste sentido, pensando na Praça Onze e nos diferentes grupos 

étnicos que a demarcaram, podemos investigar de que maneira a noção de território 

pode ser entendida como uma expressão dessas diversas relações sociais. Faz-se 

necessário, assim, refletir sobre o dialogo, as tensões e as disputas entre os diferentes 

sujeitos. 

Por entendermos que cidade, espaço e práticas sociais são conceitos a serem 

trabalhados juntos, retomamos a Praça Onze, no Centro da cidade do Rio de Janeiro, a 

partir de uma perspectiva que tem na própria história do lugar e nos diferentes modos e 

experiências de vida de seus antigos habitantes o seu objeto de análise.  

O objetivo deste trabalho de pesquisa, que tem como referência as diferentes 

histórias de vida e as trajetórias de imigrantes e filhos de imigrantes judeus, foi o de 

apreender alguns significados que antigos ocupantes da Praça Onze atribuem às suas 

experiências de vida nesse espaço da cidade, e também identificar em suas práticas 

sociais os elementos que caracterizam processos específicos da cultura, isto é, modos de 

viver do grupo social que ali se fixou. 
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Pesquisar acerca desta experiência urbana diferenciada nos levou a refletir a 

respeito de as cidades serem complexas, heterogêneas culturalmente e seus habitantes 

transitarem cotidianamente entre distintos mundos. Perceber essas diferenças sociais e 

culturais é relevante, no entanto, mais importante é pensar sobre como os indivíduos se 

relacionam socialmente com elas. É preciso, além disso, reconhecer e valorizar as 

variadas marcas impressas pelos indivíduos e pelos grupos na cidade. 

 A Praça Onze não foi estudada como um mero espaço físico. Nós a definimos 

sobretudo como uma territorialidade social e culturalmente elaborada mediada por 

disputas em torno do lugar e de seu significado. O sentido que essa territorialidade tem 

para cada um de seus ocupantes revela diversas formas de se inserir e de viver na e a 

cidade do Rio de Janeiro. Investigar a Praça Onze permitiu refletir sobre a forma como 

o Rio, ao longo de sua história, recebeu seus imigrantes que, em distintos momentos e 

situações intervieram na cidade. O trabalho sobre a Praça Onze foca exatamente a 

diversidade das experiências, e é na diversidade que a Praça Onze se constitui. Por não 

existir mais fisicamente, ela está sendo preservada na multiplicidade das memórias. 

Percebemos que a cidade reconhece esta espacialidade como sendo 

marcadamente um território vinculado à cultura negra. A forma como o grupo negro 

marcou o lugar este lugar é mais “ visível “ aos habitantes da cidade.  

O grupo judeu, por sua vez, tem o lugar como um território de memórias. O 

grupo não deixou marcas físicas ali, não há mais lojas, não há monumentos, não há 

nomes de ruas. Nós não o “vemos” mais espacialmente na Praça Onze, mas o grupo 

judeu se reelaborou em outras espacilaidades da cidade. Esta presença se marca por 

outras inserções; por outros poderes. Há outros espaços de integração judaica na cidade, 

seja na cultura, no comércio ou em outras esferas da sociedade. A cidade não o vincula 

àquela espacialidade tão intensamente como a vinculam à cultura negra, mas o 

reconhece através de sua luta pela manutenção desta memória. E o  grupo judeu, através 

de sua história e de sua cultura, se vincula à cidade. 

Tratamos a experiência urbana dos judeus e de outros grupos étnicos no espaço 

Praça Onze a partir da perspectiva mais ampla da vida na cidade do Rio de Janeiro e das 

relações sociais que nela coexistem e tencionam. Ficamos a nos indagar sobre o lugar 

que esse espaço, seus construtores e sua memória irão ocupar nos caminhos e nos 

sentidos das mudanças futuras na e da cultura urbana carioca. E questionamos se a 

própria cidade pensa essa experiência concreta e incorpora os muitos grupos culturais 

que vivenciaram a Praça Onze no decorrer de sua história. 
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