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RESUMO 

Como estabelecer uma relação entre elementos culturais, 

circunstâncias políticas e uso do espaço urbano? Como verificar a relação entre 

cultura, sociedade e comportamento? É possível ler, no tecido concreto da 

cidade, as marcas dos seus processos e agentes de produção?  

A confrontação de práticas cotidianas de diferentes grupos sociais 

evidencia a influência de elementos culturais na produção da metrópole. Na 

escolha do bairro da Boa Vista e no uso e ocupação dos espaços do Recife pela 

imigração judaica na primeira metade do século XX – mapeados a partir de 

depoimentos dos imigrantes e seus descendentes de primeira e segunda geração 

– a apropriação coletiva de diferentes espaços públicos parece responder às 

transformações políticas e sociais que caracterizaram o período de 25 anos que 

separa a eclosão das guerras mundiais I e II e, ao mesmo tempo, guardar 

características peculiares à cultura judaica.  

A princípio concentrados em torno de suas instituições culturais – entre 

outras, idioma, religião e sentido de responsabilidade social – os imigrantes iam 

modelando, no Recife, a cidade estrangeira. Reproduziam, aqui, relações urbanas 

e de vizinhança comuns nos seus locais de origem. Quando, socialmente 

inseridos, acompanharam a classe média na ocupação de outros bairros da 

cidade, o lugar – a Boa Vista – vira sujeito, protagonista da história, parte da 

experiência pessoal.  

Na diversidade, na convivência das diferenças, está a síntese da 

cidade. A presença judaica no Recife teve o espaço da Boa Vista, com seus 

atributos, sua história e sua materialidade, como substrato físico para que se 

desenvolvessem as relações entre duas sociedades – recifense e imigrante. A sua 

ausência re-significa o lugar. Outros atores se apropriarão do espaço – que 

ganhará novas marcas – e contarão outras histórias. É a cidade que se 

reinventa. Da sobreposição dos tempos e agentes sociais, de diferentes 

memórias e significados, se fazem os lugares e as histórias – essa, contada pelos 

imigrantes judeus.  

Palavras-chave: Cultura judaica; história do Recife; desenvolvimento urbano.   
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ABSTRACT 

How to establish a relationship between cultural elements, political 

circumnstances and the use of urban space? Is there a way to verify the 

relationship between culture, society and social behavior? Is it possible to read, 

in the city tissue, marks of its production processes and agents?  

The confrontation of everyday practices of different social groups puts 

in evidence the influence of cultural elements in the production of the metropolis. 

In the process of choosing, in Recife, the sector of Boa Vista, and using the 

urban spaces of the city – which was mapped based on interviews of immigrants 

and their first and second generation descendents – the collective appropriation 

of different public spaces seems to respond to the political and social changes 

that marked the 25-year period between world wars I and II and, still, keep the 

cultural framework of Judaism.  

At the beginning, settled down around their cultural institutions – 

language, religion and the sense of social responsibility peculiar to Judaism – the 

immigrants were building, in Recife, the foreign city. They kept reproducing the 

urban relations and nets common to them in their former town. When, once 

socially included, the immigrants followed the middle class in the occupation of 

other sectors of the city, the place – Boa Vista – becomes the subject, the 

protagonist of the history, part of their personal experience.  

The essence of the city lays on diversity, on the acquaintance of 

differences. Jewish presence had, in Recife, the site of Boa Vista, its attributes 

and its material shape as physical support for the relationship between local and 

immigrant societies. Jewish absence gives a new meaning to it. Other groups will 

take the place – that will acquire new marks – and will tell a new story. The 

overlay of times and social agents, of different memories and meanings, makes 

the history and the places. There is a new city at each point of view. There are 

several ways to tell the history of Recife – this one is being told by the Jewish 

immigrants.  

Key-words: Jewish culture, history of Recife; urban development.  
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A METRÓPOLE DO ESTRANGEIRO 

Enquanto a cidade é essencialmente o espaço do cidadão, a metrópole 

é também o lugar do recém-chegado, de migrantes e estrangeiros que, regidos 

por diferentes códigos, com diferentes gestos e práticas sociais, participam do 

contínuo processo de atribuição de novos usos e significados às estruturas 

urbanas. Entender as forças que atuam na produção das metrópoles, estudar os 

mecanismos de sua modelagem, requer considerar a diversidade, a convivência 

das diferenças. Nesse trabalho, trata-se de como os imigrantes judeus ocuparam 

o bairro da Boa Vista, na primeira metade do século XX, e da influência de 

elementos culturais envolvidos na apropriação dos espaços do Recife.  

Nativos e imigrantes têm diferentes modos de olhar e usar os espaços 

da cidade. Se o nativo atua num meio que lhe é conhecido, o olhar estrangeiro 

busca elementos aos quais possa atribuir significados e lhe sirvam como 

referência – para se orientar, se localizar ou para estabelecer relações que lhe 

possibilitem interagir no novo contexto.  

Com freqüência, imigrantes se agregam em torno de certas estruturas 

– redes de solidariedade, idioma, culinária, organizações educacionais, religiosas 

ou financiadoras do processo de imigração – seja para facilitar a inserção do 

indivíduo ou do grupo na nova sociedade, seja para manter vínculos com suas 

raízes ou condições anteriores. Criam nichos urbanos. Fato comum para muitos 

grupos de estrangeiros, como demonstram os bairros étnicos1 que permeiam as 

cidades, isso também é válido para bairros judeus, em várias partes do mundo 

conhecidos como guetos2.  

Portadores de um código religioso que regula comportamentos e cria 

instituições próprias, os judeus são detentores de uma experiência territorial de 

freqüentes migrações e uma convivência com preconceitos que podem modelar 

suas estratégias de inserção em novos meios. A sua relação com a sociedade – 

marcada por grandes variações no momento em que aconteciam a ascensão do 

nazismo, a Revolução Russa e o fortalecimento dos regimes autoritários 
                                       
1 Podem ser citados bairros como o Bairro da Liberdade, dos japoneses, ou Brás, Mooca e Bexiga, 
dos italianos, espanhóis e portugueses em São Paulo, e os bairros ou cidades de arquitetura 
“típica” alemã ou italiana no sul do Brasil, ou as tantas “novas”, como Nova Friburgo, Nova 
Amsterdã ou Nova Inglaterra que dão nome a bairros, cidades ou estados no mundo. 
2 Uma discussão a respeito do que caracteriza um gueto será desenvolvida adiante. 
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modernos – igualmente interfere no uso e apropriação do espaço. Ao instalarem, 

no período entre duas guerras mundiais, uma colônia israelita no bairro da Boa 

Vista, os imigrantes judeus propiciaram o confronto de diferentes práticas 

cotidianas, a partir das quais torna-se possível relacionar aspectos culturais e 

uso e apropriação do espaço urbano.  

Acreditamos, como Berger (1997), que a cidade carrega em si e deixa 

evidentes as marcas de seu processo de construção. Para analisar o espaço 

judeu, entretanto, são necessários meios específicos de busca dessas marcas. 

Diz Bruno Zevi (2002) que os judeus, expostos a tantos deslocamentos e 

migrações coletivas ao longo de sua história como nação sem território, 

carregam consigo o “morar” e não a casa, o “rezar” e não o templo. As 

estruturas materiais, impossíveis de transportar, se traduzem em símbolos, 

conteúdos, gestos e instituições não-materiais; sugere um modo próprio de ver a 

arquitetura judaica na Diáspora. As marcas na cidade são observadas em seu 

sentido “óbvio” e “obtuso”, em seus níveis direto e indireto de significado, como 

proposto por Barthes (2002). O espaço é visto como forma-conteúdo, substrato 

para as relações sociais, como indica Milton Santos (1997), e os lugares, aos 

quais se atribuem valores, são investigados segundo conceituação de David 

Canter (1983).  

As principais fontes desse trabalho são os depoimentos dos moradores 

do bairro da Boa Vista durante o período que abrange esse estudo, 1914 a 1939 

aproximadamente, delimitado pela eclosão das Guerras Mundiais I e II. 

Pretendemos que, na medida do possível, essa história seja contada pelos 

próprios protagonistas, e isso justifica a freqüente inclusão de depoimentos ao 

longo do texto. Acrescentam-se, além de outras fontes primárias e documentais, 

também a crônica jornalística e os estudos da evolução do espaço urbano do 

Recife feitos por diversos autores. As informações, anotadas sobre base 

cartográfica atual, fornecem mapas para cada etapa de análise que, sobrepostos, 

permitem a leitura do processo de apropriação dos espaços da cidade por esses 

imigrantes.  

Apesar de iniciar com a escolha do lugar e seguir pela instalação das 

instituições e a consolidação do grupo, o trabalho não tem uma estrutura 

cronológica e sim espacial. Analisamos, em cada espaço, as relações dos 
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imigrantes judeus com o contexto social, e as suas expressões no tecido 

concreto da cidade.  

Pretendemos investigar como se articulam as práticas cotidianas 

judaicas com as circunstâncias físicas, políticas e sociais do Recife, e como um 

código peculiar, a experiência de migrações e a convivência com preconceitos – 

bases da cultura judaica – ganham expressão ou se traduzem em estratégias de 

uso do espaço. Na medida em que se modificam o perfil demográfico do grupo e 

as condições sociais e políticas que afetam diretamente os judeus no Brasil e no 

mundo, modificam-se também as formas de ocupação do bairro da Boa Vista. 

Estamos tratando, pois, das relações entre sociedade, comportamento e 

ocupação do espaço. Pretendemos ler a metrópole como resultante da interação 

de vários atores, e verificar a participação de elementos culturais no seu 

processo de produção e apropriação. Como os imigrantes judeus, com suas 

características próprias, interagiram com o espaço físico e social local para se 

inserirem na cidade? Essa é a questão fundamental de pesquisa.  

Esse estudo tem foco geográfica, temporal e culturalmente delimitado: 

a imigração judaica que, no período entre as guerras mundiais I e II, ocupou 

parte do bairro da Boa Vista, na cidade do Recife. Sobre esse objeto, e com a 

questão de pesquisa acima formulada, estabelecemos as hipóteses e objetivos de 

investigação. De uma hipótese principal decorrem os objetivos que definem a 

estrutura do trabalho.  

Defende-se, como hipótese principal, que a presença da imigração 

judaica em parte da cidade do Recife, na primeira metade do século XX, permitiu 

a manutenção de características do grupo e, ao mesmo tempo, respondeu à 

necessidade de inserção dos imigrantes no novo contexto social. Na medida em 

que, através de diversos mecanismos, a sociedade local propiciou ou limitou a 

ocupação, o espaço adquiriu marcas que demonstram a participação dos 

diferentes atores no processo de produção da metrópole.  

O objetivo principal desse trabalho é investigar o processo de 

apropriação dos espaços da cidade pela imigração judaica que, através do uso, 

ocupação e implantação de suas instituições no bairro da Boa Vista, construiu um 

lugar judeu no Recife. Observa-se como as práticas sociais e as instituições 

judaicas se implantaram no espaço físico e deram forma ao assentamento da 

colônia israelita, num processo interativo que reflete tanto as práticas judaicas 
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como as variações das circunstâncias políticas que criaram a necessidade de 

migrar e modelaram as condições de aceitação dos imigrantes pela sociedade 

local.   

Hipóteses e objetivos secundários, cada um correspondendo a uma 

parte dessa investigação, tratam de elementos da cultura judaica, do processo 

de uso e ocupação do bairro da Boa Vista pelos imigrantes judeus, e da interação 

entre os imigrantes, seus descendentes e o espaço local.  

Algumas características culturais judaicas, ao mesmo tempo causa e 

conseqüência da segregação espacial e exclusão social a que estiveram expostos 

os judeus ao longo dos séculos, se evidenciam no uso e ocupação de parte do 

bairro da Boa Vista na primeira metade do século XX. São práticas sociais 

decorrentes de postulados do judaísmo que formatam o espaço judeu. A primeira 

parte do trabalho – Judeu? Que é isso? – trata de alguns preceitos culturais e 

religiosos que estabelecem instituições peculiares, e relata a convivência com 

preconceitos e a experiência territorial de freqüentes migrações que podem 

condicionar a apropriação da Boa Vista, em consonância com o contexto histórico 

local, nacional e mundial. É composta por dois capítulos: “Quem é judeu?” e “De 

Jerusalém a Recife, um longo caminho” .  

A segunda parte do trabalho – A presença judaica no bairro da Boa 

Vista – segue a hipótese de que no bairro da Boa Vista apresentavam-se os 

atributos necessários à implantação de uma colônia israelita, o que permitiu a 

sua escolha e a implantação das instituições judaicas. Com o objetivo de 

identificar a importância das instituições como modeladoras do espaço judeu, o 

foco se desloca ao longo dos espaços que são escolhidos, usados ou interditados 

aos imigrantes e seus descendentes brasileiros de modos diferentes, na medida 

em que variam o perfil demográfico do grupo e suas relações com a sociedade. 

São analisados espaços de uso privado e coletivo em três capítulos: “A escolha: 

a experiência do contato”, “A concentração: a construção da aparência” e “A 

expansão: negociando espaço, identidade e limites”.  

Uma outra hipótese – a de que a sociedade, com diversos 

instrumentos, conduz o processo de produção da cidade – leva à terceira parte 

desse trabalho – Inclusão, inserção e interação social. Com o objetivo de 

identificar como a cidade define a sua ocupação em geral e, em particular, a 

ocupação do bairro da Boa Vista pela imigração judaica, investiga-se como a 
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sociedade permitiu a apropriação e delimitou a expansão espacial da colônia 

israelita, induzindo à dispersão por outros espaços da cidade, enquanto os 

imigrantes e seus descendentes construíam um lugar judeu no Recife. Disso trata 

o capítulo “Os limites da expansão”.  

Identificada a influência de elementos culturais no processo de 

apropriação do bairro da Boa Vista pelos imigrantes judeus, pode-se buscar 

modos de inserir esse tema no repertório projetual ou metodológico dos 

planejadores e pensadores do espaço urbano.   
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1. A PRESENÇA JUDAICA NA BOA VISTA: A HISTÓRIA E 

SEUS PROTAGONISTAS 

“Não será a ciência uma forma de contar histórias?” pergunta-se Milton 

Santos (1997).  

A presença da imigração judaica no Recife no século XX é uma história 

ainda a contar. Sobre os judeus em Pernambuco, alguns estudos dos aspectos 

históricos, antropológicos e sociológicos já realizados focalizam, principalmente, 

a comunidade judaica que se instalou no estado durante a ocupação holandesa 

no século XVII e que foi expulsa 25 anos depois, quando da Restauração 

Pernambucana. A história recente, de que trata esse trabalho, está sendo 

contada pelos protagonistas da ocupação, pelos imigrantes ou seus descendentes 

diretos – o que justifica a freqüente inclusão, no corpo do trabalho, de 

depoimentos quase sempre impregnados de visões pessoais, possivelmente 

acompanhadas de distorções que se emparelham com memórias e saudades.  

O trabalho com fontes primárias exige confrontações com outras bases 

de dados, num delicado processo de confirmação de informações. O 

procedimento de seleção de fontes, de estruturação de abordagens e entrevistas 

e de anotação dos resultados baseia-se em metodologia de Lummis (1997) como 

adiante se detalha. Sobre base cartográfica atual, apresenta-se o bairro da Boa 

Vista em sua relação com o restante da cidade e, sobre essa base, se incluem 

informações sobre uso residencial, comercial e institucional das edificações e dos 

espaços de uso coletivo por usuários membros da comunidade judaica, 

informações de diversas origens assentadas sobre um substrato comum.  

Os mapas elaborados e inseridos no trabalho representam seleções que 

refletem opções metodológicas. Concordando com Benedetto Croce (1960) para 

quem “a história é sempre contemporânea”, assumimos os limites interpretativos 

e de seleção de fontes presentes, nesse trabalho, desde o seu início. Os fatos, 

vistos sob uma perspectiva atual, refletem os meios atuais de investigação, 

análise e interpretação e, vistos sob uma perspectiva pessoal, são lidos sob esse 

ponto de vista. A reconstituição da experiência é, assim, uma tomada de posição 
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ideológica, que expressa uma visão atual e pessoal sobre uma questão de 

pesquisa. 

1.1. REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLÓGICO 

Nesse trabalho, as referências teóricas são expostas ao longo dos 

capítulos onde determinados conceitos se fazem necessários para a busca e 

interpretação dos resultados. O corpo conceitual se apóia em alguns autores que 

analisam, em contextos diversos, cada uma das questões que se apresentam 

quando do estudo do uso e ocupação do bairro da Boa Vista pela imigração 

judaica na primeira metade do século XX. Seguimos a tradição judaica de 

investigação científica, no dizer de Salomão Schneider (2000).   

A tradição judaica sempre esteve próxima da investigação científica. A 
liberdade em se elaborar múltiplas interpretações, instrumento fundamental 
no desenvolvimento da ciência contemporânea, é antiga prática entre os 
sábios de Israel. As milenares e inumeráveis interpretações da Torah são sem 
dúvida nosso maior tesouro. Nesta técnica encantada, múltiplos níveis de 
análise se sobrepõem: gramática, numerologia, cálculos, melodias, rimas, 
poética, lingüística, lendas da tradição oral do povo, lógica, ciências. Tudo 
aparece e é utilizado em nossa tradição interpretativa. Múltiplas num mesmo 
sábio, variadas em metodologia e abordagens, assim são as formas de se 
conhecer na tradição judaica. 

Segundo Bruno Zevi3, o judaísmo é uma religião mais temporal que 

espacial. Os judeus, “povo da memória”, transportam o gesto e não o edifício, 

“carregam o morar e não a casa”, e “na dispersão, encontram o próprio templo, 

a escola e seu espaço”. O judaísmo é “uma religião da vida cotidiana, que 

acontece num espaço que lhe dá e toma a forma”.  A arquitetura judaica deve 

ser entendida “sob uma dimensão ética, como instrumento para a liberdade” que 

“apresenta uma importância não pela sua imagem, mas por seu uso”. Nos gestos 

e nas práticas cotidianas procuraremos encontrar, no Recife, não na construção, 

mas na apropriação dos espaços, a expressão arquitetônica judaica.  

Schneider aponta a amplitude das leis judaicas, de caráter a um só 

tempo religioso e social, atualizadas através das várias interpretações. Assim se 

                                       
3 Zevi, arquiteto, crítico e historiador de arquitetura, judeu europeu, foi imigrante na América em 
tempo e circunstâncias semelhantes ao que estudamos no Recife. De sua autoria são citados, 
nesse trabalho, vários livros e artigos publicados, outros mimeografados, apresentados em suas 
aulas em universidades e gentilmente cedidos, e outros apresentados em jornadas de estudos 
judaicos, de acesso restrito nos bancos de dados da Comunidade Judaica de Veneza, de Roma e de 
Milão.  
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construiu o instrumental de observação e análise desse trabalho, no qual se 

incluem múltiplas fontes e abordagens, depoimentos ao lado de 

correspondências e cartões postais de coleções particulares, uso de espaços 

privados e coletivos tanto quanto marcas identificadoras do uso ou significado 

dos edifícios. 

Para Berger e Luckmann (1997) a cidade é socialmente construída pela 

superposição de diversos tempos e atores que, com seus aparatos tecnológicos e 

suas intenções, gestos e correlações de forças, interferem na produção do 

espaço e das estruturas materiais e não materiais. A cidade guarda, na sua 

estrutura, marcas do seu processo, a partir das quais é possível ler a presença 

dos diferentes agentes de produção. É desses autores o conceito de instituições 

como modeladoras da sociedade e, também, do “universo simbólico que ordena 

a história”.  

O universo simbólico coloca todos os eventos coletivos numa unidade coesa 
que inclui passado, presente e futuro, e une os homens com seus 
antecessores e sucessores numa totalidade significante, da qual todos os 
membros de uma sociedade podem perceber a si próprios como pertinentes.  

O uso e ocupação da Boa Vista pela imigração judaica são analisados 

como um processo que, em última instância, é de construção desse sentimento 

de “pertencer” a algum lugar.  

Também para Barthes é possível ler, na estrutura da cidade, as marcas 

de seu processo de produção. Ao acrescentar, à noção de signo proposta por 

Saussure, a noção de sujeito, o autor amplia a noção de signo como elemento 

carregado de sentido cultural, mas identifica o reconhecimento particular do 

signo por cada sujeito individual e coletivo. Na leitura das marcas da presença 

judaica no bairro da Boa Vista, utilizamos os três distintos níveis de sentido 

propostos por Barthes: o nível informativo – da comunicação; o nível simbólico – 

da significação intencional onde se encontra o sentido óbvio; e o nível da 

significância, onde se encontra o sentido amplo ou obtuso. Igualmente de 

Barthes vem um dos procedimentos metodológicos adotados: através da 

alteridade, ou da marca do outro, verifica-se a identidade espacial judaica no 

bairro da Boa Vista.  

Os conceitos de espaço e lugar, de Milton Santos (1997) são utilizados 

nesse trabalho. O espaço, com suas diversas categorias de análise, é o substrato 
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físico para as relações sociais. Dentre as categorias de análise, é principalmente 

a noção de espaço como forma-conteúdo que se usa para identificar, na forma, o 

conteúdo das práticas sociais judaicas que ocorrem no espaço da cidade. O seu 

conceito de lugar, condizente com o de Canter (1996) – “unidade multi-variada, 

usada intencional e propositadamente por um grupo ou indivíduo que lhe atribui 

valor simbólico” dá suporte para a investigação. Segundo Canter, “três forças 

culturais modelam a vida pública: formas sociais, funcionais e simbólicas”.  

Embora em toda sociedade haja um misto de vida pública e privada, a ênfase 
dada para cada uma, e os valores que elas expressam, ajudam a explicar a 
diferença entre cenários, entre culturas e entre tempos. Os espaços públicos 
criados ou usados pelas sociedades servem como um espelho de seus valores 
públicos e privados. Os espaços públicos muitas vezes vêm a simbolizar a 
comunidade e a sociedade ou cultura em que estão inseridos. Lugares 
específicos adquirem significado através de suas funções, aprofundando ainda 
mais seu papel na vida das pessoas. 

Analisamos, com base nesse referencial teórico, como as circunstâncias 

sociais e políticas se somam às tradições e experiências judaicas e se 

concretizam no uso de edificações e espaços públicos do bairro da Boa Vista 

pelos imigrantes judeus no Recife.  

Outros conceitos são aceitos e fazem parte do corpo teórico desse 

trabalho. O conceito de Benedetto Croce (1960), para quem a história é sempre 

contemporânea, aponta o limite interpretativo dos dados disponíveis e 

analisados. Outro limite se evidencia na elaboração dos mapas de uso do espaço 

pela comunidade judaica, mapas que são representações onde se sobrepõem 

escala, projeção e simbolismo. Mesmo reconhecendo esses limites, é possível 

contar parte dessa história de uso de um espaço do Recife.  

1.2. QUEM CONTA ESSA HISTÓRIA 

Os dados sobre a comunidade judaica do Recife são provenientes de 

pesquisa em bibliografia especializada exígua e, principalmente, de entrevistas e 

depoimentos de moradores da Boa Vista no período focalizado.  

O planejamento de coleta de dados foi elaborado segundo indicação 

metodológica de Trevor Lummis (1996). Definido o escopo geral da investigação, 

selecionamos um grupo de pessoas que, em entrevistas balizadoras, forneceram 
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uma visão geral do ambiente judeu do bairro da Boa Vista, a partir do que semi-

estruturamos as entrevistas seguintes.  

Concordando com Lummis a respeito do poder dos depoimentos, 

“paradoxalmente tão amplo e tão limitado, principalmente porque esses 

‘contadores de história’ interpretam, com seu olhar pessoal”, no caso 

estrangeiro, as situações da terra nova e de velhos tempos, muitas vezes lhes 

faltando elementos ou informações que permitam a compreensão contextual dos 

fatos, o trabalho com fontes primárias exigiu a confrontação de informações e, 

em caso de opiniões conflitantes, prevaleceu o relato ou ponto de vista das 

entrevistas balizadoras.  

Contamos, ainda, e respeitamos profundamente, os lapsos de 

memória. “Há fatos que não se quer lembrar, situações que não se quer reviver, 

segredos que não se quer revelar”, concordamos mais uma vez com Lummis, 

repetindo outros cientistas sociais que trabalham com história oral.  

CATEGORIZAÇÃO E SELEÇÃO DAS FONTES 

Os entrevistados foram agrupados segundo a seguinte categorização: 

Imigrantes judeus, 

Filhos ou netos de imigrantes judeus, 

Moradores não-judeus, 

Comerciantes judeus, 

Comerciantes não-judeus. 

Todos os entrevistados foram moradores ou trabalhadores no bairro da 

Boa Vista no período em estudo. Duas exceções – os professores José Luiz Mota 

Menezes e José Antônio Gonsalves de Mello, não por terem sido moradores da 

Boa Vista, confirmam a regra e justificam a escolha, como renomados estudiosos 

de comunidades judaicas e da evolução do espaço urbano do Recife. 

Os critérios para seleção dessas fontes se expõem abaixo.  

As entrevistas tiveram formatos diferentes, descritos nos subtítulos do 

item Como ouvir.  

As entrevistas iniciais, abertas e desestruturadas, realizadas nas 

residências dos entrevistados, tiveram como finalidade fazer a aproximação ao 
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universo de investigação. Outras entrevistas, semi-estruturadas, foram também 

realizadas nas residências dos entrevistados. Algumas entrevistas foram 

realizadas durante passeios pelas ruas da Boa Vista, com resultados diferentes 

dos obtidos nas entrevistas realizadas nas residências, fora do lugar. Duas 

entrevistas de grande valor para o desenvolvimento desse trabalho não foram 

planejadas. Simplesmente aconteceram, como se relata no tópico “Entrevistas 

fora do tempo e dentro do espaço”.  

AS ENTREVISTAS INICIAIS 

A fim de realizar a aproximação do universo de investigação, era 

necessário estabelecer categorias de análise ou pontos de observação. Era 

necessário saber o que constituía o espaço judeu da Boa Vista para começar a 

estudá-lo.  

A entrevista inicial foi realizada com Miriam Kelner com quem, por 

laços familiares, era possível fazer a associação entre nomes, fatos, datas, 

lugares de outros tempos, com minhas informações pessoais. Era preciso 

conhecer a Boa Vista também sob meu ponto de observação.  

O professor José Luiz Mota Menezes, arquiteto e historiador da cidade 

que desde os anos 1980 me instiga a estudar os espaços judeus da Boa Vista, 

apontou nos mapas e interpretações que vem colecionando e publicando, os 

pontos importantes da Boa Vista na sua condição atual, na sua condição quando 

da presença da imigração judaica na primeira metade do século XX, e na sua 

ocupação como núcleo inicial da povoação do Recife continental. Forneceu-me 

uma importante visão da evolução do espaço urbano do Recife e das relações da 

Boa Vista com o tecido circundante e, ao mesmo tempo, esboçou um paralelo 

entre a presença dos imigrantes judeus no Bairro do Recife no século XVII e a 

ocupação do bairro da Boa Vista três séculos depois.  

O professor José Antônio Gonsalves de Mello, autor de livros sobre a 

presença judaica no Recife no tempo dos flamengos, ao relatar a ocupação do 

Bairro do Recife pelos judeus no século XVII contra-indicou, para a finalidade 

desse trabalho, fazer comparações ou estabelecer correlações entre esses dois 

distintos grupos de judeus.  

Mas era sob o ponto de vista dos imigrantes judeus que eu pretendia 

ver o Recife.  
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Nas entrevistas com Tânia Kaufman, do Arquivo Histórico Judaico AHJ-

PE, e com José Alexandre Ribemboim, do Instituto Histórico Arqueológico de 

Pernambuco, pesquisadores sobre as comunidades judaicas em Pernambuco, vi a 

disponibilidade de outros dados e outras possibilidades de pesquisa. Na 

entrevista com Diva Masur, pesquisadora, entrevistadora do AHJ-PE e, como 

poucas, conhecedora da comunidade judaica do Recife, selecionei as minhas 

fontes posteriores.  

Mas foi principalmente a partir da contribuição de Beatriz Schvartz que 

o modelo de entrevistas se definiu. Beatriz – ou Bertha para nós – colocou-se à 

disposição para caminhar comigo por dentro do bairro judeu. Esse foi o modelo 

preferencial de entrevistas adotado a partir de então.  

1.3. COMO OUVIR 

PASSEIOS PELA BOA VISTA DOS JUDEUS 

Andar pela Boa Vista com Bertha, nascida e criada naquelas ruas na 

década de 1930, mostrou a riqueza de trabalhar com história oral. A essa e às 

novas visitas, que são a base das listas e mapas elaborados nesse trabalho, 

foram-se juntando outros protagonistas da ocupação judaica da Boa Vista.  

Bernardo Schvartz, profundo conhecedor dessa comunidade e desse 

lugar, acrescentou os primeiros e necessários contrapontos. O confronto de 

memórias e opiniões, já previsto por Lummis, requer a volta às questões iniciais, 

a contra-argumentação de outras bases de dados, a opinião de terceiros. Assim, 

retornamos algumas vezes, buscamos em documentos e “memórias 

complementares” as informações que completariam as lacunas.  

Acervos fotográficos particulares e listas telefônicas dos anos 1930 

ajudaram a dirimir dúvidas. Estava deflagrado o processo.  

Mesmo que algumas pesquisas omitam essa fase, é importante relatar 

que, a partir de determinado momento, muitas pessoas se colocaram disponíveis 

e acrescentaram endereços, fotografias, relatos dos elementos que, para eles – e 

agora para mim – caracterizaram o lugar judeu no Recife. Através de Bertha 

começaram a chegar preciosos bilhetes. Escreveu Luiza Cornistean, a quem só 

mais tarde conheci: 
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Para entregar a Rosa.  

Essa é uma lista dos judeus que moravam na Rua Leão Coroado, na Rua da 
Conceição, na Rua Velha, na Rua da Glória, na Rua da Matriz, na Praça Maciel 
Pinheiro, na Rua ...  

Seguem-se 14 páginas de endereços. E outras contribuições, 

importantes como essa.  

Há grandes diferenças entre essas entrevistas e as outras, realizadas 

nas casas dos entrevistadores. “Olhando, a gente lembra tudo. Parece que estou 

vendo ... na janela”, disseram alguns. Mas nem todos precisavam olhar para ver.  

AS ENTREVISTAS FORA DO LUGAR 

Muitas entrevistas foram realizadas nas casas dos entrevistados que, a 

princípio, falavam sozinhos comigo. Entretanto, com o crescente interesse em 

contribuir para que se conte essa história, ao final da tarde chegavam os 

conterrâneos para acrescentar fatos e dados. E aí imperavam as palavras em 

iídiche, a língua da memória. O idioma e as instituições judaicas aqui referidos 

serão explicados em capítulo específico desse trabalho. Mesmo que haja o risco 

de não compreensão imediata de seu significado, optamos por usar as palavras 

mencionadas pelos entrevistados, traduzidas ou explicadas no texto ou no 

glossário anexo.  

Maria Luterman fez um mapa falado da sua vizinhança na Rua Velha 

que, anotado por mim em base cartográfica e apresentado a outros moradores, 

foi acrescentado de pequenos detalhes, mas em nada precisou de correção.  

Modificaram-se apenas alguns participantes das conversas nas calçadas e nos 

quintais, mostrando os diferentes círculos de amigos. Comparado ao mapa falado 

feito por Raquel Kosminsky, nem os participantes das conversas são diferentes.  

Bernardo Dimenstein, como arquiteto, desenhou o mapa de sua 

vizinhança indicando a prática judaica de moradia compartilhada. Falando das 

instituições disse como se construiu o sentimento de “estar em casa” para si e 

para os muitos que receberam abrigo de seus pais.  

Clarice Mesel possibilitou a compreensão de outras relações. Descreveu 

como condições semelhantes de vida – poder de compra, tipo de trabalho, 

freqüência às mesmas instituições, necessidades rotineiras de compartilhar 
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assistência aos velhos, aos doentes e às crianças – estabeleceram a proximidade 

das residências. Esclareceu, também, como o kest, responsabilidade do pai da 

noiva em dotar de teto os recém-casados, reforçou a prática de residência 

compartilhada já indicada por Dimenstein.  

Moisés Kirzner, “nascido na Rua da Imperatriz, na casa onde também 

nasceu Joaquim Nabuco”, ao descrever os seus sete endereços na Boa Vista, 

apontou as razões da mobilidade e as transformações no espaço urbano e 

pessoal.  

Isaac Schachnik, ao falar da Cooperativa Banco Popular Israelita de 

Pernambuco, ressaltou a importância de outras instituições judaicas agregando 

em torno de si os membros da comunidade. Falou das diversas campanhas de 

magbit, onde se angariava recursos para os que chegavam, para os que iam 

casar, para os que adoeciam, para construir quartos ou casas nos quintais ou em 

áreas vizinhas, expandindo o polígono originalmente ocupado pelos imigrantes 

judeus e seus descendentes diretos.  

Israel Averbuch retomou as campanhas de magbit, falando da 

Cooperativa Banco Popular Israelita de Pernambuco e, principalmente, do Colégio 

Israelita como instituição mantenedora da unidade judaica.  

Salomão Jaroslawsky falou do colégio como instituição, e da 

importância de elementos simbólicos, como o rio, a construir o sentimento de 

“estar em casa”.  

Getúlio Katz descreveu a força das organizações juvenis e o momento 

da assimilação cultural e inserção da comunidade judaica na sociedade local.  

Germano Haiut apontou a importância das organizações juvenis como 

criadoras de laços e descreveu a transição entre imigrante judeu e judeu 

brasileiro, tomando como base a transformação do teatro judaico falado em 

iídiche e a gradual adoção do português como idioma dos palcos.  

Elza Rotman Erlich retomou o teatro – paixão de seu pai Avraham 

Rotman – e me presenteou com uma série de fotos da Praça Maciel Pinheiro 

onde ela e a irmã, pequenas, sentavam na fonte; depois, mocinhas, faziam pose 

ou iam às compras. E o casal Rotman, de mãos dadas, a passear perto do 

chafariz. É a Praça presente na sua história de vida.  
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A participação de Rachel Kaufman, do Arquivo Histórico Judaico, deu 

sempre novo tom às investigações. “Acabei de digitar a entrevista de fulano e ele 

disse que...” E chegavam novas e importantes informações.  

Jacob Elias Quevici apontou um padrão residencial, mostrando a 

existência de vários núcleos de descendentes de primeira geração dos imigrantes 

judeus em várias partes do Recife.  

Saulo Gorenstein detalhou a “Rua dos Judeus da Madalena”.  

Outras entrevistas, igualmente valiosas e citadas ao longo do texto, 

acrescentam visões pessoais dos aspectos coletivos da presença judaica no 

bairro da Boa Vista.  

ENTREVISTAS FORA DO TEMPO E DENTRO DO ESPAÇO 

Entrevistamos alguns não-judeus moradores da Boa Vista nas décadas 

de 1930 e 1940, que nos deram a “visão do outro”, parte desse trabalho. Foi 

numa dessas entrevistas, com Maria de Fátima Soares, que passamos a atribuir 

maior importância a certas marcas arquitetônicas existentes em algumas 

fachadas, e predominantes na Rua Visconde de Goiana. Foi dessa entrevista que 

iniciamos a investigação da alteridade – o contraponto para a identidade.  

Uma longa entrevista merece destaque. Dona Celeste Gomes da Silva e 

Dona Eunice Gomes de Siqueira são filhas de Eufrásia Bezerra da Rocha, 

zeladora da extinta sinagoga da Rua Leão Coroado, ou “o Shul dos Kelner”. Dona 

Celeste mora ali desde menina, nos anos 1920 ou 1930, “não lembra, mas era 

nos tempos em que o shul ainda funcionava”. Nas paredes, as marcas do 

armário onde se guardava a Torah. No piso, os limites dos velhos espaços. Na 

memória, os gestos e a fala estranha, aquela gente que “de estranho não tinha 

nada; todos eles se entendiam; eu é que não sabia do que eles falavam, feito 

peixe fora d’água”. Dona Celeste descreve os freqüentadores com a força viva 

dos detalhes e cita onde, nas outras casas, moravam “os que iam às vezes, os 

que colaboravam e os que só iam no fim do sábado”. 

As informações de Celeste foram emparelhadas com as de Noêmia 

Kelner, filha de Bernardo Kelner “que fez esse shul no quintal, pertinho de casa, 

para vovô não precisar andar nem sair para ensinar hebraico e judaísmo”. 
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Como tabular esses dados? Como ou por quê limitar a pesquisa? Como 

usar essas informações? Essas questões foram dirimidas quando, ao longo da 

redação desse trabalho, identifiquei onde cada peça dessas se expressava no uso 

do bairro da Boa Vista. Assim, há mais textos que tabelas, mais fotografias que 

relatos de jornal, mais emoção do que “pura ciência”. É uma opção. 

UM QUESTIONÁRIO E UMA ENQUETE 

A Travessa Martins Júnior liga a Rua do Hospício à Rua Sete de 

Setembro, num lugar movimentado da Boa Vista. Funciona ali, desde 1917, uma 

sinagoga, a única sinagoga no Recife por longo período. Tem uma Estrela de 

David na fachada e, mesmo assim, parece imperceptível ou irreconhecível aos 

não-judeus.  

Como a expressão da arquitetura judaica no Recife é parte desse 

trabalho, era necessário investigar a circunstância.  

Uma entrevista com 5 perguntas, realizada com 20 pessoas na frente 

da sinagoga, e uma enquete de 20 telefonemas a judeus, foram o instrumento 

necessário para confirmar a suposição inicial. Os resultados desse procedimento 

são detalhados no subtítulo “Metáforas urbanas: as várias versões de sinagoga”.  

OUTRAS FONTES 

Outras fontes foram igualmente importantes. 

Duas coleções de correspondências entre familiares judeus falam de 

medos e saudades, do sentimento de migrar, de ser estrangeiro, do processo de 

inserção profissional e social e, finalmente, de ser brasileiro, graças ao 

documento de naturalização “assinado por Getúlio Vargas”, do domínio do 

idioma, do enterro de um dos seus e, principalmente, de seus filhos brasileiros. 

Uma coleção de cartões postais, parcialmente usada para ilustrar esse trabalho, 

falará por si. Por solicitação explícita dos proprietários, as coleções se manterão 

anônimas.  

Nos anais da Câmara, antes Clube dos Dirigentes Lojistas, e nos 

catálogos telefônicos, confirmamos diversos endereços. Nos arquivos de jornais, 

no Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano e no acervo fotográfico da 

Fundação Joaquim Nabuco fizemos uma das leituras da imagem do bairro da Boa 

Vista.  
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Isabela de Lima, pesquisadora de temas judaicos em 2003, ao buscar 

material para sua dissertação de mestrado em Antropologia na UFPE, deparou-

se, nos arquivos da extinta Delegacia de Ordem Política e Social DOPS, com 

listas de endereços de judeus datilografadas em papel da Secretaria de 

Segurança e em cópias de atas de reuniões e contribuições do Centro Israelita 

nas décadas de 1930 e 1940. Cedeu-me o material.  

Através da internet, tivemos acesso a outros bancos de dados. Entre os 

sites brasileiros, destacamos os do IBGE, do Ministério das Relações Exteriores, 

do Itamaraty e do Memorial do Imigrante de São Paulo. Entre os sites 

pernambucanos, as páginas do Governo do Estado de Pernambuco e da 

Prefeitura da Cidade do Recife dão acesso ao banco de imagens e à história 

contada em sua interpretação contemporânea.  

Muitas comunidades judaicas mantêm páginas eletrônicas de livre 

acesso. Os Arquivos Históricos Judaicos Brasileiro e de Pernambuco 

disponibilizam parte de seu banco de dados. Incontáveis sites de organizações 

judaicas colocam disponíveis seus bancos de dados de história oral, de histórias 

do passado e bancos de fotografias. Para minha desagradável surpresa, também 

são numerosos os sites anti-semitas e nazistas. Cada aldeia ou shtetl dizimado 

ou sobrevivente da Guerra Mundial II tenta, hoje, se reconstruir no espaço 

virtual, reunindo depoimentos, histórias e lembranças. Há, também, várias 

instituições religiosas que, atualizadas diariamente, relacionam os princípios do 

judaísmo com as práticas cotidianas. Nas referências bibliográficas, alguns 

artigos citados são dessas páginas eletrônicas.  

O banco de dados do Arquivo Histórico Judaico de Pernambuco, onde 

se encontram entrevistas e depoimentos dos imigrantes e seus descendentes de 

primeira e segunda geração, alguns já transcritos, outros ainda em fita cassete, 

sem tratamento posterior, foi amplamente utilizado. Os depoimentos e 

entrevistas – semi-estruturadas e baseadas em modelo desenvolvido por Tânia 

Kaufman – prestados a Beatriz Schvartz e Diva Masur,4 são fonte de informação 

desse trabalho.  

                                       
4 Há outros depoimentos, por outros depoentes e outros pesquisadores, que não foram utilizados 
nesse trabalho.  
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QUANTIFICAÇÃO DA AMOSTRA 

Além das seis entrevistas balizadoras iniciais realizamos, entre 2001 e 

2003, 05 entrevistas em passeios pelas ruas da Boa Vista; 20 entrevistas nas 

residências de judeus ex-moradores da Boa Vista, nas quais se juntaram, com 

freqüência não anotada, vários depoentes; 05 entrevistas com não-judeus que 

foram moradores da Boa Vista nas décadas de 1930 e 1940; 05 entrevistas com 

judeus que mantêm residência ou loja na Boa Vista; e 05 entrevistas com não-

judeus que moram hoje na Boa Vista.  

Além dessas, conta-se um questionário aplicado a 20 não-judeus 

moradores ou trabalhadores atuais na Boa Vista e 20 telefonemas para 

residências de judeus, com uma pergunta objetiva, além de 4 listas de endereços 

dos judeus na Boa Vista fornecidas por judeus ex-moradores do bairro da Boa 

Vista.  

Incontáveis depoimentos e entrevistas de imigrantes e descendentes 

de primeira e segunda geração, disponíveis no banco de dados do Arquivo 

Histórico Judaico de Pernambuco, também se incluem na amostra dessa 

pesquisa.  

1.4. COMO ANOTAR 

Todas essas fontes apresentam dados que precisam ser organizados ou 

anotados segundo alguns critérios, a fim de serem tratados e utilizados na 

pesquisa.  

Dos depoimentos e entrevistas recolhemos informações – sobre 

endereços, relações de vizinhança, locais de encontro, pontos de adensamento – 

que se transformaram em listas a partir das quais elaboramos mapas. As 

representações de si, a relevância das instituições, a construção do sentimento 

de “estar em casa” ou de “pertencer” a algum lugar ou grupo, são citadas 

literalmente nos capítulos de apresentação de resultados. Quando se trabalha 

com fontes primárias, por vezes as palavras contidas nos depoimentos, diz 

Lummis, sintetizam um significado sobre o qual o pesquisador não deve 

interferir.  
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Os diversos endereços foram anotados em listas e tabelas que, 

classificadas por cada uma das diversas colunas, permitem diferentes 

possibilidades de análise. Assim, ordenamos os dados ora por uso, ora por 

endereço, ora por sobrenome ou por procedência, e pudemos identificar onde se 

localizavam as instituições, ou a relação de vizinhança entre os membros de uma 

mesma família, ou de imigrantes com o mesmo local de procedência, ou as 

residências compartilhadas, ou os vários endereços residenciais de uma mesma 

família.  

Com essas listas, elaboramos mapas que demonstram, em cada etapa 

de resultados, a expressão espacial de uma circunstância ou prática judaica. 

Sobre base cartográfica atual, disponível em meio digital nas unibases da cidade 

do Recife, inserimos informações sobre o uso das edificações e dos espaços 

públicos pelos judeus na Boa Vista. São analisadas as relações do bairro com o 

tecido urbano circundante, a densidade judaica em cada recorte e a 

espacialização de práticas sociais judaicas, como a rede de madeireiros do Cais 

José Mariano, os marceneiros das ruas do Aragão e Conceição, e os moveleiros 

da Rua da Imperatriz, por exemplo, ainda hoje visíveis. A superposição dos 

mapas de cada capítulo de resultados possibilita verificar as estratégias de uso e 

ocupação da Boa Vista pelos imigrantes e seus descendentes.   

1.5. HISTÓRIA PELA METADE 

Diz um provérbio iídiche que meia verdade é uma mentira inteira.  

Esse trabalho resulta da coleta de informações em um universo 

escolhido de depoimentos e fontes, com resultados apresentados em mapas e 

listas que, como qualquer outra representação, estão limitados – ou ampliados 

em seu potencial interpretativo – por escala, projeção e simbolismo. Revelam-se, 

assim, os pontos de vista de quem conta a história. Reconhecemos o limite do 

instrumento.  

Na amostra de dados coletados, há nomes sem endereços, há 

endereços sem nomes, há informações que ainda não se fizeram completas e, 

assim, não puderam ser incluídas nesse trabalho. As inúmeras possibilidades de 

mapas e listas a partir da mesma base de dados não são exploradas em todo o 

seu potencial. Outros trabalhos deverão se suceder.  
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Não pretendemos contar uma história pela metade, mas essa é, por 

enquanto, a história possível. 
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I. JUDEU? QUE É ISSO? 

As pessoas carregam consigo sua história, seus ritos, seus mitos, como uma 
bagagem que não se perde a cada estação, que está sempre burlando a 
vigilância do presente, denunciando o passado.  

GINZBURG (2004) 

Um complexo conjunto de ritos, crenças e experiências coletivas dá a 

um povo seu sentido de identidade. Alguns aspectos da cultura judaica, ao 

mesmo tempo causa e conseqüência da segregação espacial e exclusão social a 

que estiveram expostos ao longo de séculos, dão aos judeus um sentido peculiar 

de sociedade, de lugar e de organização dos espaços.  

O código de conduta, as leis cotidianas e a memória coletiva, transmitidos por 
ritos, cerimônias e celebrações, definem a identidade do povo judeu em 
qualquer domínio ou limite territorial, seja na Terra Prometida, no gueto, no 
bairro da Boa Vista, ou em qualquer forma de confinamento na Diáspora.  

LUDERMIR (2001) 

Práticas sociais decorrentes de postulados do judaísmo – uma religião 

da vida cotidiana, como diz Bruno Zevi em vários artigos – formatam o espaço 

judeu. A primeira parte desse trabalho trata de preceitos culturais judaicos e da 

experiência de freqüentes migrações e da convivência com preconceitos que 

podem condicionar os modos de inserção dos imigrantes judeus. Divide-se em 

dois capítulos: “Quem é Judeu?” e “De Jerusalém a Recife: um longo caminho”.  

O olhar estrangeiro sobre a nova cidade, a variação no perfil 

demográfico do grupo e a apropriação de diferentes espaços em diferentes 

circunstâncias políticas, permitirão evidenciar a influência de elementos culturais 

no processo de uso e apropriação do espaço urbano do Recife pelos imigrantes 

judeus na primeira metade do século XX.  
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2. QUEM É JUDEU? 

Perguntaram certa vez a Hilel, sábio judeu do período de dominação romana, 
como se poderia definir o judaísmo em uma só frase, e ele respondeu: "Não 
faça ao outro o que não queres para ti mesmo". Creio que, se esta frase não 
exaure o que é o judaísmo, por certo é um ótimo começo.  

SCHNEIDER (2002) 

Quem é judeu? O que é ser judeu? Uma longa discussão, que foge do 

âmbito desse trabalho, tem levado a respostas que variam nos séculos, ao sabor 

do nível de inclusão social e da importância econômica que um judeu ou uma 

comunidade judaica pode ter para os grupos que detêm o poder em determinada 

situação. Longe de haver concordância sobre a matéria. Para alguns inquisidores 

dos Tribunais do Santo Ofício, judeu era aquele que praticava atos judaizantes 

ou descendia de judeu confesso até a sexta geração ascendente – o sétimo 

judeu. Para muitos cristãos medievais, tanto quanto para os czares modernos, 

judeus eram “os outros” e, por muito tempo, foram confinados em zonas 

especiais de moradia – os guetos, os shtetlech ou a Zona de Confinamento5. Para 

os nazistas, judeu era quem tinha sangue de judeu em si ou em gerações 

anteriores... e, na medida em que expunham seus conceitos acerca da 

superioridade da raça ariana, variavam as categorias classificatórias. Hoje as 

várias correntes do judaísmo ainda mantêm dissenso a esse respeito. Adotamos 

aqui, por definição suficiente, que judeu é aquele que se vê e é visto como tal.  

Há judeus brancos, louros, ruivos, morenos... Há judeus brasileiros, 

russos, americanos, ingleses, franceses, búlgaros... Há judeus ricos e pobres, 

reformistas, ortodoxos, progressistas e sionistas, agnósticos ou ateus, há 

democratas, comunistas... Dentro desse quadro múltiplo, o que parece mais 

fortemente dar identidade ao conjunto é a soma de elementos, igualmente 

diversificados, como religião, tradição, história e representação de si.  A 

singularidade social e religiosa tem influência na vida individual e comunitária 

dos judeus, e a formação da consciência coletiva judaica prevalece na ligação 

entre as comunidades da Diáspora e Eretz – a Terra de Israel.  

                                       
5 Os guetos, os shtetlech e o Pale ou Zona de Confinamento são, adiante, analisados como formas 
de morar.  
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2.1. TORAH: A PÁTRIA PORTÁTIL 

A vida judaica tem sido moldada pelos códigos ou conjuntos de leis que 

regem as práticas cotidianas e pela experiência territorial de freqüentes 

migrações provocadas, entre outros, por preconceitos que oscilam, 

historicamente, entre o antijudaísmo religioso e o anti-semitismo racial. 

Enquanto a codificação de práticas cotidianas estabelece instituições e normas de 

relação do homem com os seus iguais, com Deus e com o meio circundante, a 

experiência territorial impõe meios de transportar as estruturas pelos longos 

caminhos da dispersão; a convivência com preconceitos, por sua vez, estabelece 

modos peculiares de expressão e assentamento, evidenciados na ocupação do 

bairro da Boa Vista.  

Para Székely (1940), repetindo velhos rabinos e historiadores do 

judaísmo, “a Torah é a pátria portátil dos judeus”. Sendo as comunidades 

judaicas freqüentemente excluídas da organização social e administrativa 

nacional de onde se encontravam, as leis judaicas tiveram, por muito tempo, 

caráter igualmente civil e religioso, sendo os assuntos internos decididos por 

tribunais rabínicos. Regidos pelos mesmos códigos, os judeus mantêm 

uniformidades que justificariam as semelhanças entre tantas comunidades em 

diferentes tempos e lugares.  

A fim de relacionar características culturais com o uso e ocupação do 

espaço urbano – um dos objetivos desse trabalho – buscamos nas próprias leis 

judaicas os postulados que ganham expressão na ocupação do espaço urbano 

por imigrantes judeus no Recife.  

As leis judaicas estão contidas no Tanach, constituído por 24 livros – 

correspondente ao Antigo Testamento de bíblias cristãs – e consiste de três 

divisões: a Torah ou Pentateuco, os Profetas e os Escritos. As leis suplementares, 

desenvolvidas na Antiguidade na medida em que surgiam questões específicas, 

eram transmitidas oralmente de geração em geração, até que foram codificadas 

e compiladas, por volta do ano 200 a.e.c6. A este código deu-se o nome de 

Mishnah que, juntamente com a Gemarah (comentários e interpretações 

rabínicas das leis da Mishnah), compõem o Talmud. Sendo um registro de 

                                       
6 Em respeito a alguns grupos que não adotam o calendário gregoriano nem marcam seus tempos 
em função do nascimento de Cristo, usamos aqui a.e.c. e d.e.c. significando, respectivamente, 
antes e depois da era comum.  



 
 

 

36

discussões faladas, o Talmud não é nem sistemático nem conciso. Parece indicar, 

entretanto, que o judaísmo pressupõe que o conhecimento é socialmente 

construído ao longo de gerações e com a participação de diferentes agentes e 

forças, nas quais se baseia a evolução das interpretações da lei. Sendo o 

Pentateuco a parte mais discutida, logo seu nome – Torah – veio a ser conhecido 

como representando todo o Tanach.  

O LIVRE ARBÍTRIO 

Para os judeus, a era messiânica – a vinda do redentor filho de Deus – 

ainda não aconteceu. A concepção do Messias e as condições de sua presença no 

mundo diferenciam judeus e cristãos. Assemelham-se, entretanto, no princípio 

básico do judaísmo – o livre arbítrio – que, no cotidiano, define formas de 

atuação e de relação do homem com o seu meio.  

Aqueles que viveram nos campos de concentração e extermínio conseguem 
lembrar que, durante a noite, alguns iam de barraca em barraca confortando 
os mais desesperados e, muitas vezes, ofereciam um pedaço de pão que 
havia sobrado. Poucos eram capazes de agir assim, mas esses poucos davam 
a todos a maior das lições: pode-se tirar quase tudo de um homem, mas não 
sua liberdade de escolher – não importa em que circunstância – a maneira 
como acha que deve agir... 

escreveu Victor Frankl (1946), sobrevivente do campo de concentração 

de Auschwitz, em seu diário. Nessas poucas palavras se expressa um dos 

aspectos fundamentais da cultura judaica: o livre arbítrio. Desde o Jardim do 

Éden, e em cada cidade, tempo ou lugar, pode-se escolher, sabendo-se que, da 

escolha, depende a permanência ou a expulsão do paraíso.  

No Gênesis, Deus fala a Abraão: “Olha para os céus e conta as estrelas, 

se podes contá-las”. Em hebraico, olhar se diz habet, e é seguido da preposição 

Al, sobre. Ao olhar, quem contempla se coloca acima do objeto contemplado. 

Assim, nem os astros, nem as circunstâncias sociais adversas, podem determinar 

os modos de inserção dos judeus no seu tempo e espaço, pois os judeus são, por 

princípio, não clássicos, não conformistas, não definem regras a priori (Zevi, 

2002), não se asfixiam e usam o livre arbítrio para, 

em liberdade, criar e colocar em prática uma sociedade baseada nos seus 
princípios éticos. Tendo o livre arbítrio – a liberdade de escolha – o perfil de 
nossa sociedade é o produto da escolha do ser humano, e os problemas são 
conseqüências desta opção. 
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O século XIX e parte do século XX se caracterizaram por uma confiança 

ilimitada no método científico, que deveria decifrar os segredos da vida, da alma 

e das relações sociais. Essa confiança estava assentada nos trabalhos de Darwin 

na biologia, de Pavlov na psicologia, de Freud na psicanálise e de Marx na 

sociologia. Discutia-se a concepção do livre arbítrio, e o próprio conceito de 

liberdade, que variou ao longo dos anos e entre grupos sociais. Para alguns, 

judeus e não-judeus, liberdade é se ver livre das tradições; para outros, 

liberdade é poder praticá-las, poder pertencer a um grupo.  

Os filósofos discutem o grau de influência de aspectos circunstanciais 

na atitude de cada grupo ou indivíduo. No clássico Methods of Ethics, Sidgwick 

questiona:  

O meu comportamento a cada momento não será determinado (1) pelo meu 
caráter, como foi parcialmente herdado e parcialmente formado por minhas 
reações ao meio, e (2) pelas minhas circunstâncias e influências externas, 
agindo no momento sobre mim? Os atos coletivos que estou prestes a 
praticar podem ser calculados por alguém que conheça o meu caráter e as 
forças que atuam sobre mim? Ou existe, talvez, algum elemento que torne 
este cálculo impossível? 

Kant, nas suas Crítica à Razão Pura e Crítica à Razão Prática, responde 

que, mesmo que a ciência pudesse dar uma informação completa da conduta 

humana, a experiência moral seria inexplicável. A razão pura não dá acesso à 

realidade metafísica, só alcançável pela razão prática.  

Opinam dois judeus, nos séculos XX antes e depois da era comum, 

respectivamente Abraão e Albert Einstein: “Nada está pré-determinado, olhamos 

acima dos astros, temos o direito de escolha”, ensina o primeiro, e “Tudo é 

relativo”, prova o segundo. A análise do uso e ocupação do bairro da Boa Vista 

pela imigração judaica no século XX se inicia com a escolha do lugar.  

TZEDAKAH: DE CADA UM DE ACORDO COM SUA HABILIDADE, A CADA UM 
DE ACORDO COM SUA NECESSIDADE 

Também contida na Torah, uma das idéias centrais do judaísmo, 

certamente condicionadora da unidade milenar do grupo, é a tzedakah. A palavra 

não tem correspondente em português. Mais ampla que “caridade” ou 

“filantropia”, a tzedakah está diretamente associada ao conceito de 

responsabilidade e justiça social, considerada como um ato religioso – como um 

mandamento – que deve estar presente no cotidiano e não como um evento 
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excepcional. Na concepção judaica Deus dá, junto com as graças e riquezas, a 

obrigação social de compartilhar, razão pela qual alguém foi agraciado. Ao lado 

do estudo da Torah, a tzedakah é considerada como a principal virtude do judeu, 

sendo praticada tanto pessoal como comunitariamente. Cada comunidade é 

responsável pelo bem-estar de seus pobres.  

Segundo Eban (1973), o começo do século XX foi marcado por uma 

transformação radical na base da existência judaica. Baseado no princípio da 

tzedakah, um novo tipo de sociedade tornava-se realidade na colônia coletiva ou 

kevutzah, uma experiência única de organização social7 que teve início no ano de 

1909, na Palestina, e influenciou as várias comunidades judaicas da Diáspora.  

Ali foi criada uma sociedade que funcionava de acordo com as normas 
utópicas concebidas pelos grandes reformadores da Rússia no século XIX: ali 
se desenvolveu um modo de vida em que, na verdade, todos davam de 
acordo com suas habilidades e recebiam conforme suas necessidades. 

Essas unidades embrionárias evoluíram para o movimento do kibutz8 – 

“uma encarnação bem sucedida do ideal igualitário e da justiça social ou 

tzedakah” e deram continuidade às práticas sociais judaicas de fortalecimento de 

grupos, como a necessidade de minian.  

MINIAN: O ESTADO MÍNIMO 

Minian é o quorum mínimo de dez homens aptos a ler a Torah, exigido 

pela lei judaica para a celebração de um ato religioso de caráter público. Embora 

a prece individual seja válida, a prece em comunidade demonstra a 

responsabilidade de uns pelos outros. A necessidade de reunir minian justifica, 

em muitos casos, a concentração e a formação de nichos. Na ausência do 

minian, não se configura uma comunidade judaica. Essa talvez seja a instituição 

cultural que mais claramente estabelece a reunião de judeus. Segundo Bela 

Székely (1940), a base da coesão dos judeus repousa nas dez famílias 

consabidas, ou os dez varões que formam o minian.  

                                       
7 O lema internacional do Partido Comunista – De cada um de acordo com sua habilidade, a cada 
um de acordo com sua necessidade – se enquadra no conceito judaico da tzedakah, justificando a 
freqüente associação dos judeus ao comunismo, o que, no Brasil e em outros países, condicionou 
os processos de inserção e aceitação social.  
8 Três importantes sistemas de produção e distribuição de terras se firmaram em Israel a partir do 
século XX. A kevutzah é um núcleo agrícola onde terra, equipamentos, produção e finanças são 
coletivos. No kibutz, igualmente aldeia ou comunidade coletiva, admite-se mão-de-obra assalariada 
e empreendimentos industriais. No moshav ou cooperativa, os colonos possuem residências 
próprias, cultivam pequenos lotes, e cooperam na aquisição de equipamentos, venda da produção 
e auxílio mútuo, podendo as terras ser de propriedade particular ou do Fundo Nacional Judaico.  
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Cada minian constituía, na realidade, um Estado minúsculo, ou pelo menos 
uma comunidade em que a coesão nacional do povo judeu, sempre 
fracionado, se conservava, apesar de todas as dificuldades. As migrações 
dependiam consideravelmente dos minianim, e graças a eles não se 
efetuaram migrações meramente individuais. Em todas as ocasiões e em 
todos os lugares em que se fixaram os judeus, não o fizeram como indivíduos 
e sim em grupos pequenos que continuavam vivendo em comunidade de 
caráter tipicamente judaico. 

BRIS: O PACTO DA PALAVRA 

Distinguindo fisicamente um judeu de um não-judeu, o Pacto da 

Palavra – Brit Milah – representa a aliança entre o homem e Deus. A circuncisão 

é a lembrança desse pacto, que todo judeu leva como marca indelével em seu 

corpo a partir do oitavo dia de vida.  

Símbolo da continuidade do povo judeu, o bris insere o recém-nascido 

no seu povo, o faz pertencente ao grupo – o que será reafirmado no Bar Mitzvah, 

aos 13 anos. O ritual é realizado dentro de perfeitas normas de higiene, por uma 

pessoa especializada, o mohel, numa cerimônia em que o padrinho ou sandak 

assume responsabilidades com relação à criança.  

KASHRUT: AS LEIS ALIMENTARES 

A kashrut – conjunto de leis dietéticas judaicas – estabelece quais os 

alimentos próprios ou impróprios ao consumo, os modos de cultivo e abate, o 

manuseio, os utensílios e os modos de cocção de vegetais e animais. Citadas na 

Torah, algumas regras são facilmente observáveis. “Da terra, os que tenham 

cascos fendidos e ruminem” e “que não se arrastem pelo chão” permite a 

ingestão de bovinos e caprinos e proíbe os suínos e répteis. “Da água os que 

tenham barbatanas e escamas” proíbe o consumo de crustáceos e moluscos.  

Outras regras, entretanto, não são visíveis. Os vegetais devem ser 

cultivados dentro de regras específicas, devendo ser os solos – e nos tempos 

bíblicos também os servos – submetidos ao descanso sabático9. Os animais 

devem ser abatidos de um determinado modo10, e a carne deve ser isenta de 

sangue, sendo o shochet um profissional treinado para isso. Não se mistura a 

                                       
9 A cada ciclo de 7 dias ou 7 anos, um deve ser de descanso do solo e dos servos. A cada ciclo de 
49 (7X7) anos, dívidas e outras obrigações são canceladas.  
10 Lembramos aqui que, na escassez de sal e antes da popularização das geladeiras e de outros 
métodos de conservação dos alimentos, era freqüente se manter vivo um animal do qual se 
retiravam partes para o consumo. Era proibido aos judeus expor animais a esse sofrimento ou 
consumir animais mutilados. O shochet é treinado nos métodos menos dolorosos e mais e 
higiênicos de abate animal. 



 
 

 

40

carne com leite – nem no momento de preparo e armazenagem nem no 

momento de ingestão. Cozinhas domésticas ou de restaurantes kasher são, 

então, diferentes de outras.  

A obediência à kashrut é obrigatória. Mesmo que no Recife não sejam 

raros, hoje como no começo do século XX, judeus que só observam essas regras 

em datas festivas ou especiais, não é comum a ingestão de alimentos treifah – 

alimentos proscritos pela lei judaica – ou animais que morreram de forma lenta e 

dolorosa.  

2.2. TEMPOS E ESPAÇOS 

O judaísmo é, dizem vários estudiosos, mais temporal que espacial 

(Zevi,2004 e Einstein,1989). Há sempre um intervalo de tempo para que se 

verifique a correção das intenções e para que se dimensione a distância entre 

intenção e gesto. Tempo e espaço são, como metáforas, simbolizados. Há, 

assim, uma longa caminhada entre a promessa a Abraão e a conquista da Terra 

Prometida. São mais quarenta anos vagando pelo deserto, desde a fuga do 

cativeiro de quatro séculos no Egito até a chegada a Jerusalém. Nem Moisés, que 

nesse percurso recebeu os Dez Mandamentos e firmou o povo hebreu como 

nação judaica, nem qualquer um dos que tenham sido escravos no Egito, jamais 

pisou na Terra Prometida, entregue aos descendentes nascidos no caminho da 

liberdade. Até Deus se dá um tempo, no processo de criação do mundo, entre o 

gesto inicial, quando há apenas a energia – Faça-se a Luz – e a posterior criação, 

a partir do barro do chão, do homem à sua imagem e semelhança. Há, no 

judaísmo, um tempo de espera ou preparação de cada evento como para que, 

segundo Freud (1970) “se organizem as energias anímicas e se alcance a 

plenitude da satisfação do desejo”.  

A promessa evoca a satisfação do desejo. Dá-se um refinamento quando o 
aparelho psíquico adia a realização de impulsos, para atendê-los, a posteriori, 
de modo mais organizado e em momento mais adequado. Ultrapassa-se, 
assim, a busca de pronta satisfação dos impulsos e o aparelho psíquico busca 
eliminar a tensão e obter prazer.  

No processo de implantação da colônia israelita no bairro da Boa Vista, 

essa era uma das concepções de tempo – um passo dentro de um caminho.  
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O CALENDÁRIO 

Se, na temporalidade, há a espera, também no calendário se 

evidenciam e consolidam práticas culturais. O dia é a unidade natural de tempo 

que, para os judeus, se inicia ao pôr-do-sol ou vésperas. "Sobreveio a tarde e 

depois a manhã: foi o primeiro dia". O calendário segue o ciclo lunar, que é de 

aproximadamente 29 dias e meio. Assim, cada mês começa com a Lua Nova e 

tem 29 ou 30 dias, e o ano tem 12 meses, sendo inserido periodicamente um 

mês adicional Adar II a fim de que se acompanhe o ciclo solar que define as 

estações e as celebrações a elas relacionadas. A contagem do tempo no 

calendário judaico tem início com a criação do homem11 e do mundo. Assim, o 

ano zero do judaísmo corresponde ao ano em que o mundo foi criado, há 5765 

anos – uma diferença de 3760 anos com relação ao calendário gregoriano. O 

primeiro mês do calendário é o de Nissan – o mês do Êxodo, que marca o início 

da história dos judeus como um povo livre – mas o Ano Novo ou Rosh Hashanah 

se comemora no mês de Tishrei – o nascimento de Adão, no outono em 

Jerusalém.  

O calendário judaico marca tempos atuais e, principalmente, as 

histórias de todos os tempos, que são celebradas e explicadas a cada ano, 

mantendo viva a memória histórica do povo. A Torah é dividida em porções 

semanais de leitura de modo que, ao fim de um ano, todo o seu conteúdo tenha 

sido estudado, uma parshah a cada semana, igual em cada canto da Diáspora.   

FESTAS: PARA CELEBRAR E CONSOLIDAR A HISTÓRIA E AS TRADIÇÕES 

Nas últimas décadas a relação entre história, memória e esquecimento 

foi discutida muito mais intensamente do que no passado, principalmente em 

virtude do iminente desaparecimento físico da última geração de testemunhas do 

holocausto dos judeus na Europa do século XX. Os judeus estabelecem uma 

relação vital e cotidiana com o passado, por um lado através dos profetas que 

exploram o significado da história, por outro através de uma memória coletiva 

transmitida pelos ritos – memória que não é uma reminiscência que também 

                                       
11 Vamos aqui considerar que a Torah não pretende provar a idade do universo, e que os estágios 
iniciais da criação antecederam o estabelecimento de um sistema temporal, só introduzido no 
quarto dia, com a criação do sol e da lua – “para que se diferenciem os dias e a noites”. Ou, no 
modo bíblico, “mil anos, ante os Teus olhos, são como o dia de ontem que se foi”. 
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implicaria um sentido de distância – mas uma atualização de fatos vividos no 

passado e revividos a cada celebração.  

A história judaica é lembrada a cada ciclo anual, num ritual de 

tradições que atualizam e consolidam a identidade e unidade do povo. As festas 

celebram acontecimentos dos tempos bíblicos, ao que se acrescentam eventos 

mais recentes. Assim, ao lado de festas que lembram a liberdade e o êxodo do 

Egito e o exílio na Babilônia, há datas que celebram – com pesar ou alegria – o 

dia da expulsão dos judeus da Espanha em 1492, os mártires da Guerra Mundial 

II e a fundação do Estado de Israel em 1948. Muitas das festas, relacionadas a 

atividades agrícolas que acontecem em determinadas estações do ano, têm 

celebração fora de recintos fechados e guardam o ciclo de estações de 

Jerusalém. Há “procissões”, acampamentos, algumas festas barulhentas, que 

dificilmente passariam desapercebidas pela vizinhança. Celebrar e lembrar fazem 

parte da cultura judaica.  

Purim comemora a sobrevivência judaica sob domínio persa. Na 

celebração, que acontece em data próxima ao Carnaval, o serviço religioso 

consiste na leitura do livro de Ester, e as crianças giram umas matracas toda vez 

que o nome de Haman – o vilão da história – é mencionado. Os homens podem 

beber até que não mais consigam distinguir o nome de Hamam. Vestem-se 

fantasias para mostrar que as máscaras mudam a aparência exterior mas a 

substância interior permanece inalterada, em recordação dos judeus que foram 

obrigados a seguir outros costumes religiosos, por decretos e imposições e 

continuavam fiéis ao judaísmo.  

A Páscoa, ou Pessach, celebra a libertação do cativeiro e o êxodo do 

Egito. No Recife, mesmo os que se diziam pouco religiosos, observavam a 

tradição do Seder – palavra hebraica que significa ordem e denomina a ceia, a 

leitura e a celebração dessa noite. Convidavam os que não tinham ainda trazido 

as famílias, de modo que estivessem entre os seus para a ceia festiva. Segundo 

Yerushalmi, (1992) 

A encenação simbólica de um enredo historicamente fundamentado, dividido 
em três grandes atos – escravidão, libertação e resgate final – mantém a 
transmissão de um sentido de passado histórico de uma geração para outra.  

A Hagadaah, ou narrativa, lida durante o Seder, contém toda a 

seqüência de rituais que são observados naquela noite. Sendo proibida a 
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presença de qualquer produto fermentado, o feriado é precedido por uma 

meticulosa limpeza nas casas e pela preparação de matzá, o pão ázimo que, 

juntamente com outros alimentos simbólicos, vai ser consumido.  

No dia 14 de maio de 1948 ocorreu a fundação do Estado de Israel. 

Essa data é comemorada pelo calendário judaico, com uma festa que recebe o 

nome de Yom Haatzmaut.  

Em Shavuot se comemora a colheita dos primeiros frutos e o 

recebimento da Torah no Monte Sinai. Nessa festa é comum se enfeitar a 

sinagoga com ramos verdes e flores e, em algumas circunstâncias, fazer 

caminhadas ou procissões.  

Tisha B’Av, o nono dia do mês de Av, é um dia de luto para os judeus. 

Nessa data, em 586 a.e.c. os babilônios destruíram o Templo de Jerusalém. 

Voltando do exílio na Babilônia, os judeus reconstruíram o Templo e, 655 anos 

mais tarde, na mesma data no ano 70 d.e.c. os romanos destruíram o Segundo 

Templo e os judeus mais uma vez foram exilados. Em Tisha B’Av no ano 135 

d.e.c. caiu a fortaleza de Betar, último reduto dos judeus contra os romanos. 

Desde então comemorado com pesar, foi sendo acrescentado de lutos. Em Tisha 

B’Av de 1492 os judeus foram expulsos da Espanha. Nesse mesmo dia, em 1914, 

iniciou-se a Guerra Mundial I. É um dia celebrado com jejum e abstinências, 

símbolo de todas as perseguições sofridas pelo povo judeu ao longo da história.  

Na primeira lua nova do mês de Tishrei, comemora-se Rosh Hashanah, 

o Ano Novo, e se inicia o período de dez Dias de Temor, que se finda no Dia do 

Perdão ou Yom Kipur. Desde o mês anterior o judeu se prepara para, em Rosh 

Hashanah, ser colocado perante um duplo tribunal – Deus e sua própria 

consciência – que o julgará e lhe concederá ou negará mais um ano de vida.  

Yom Kipur, o Dia do Perdão, marca o final das festividades de Ano 

Novo, e é a data mais sagrada do calendário judaico. Neste dia, segundo a 

tradição, é confirmada e selada a sentença de cada ser humano. É um dia de 

introspecção e exame de consciência, em que os judeus se reúnem nas 

sinagogas para fazer uma confissão coletiva e rezar pelo perdão da humanidade. 

No fim do serviço religioso, toca-se o shofar, “que desperta os indivíduos para os 

valores morais”, e se quebra o jejum, geralmente na sinagoga, com a 

comunidade reunida. O Kol Nidrei – serviço religioso que dá início às 



 
 

 

44

comemorações de Yom Kipur – é uma declaração de anulação de votos. É um 

pedido de perdão pelas promessas pessoais que o indivíduo faz impulsivamente, 

sem premeditação, e que conseqüentemente não podem ser cumpridas. Diz 

Sobel (2000): 

O Kol Nidrei data provavelmente do século VII, quando os judeus espanhóis 
eram obrigados a se converter ao catolicismo, porém continuavam no íntimo 
leais à sua fé. Na noite de Yom Kipur, eles se reuniam secretamente para 
pedir perdão a Deus pelos votos que tinham feito sob coação.  

O feriado de Sucot celebra o transporte dos frutos da colheita para o 

Templo de Jerusalém e relembra os tempos em que, durante o Êxodo, os judeus 

moraram em tendas. Durante sete dias as pessoas devem morar em sucot – 

tendas ou habitações temporárias – compartilhando essa moradia com todos os 

que estiverem a seu redor, “seus servos, o estrangeiro, o órfão e a viúva que 

estiverem dentro dos seus portões”. A sucah é um abrigo temporário, construído 

às pressas, com regras claras de construção. A cobertura deve ser feita de tal 

modo que através dela seja possível ver as estrelas, um teto pelo qual se 

infiltram chuva e vento, mas pelo qual também penetra a luz do sol. Em Recife, 

as sucot foram construídas nos quintais compartilhados, na Campina da Alegria 

ou no terreno do Centro Israelita. Segundo Sobel, a sucah 

É um símbolo de permanência, continuidade e resistência do povo judeu, que 
sobreviveu às convulsões da história. Os grandes impérios prosperaram e 
decaíram; revoluções derrubaram estruturas sociais e econômicas que 
existiam há séculos. E a sucah, tão frágil, continua de pé. Forçados tantas 
vezes a abandonar sua terra de origem, os judeus criaram firmes raízes em 
suas tradições, em seu modo de vida, em seus valores éticos e princípios 
morais. Impossibilitados de se fixarem geograficamente, eles se fixaram 
simbólica e espiritualmente.  

A Simchat Torah é a data mais alegre do calendário judaico. Marca o 

fim do ciclo anual de leitura da Torah e o início de um novo ciclo. Todos os 

seferim ou rolos da Torah são retirados da arca e carregados em procissão – 

hoje apenas dentro da sinagoga – em várias voltas, para que cada membro da 

congregação tenha a honra de participar – carregar ou tocar a Torah – enquanto 

todos cantam e dançam.  

Na Festa das Luzes ou Chanukah, acendem-se velas durante oito dias 

consecutivos, num candelabro que, antes, era colocado do lado de fora da casa, 

“a fim de divulgar o milagre do óleo e não confinar a chama da tradição dentro 

das paredes do lar ou do povo, mas irradiar a luz para todos os povos do 
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mundo”. Hoje, acende-se a chanukiah geralmente no peitoril da janela, 

mantendo o mesmo princípio, adequando-o às diferentes circunstâncias.  

Essas festas compõem o ciclo anual e são reafirmadas semanalmente, 

na celebração do shabat. Exigem espaço e vizinhança próprios, possíveis no 

bairro da Boa Vista. 

OS ESPAÇOS DA TORAH 

O espaço físico judaico é composto de lugares comuns, onde 

acontecem as práticas cotidianas. Uma das mais importantes estruturas judaicas, 

a sinagoga é, mais que um templo, o espaço de discussão de questões sociais e 

comunitárias, casa da reunião e lugar da oração. Segundo Mezan (1982) 

A sinagoga acumula as funções de centro social e atua como uma poderosa 
força de aglutinação social... para cimentar a coesão da comunidade judaica. 
As orações na sinagoga eram proferidas de manhã e à tarde, como 
atualmente. De manhã, antes do trabalho, os judeus se reuniam na sinagoga, 
que ficava a poucos passos de suas casas, para proferir a prece matinal. 
Muitas vezes tomavam o desjejum no pátio da própria sinagoga, antes de 
seguir para sua lida. O encontro se repetia ao anoitecer.  

Se as celebrações religiosas tivessem que se realizar somente no 

espaço da sinagoga, a expansão de um assentamento judaico se limitaria a um 

raio de distância percorrível a pé entre a habitação e a sinagoga e este local seria 

vulnerável aos ataques que acompanham os movimentos anti-semitas. 

Consolidou-se a tradição de que, formado o minian, as orações ocorrem em 

qualquer lugar, muitas vezes nos pequenos shul, espaços domésticos de oração.   

Assim como para as regras alimentares, a Torah também estabelece 

normas de higiene. A mikvah é uma piscina ou poço para o banho ritual de 

purificação que, nas judiarias, nos shtetlech e nos guetos, ficava próxima ao 

recinto dos banhos públicos ou dentro das sinagogas. Qualquer pessoa que tenha 

tido contato com a morte, seja na preparação de um sepultamento, seja de um 

óvulo não fecundado expelido na menstruação, com um doente ou outras 

circunstâncias, só estará purificada depois da imersão na mikvah. A troca das 

águas, a limpeza pessoal e doméstica, a troca das roupas íntimas – muitas vezes 

relatadas como atos judaizantes nas Denunciações aos Tribunais do Santo Ofício 

nos tempos da Inquisição no Brasil – são práticas obrigatórias no shabat, na 

páscoa, em outras ocasiões. A imersão na mikvah faz parte, também, da 

purificação dos noivos antes do casamento, e de cerimônias de conversão.  
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Em 1999, nos trabalhos de restauração da sinagoga Kahal Zur Israel, 

do século XVII na Rua dos Judeus – hoje do Bom Jesus – no Bairro do Recife, 

encontrar a mikvah nas prospecções arqueológicas, soterrada por aterros ao 

longo dos séculos, extinguiu qualquer dúvida a respeito dos fatos históricos 

levantados pelos professores José Luiz Mota Menezes e Marcos Albuquerque. Um 

tribunal rabínico internacional veio ao Recife certificar-se de que se tratava de 

fato de uma mikvah. Aquele era, pois, um espaço judeu. 

Figura 1: A mikvah da Sinagoga Kahal Zur Israel. Recife, 2000 

Fonte: Site do Laboratório de Arqueologia da UFPE 

Ao completar 13 anos os judeus devem saber ler a Torah (em hebraico) 

e, numa cerimônia chamada Bar Mitzvah, passam a participar do minian. Assim, 

desde a Antigüidade, eram alfabetizados, o que os distinguia dos seus 

contemporâneos não-judeus. Para as meninas, o estudo da Torah, freqüente, é 

facultativo. Ao completar 12 anos as meninas passam a ser responsáveis pela 

transmissão das tradições, momento festejado com o Bat Mitzvah.  

O cheder – uma sala, uma escola – é um dos primeiros recintos 

instalados numa comunidade judaica. No Recife, mesmo os filhos dos imigrantes 

que freqüentavam os grupos escolares públicos durante a manhã, iam para o 

cheder à tarde. Em algumas situações, o mesmo espaço usado por crianças que 

estudam história judaica e por adolescentes que estudam hebraico e se 

preparam para o Bar Mitzvah é utilizado por adultos como clube literário ou local 

de encontro.  
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2.3. SÍMBOLOS VISÍVEIS 

Algumas marcas no traje ritual, em algumas fachadas, alguns 

emblemas, usados ora voluntária, ora involuntariamente, distinguem os judeus. 

Diz um judeu sobre o bairro da Boa Vista nos anos 1930: 

Ninguém estranhava quando mulheres católicas passavam com um véu ou 
mantilha indo para sua igreja. Se eu usasse uma kipah ou meu talit, um 
manto que nem o delas, todo mundo me olhava de banda. Podiam colocar 
santinhos nas lapinhas ou acima das janelas, mas não entenderiam por que 
alguns botariam mezuzot nas portas. Só questão de costume, não é mesmo? 
A gente era minoria, eles tinham razão para estranhar e, nós, para evitar 
confrontos.  

VESTUÁRIO 

A Torah estabelece que, ao rezar, os homens devem ter a cabeça 

coberta por uma kipah, um solidéu ou um chapéu; sobre os ombros deve cair um 

manto regular com franjas, o talit, e sobre o braço e a fronte devem se atar os 

tefilins ou filactérios. Os judeus ortodoxos usam a cabeça coberta em qualquer 

situação. Há recomendações, seguidas pelos ortodoxos, a respeito do corte de 

barbas e de costeletas ou peot. No Recife, poucos judeus guardavam esse 

figurino fora de suas casas, obedecido dentro das sinagogas.  

 

Figura 2: Bar mitzvah. Recife, 1930 

Coleção particular 

Figura 3: Imigrante rezando. Recife, 1930 

Coleção particular 
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A MEZUZAH 

Mandamento igualmente prescrito na Torah, a mezuzah é um pequeno 

pergaminho, escrito de determinada maneira, seguindo especificações rigorosas, 

contendo a oração Shemah Israel – a afirmação de que Deus é único e eterno – 

e outros trechos bíblicos12. É inserida em um estojo de metal ou madeira e 

colocada em determinadas portas de casas e estabelecimentos judaicos. A um só 

tempo, a mezuzah representa a mobilidade milenar do povo judeu na Diáspora e 

expressa a simbologia necessária para a convivência com preconceitos. Não 

podendo transportar um Sefer Torah (Torah escrita em rolo de pergaminho) nas 

migrações e nas situações de enfrentamento anti-judaico, os judeus carregavam, 

na mezuzah, a síntese da história e da fé. Colocados nos umbrais das portas de 

entrada, visíveis a partir da rua, esses pequenos cilindros, quais sinais urbanos, 

definem marcas e transmitem informações, acessíveis aos conhecedores do seu 

significado. 

Figura 4: Torah, colocação de uma mezuzah e Simchat Torah. Recife, década de 1960 

Coleção particular 

A ESTRELA DE DAVID 

O Escudo ou Magen David consiste de dois triângulos superpostos, em 

direções opostas, o primeiro simbolizando a fé e o segundo a história judaica. Os 

vértices do primeiro triângulo representam os três pilares da fé: Deus, Homem e 

Povo; o segundo triângulo corresponde aos três tempos ou momentos da história 

pessoal e coletiva: Criação, Revelação e Redenção. Dois triângulos entrelaçados, 

compartilhando o mesmo centro, dão a idéia de entrosamento entre opostos.  

Pouco usada na Antiguidade, a Estrela de David passou a ser marca 

distintiva nas roupas, para que a sociedade medieval identificasse os judeus na 
                                       
12 No klaf, manuscrito colocado dentro da mezuzah, estão Deuteronômio 6:49; 11:13-21.  
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medida em que estes passaram a circular fora dos guetos. A prática, extinta 

durante o Iluminismo, foi retomada durante o nazismo e, em momentos 

dolorosos, Estrelas de David marcaram os judeus e as fachadas de suas lojas e 

casas.  

Em 1933, os alemães declararam o boicote aos estabelecimentos 

judaicos de comércio e serviço e, para identificá-los, pintaram Estrelas de David 

nas vitrines. Em resposta, o líder sionista R. Weltsch escreveu um artigo 

amplamente divulgado pela imprensa iídiche, entitulado “Use a estrela amarela 

com orgulho”. Só depois de iniciada a Guerra Mundial II os judeus foram 

obrigados a voltar a usar uma tarja amarela com uma Estrela de David visível, 

costurada na manga direita de seus casacos ou vestimentas, tendo seu uso sido 

discutido após o episódio conhecido como “Noite dos Cristais" (novembro de 

1938) em que vidros e vitrines de lojas, sinagogas, residências e cemitérios 

judaicos foram saqueados e incendiados por todo o território alemão.  

Usar uma marca identificadora – seja a Estrela de David, seja a tarja 

amarela ou branca ou, ainda, um chapéu em forma de cone como havia sido 

obrigatório na Idade Média – não apenas ameaçava, mas também humilhava e, 

principalmente, evidenciava diferenças. Aqueles indivíduos “marcados” logo 

perderiam seu status de cidadãos. Eram proscritos sociais.  

Figura 5: Judeus levados ao gueto. Berlim, 1939 

Fonte: Yad Vashen Museum - catálogo 

Figura 6: Loja marcada. Berlim, 1933 

Fonte: Yad Vashen Museum - catálogo 

O estado de Israel ostenta a estrela na sua bandeira. 
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2.4. IDIOMA: O ESPAÇO DAS PALAVRAS 

Além do idioma do país onde se encontravam e dos países até onde se 

estendiam suas redes de contatos familiares e comerciais, entre si os judeus da 

Diáspora falavam iídiche ou ladino – referidos adiante como instituições culturais 

judaicas.  

As palavras guardam a essência de significados só apreendidos quando 

considerados em suas circunstâncias. O idioma, como instrumento vivo, denuncia 

as transformações, mutações ou permanências culturais. “A língua revela ao 

estrangeiro, na fala, na leitura e na tradução, dimensões que permanecem 

ocultas a quem a utiliza como idioma materno“ (Rouanet, 1996). Do mesmo 

modo, há diferenças entre os olhares estrangeiros e nativos, na leitura do meio 

urbano.  

Em algumas palavras se condensam os significados de instituições e 

práticas judaicas, cada qual com seu espaço correspondente. As sucessivas 

traduções13 e transliterações – a passagem dos caracteres hebraicos para os 

caracteres gregos e para os russo-cirílicos e, desses, para caracteres latinos – 

são causas de freqüentes corruptelas. Do mesmo modo, os filtros culturais de 

cada observador promovem distorções nos significados de algumas estruturas 

não-materiais tomadas fora de seus contextos. Exemplo disso aconteceu quando, 

nesse trabalho, procurou-se identificar os locais de oração dos imigrantes judeus 

no Recife. Buscava-se uma igreja na acepção cristã da palavra – um local de 

orações no qual acrescenta-se alguma atividade filantrópica. Para os judeus, 

sinagoga é mais e é menos que isso.  

SINAGOGA, SHUL OU ESCUOLA 

Já referida como espaço da Torah, a sinagoga é uma das mais 

importantes instituições judaicas. Em hebraico, sinagoga se diz Beit-Knesset, 

casa de reunião, e sua variante Beit ha-Knesset, casa da reunião, casa aberta à 

                                       
13 Quando, no século III a.e.c., o domínio helênico expandia-se no Oriente Médio, a Torah foi 
traduzida para o grego. “Em respeito à sensibilidade pagã, a tradução demonstrou uma 
consideração excessiva para com o leitor grego, sendo idéias e termos gerais substituídos por 
conceitos puramente locais e nacionais” (Eban,1973). A partir dessa tradução, foram feitas 
traduções subseqüentes para o latim e outras línguas, mantendo os “problemas” dessa tradução 
inicial. “Uma jovem”, no original hebraico, na versão grega era uma “virgem”. Enquanto o original 
faz referência à idade, a tradução, desde a primeira versão grega, refere-se a um outro tipo de 
condição, com componentes comportamentais ou sociais inexistentes no original. 
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entrada, casa do público. Com a mesma raiz do verbo entrar, leihikaness, 

Knesset é, na atual estrutura do Estado de Israel, como se denomina o 

Parlamento. Em hebraico, sinagoga se diz, também, Beit Tefilah – Casa de 

Orações – e Beit Midrash – Casa de Estudos. Em iídiche, sinagoga é shul ou suas 

derivações schül ou shil, palavra semelhante a schul, escola em polonês e 

alemão. Em ladino, sinagoga é escuola, termo que no Brasil do século XVII 

sofreu corruptela para esnoga.  

Onde rezavam os imigrantes judeus no Recife? As celebrações festivas 

eram comemoradas na Synagoga da Boa Vista – adiante retomada – e as rezas 

cotidianas aconteciam nos pequenos shul domésticos onde se reunia o quorum 

mínimo para as orações.  

Esse sentido de lugar se mantém no cotidiano da comunidade. Hoje, no Recife 
como em diversas comunidades no Brasil, o Centro Israelita é o local onde as 
pessoas se reúnem para as principais celebrações coletivas. O Centro se 
transforma em sinagoga – local de oração – nessas datas religiosas e, nos 
demais dias, é novamente a casa da reunião, o Beit ha-Knesset, portanto. 
Como no começo do século XX, hoje o colégio, o templo, o clube recreativo e 
a associação comunitária compartilham o mesmo terreno, no bairro da Torre. 
Os pequenos shul, hoje como antes, ocupam as casas de judeus do Recife. 

LUDERMIR E BOTLER (2001) 

A mesma concentração de significados se expressa em outras palavras. 

ALIAH 

A palavra hebraica aliah quer dizer ascensão. Nas sinagogas, há um 

estrado onde se posicionam os que vão ler a Torah. Aliah é subir nesse estrado. 

Aliah é, também, “subir” e, usando a Lei do Retorno, voltar para Israel, sendo o 

judeu automaticamente considerado cidadão de Israel, com direito à proteção e 

aos serviços públicos e estatais.  O mito, inerente à palavra, se faz concreto na 

Lei. É como se nunca se houvesse rompido o vínculo entre os judeus e a Terra 

Prometida. Pode-se pensar que, durante todos os séculos de dispersão, os 

judeus mantiveram consigo, simbolicamente, a Terra de Israel. A cada vez que 

se sobe no estrado para ler a Torah, se está retornando à Terra dos Patriarcas.  

IVRIT 

A palavra hebraica IVRIT, que se traduz como hebreu, quer dizer “o 

que vem do outro lado do rio, o forasteiro”. Assim era chamado Abraão, que veio 
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de Ur, na Mesopotâmia, terra do outro lado do rio Eufrates. Abraão e seus 

descendentes aceitaram essa representação de si próprios e se denominaram 

hebreus. Foram, e são, os que vêm do outro lado do rio. Segundo Serebrenik 

(1973) 

HEBREUS, do hebraico IVRIM ou IBRIM. Existem várias derivações: a) 
Descendência de ÉBER ou HÉBER, neto de Sem; Abraão foi a 6a. geração 
depois de ÉBER (o sétimo judeu, pois). b) Local de proveniência: a outra 
margem do Grande Rio (Eufrates). ÉBER: a outra margem; o outro lado; 
trans; e ABAR: atravessar.  

Serebrenik diz ainda que “não se associa HEBREUS a ABRAÃO, embora 

haja vinculação histórica e semelhança de estrutura entre os dois nomes: ABRAM 

e IBRIM”. Outros estudiosos do judaísmo (Einstein, Kukoff e Schneider) afirmam 

que existe associação.  

2.5. JERUSALÉM: A INSTITUIÇÃO MAIOR 

Ao discutir utopias, sonhos e mitos, Freud (1970) considera que, na 

formação do sonho coletivo, colaboram dois movimentos: abolir uma realidade 

penosa; e manter a realidade através da deformação e das representações. A 

utopia e o mito são partes indissociáveis do mesmo sonho coletivo, que contém 

uma dimensão utópica que aponta para a salvação libertando o homem do ciclo 

do sempre-igual; e uma dimensão mítica que impede o advento do 

genuinamente novo e impõe a temporalidade do eternamente idêntico. Nesse 

sentido, Jerusalém é o sonho coletivo, mito e utopia dos judeus.  

O judaísmo começa com o sonho da Terra Prometida e Jerusalém é a 

sua representação maior. Se o órgão da vivência é a percepção e o órgão da 

experiência é a memória, o povo judeu exercita tanto a percepção do 

descontínuo da vivência quanto lembra a continuidade da experiência. Está 

atento para perceber as situações sempre tão novas das diferentes cidades em 

que se insere e, também, mantém contato com a tradição, evitando se 

transformar numa “vítima da amnésia”.  

Repetem-se os autores quanto ao caráter simbólico, utópico ou 

arquetípico de Jerusalém. 

Para Geiger (1998), desde o tempo bíblico dos Salmos Jerusalém já 

representava a memória e a virtualidade do povo judeu. Exilados na Babilônia, 
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mas já com permissão para voltar, escreviam: “Às margens do Eufrates nos 

assentamos e choramos. Que seque minha destra mão se eu me esquecer de ti, 

ó Jerusalém”. Diz Mezan (1970) que ...  

Jerusalém continua sendo, aos olhos dos judeus, o que sempre fora desde o 
início da Galut14: o lugar para onde convergem as esperanças de redenção de 
todo o povo, a centralidade da terra de Israel 

Na poesia de Nachman de Breslav, “A qualquer lugar que eu vá, estou 

sempre indo para Jerusalém”, a força da utopia é tão presente quanto nas 

orações diárias. Mesmo nos momentos em que Israel era um sonho impossível e 

Jerusalém era uma cidade proibida, as orações terminavam, como ainda 

terminam, com a frase Ba Shanah Habahah Beierushalaim – no ano que vem em 

Jerusalém.  Nas palavras de Sobel, Jerusalém foi sempre o lugar onde o 

potencial nacional judaico poderia, um dia, se concretizar.  

Jerusalém não foi fundada segundo nenhum rito. Ao contrário, foi uma 

cidade conquistada onde David instalou a primeira capital do Reino Unificado de 

Israel e Judá, e onde Salomão construiu o Primeiro Templo para abrigar a Arca 

da Aliança que, se antes acompanhava os judeus nas guerras e batalhas, na 

semeadura e na colheita teve, pela primeira vez, uma ancoragem espacial – em 

Jerusalém.  

Como realidade prática, o retorno maciço a Jerusalém só começa a 

acontecer recentemente, a partir do movimento sionista.  

Desde a destruição do Templo no ano 70 d.e.c., pelos romanos, os 

judeus foram expulsos da Terra de Israel. Jerusalém foi reconstruída seguindo 

um modelo romano, e renomeada Aeolia Capitolina. A Terra de Israel foi 

renomeada Palestina em honra aos filisteus, inimigos dos judeus nas épocas 

anteriores. A partir de então, os judeus foram impedidos de entrar em 

Jerusalém. O Império Romano do Oriente manteve a política do anterior Império 

Romano e Jerusalém se manteve como a cidade proibida até que os muçulmanos 

venceram Bizâncio em 538 d.e.c. Por 1300 anos, interrompidos no período das 

Cruzadas, os muçulmanos mantiveram o poder sobre Jerusalém e, como 

nômades, não se estabeleceram na cidade. O Império Turco Otomano teve o 

poder pelo mais longo período – de 1518 até 1917. Quando foi desfeito o 

Império Otomano ao fim da Guerra Mundial I, o domínio da Palestina ficou 
                                       
14 Dispersão ou Diáspora. 
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dividido entre França e Inglaterra até 1948 quando, finda a Guerra Mundial II, 

fundou-se o Estado de Israel.  

Desde o fim das Cruzadas grupos de judeus vêm reocupando Israel. 

Mais judeus passaram a imigrar para Israel a partir da expulsão da Espanha em 

1492. No século XVI, muitos se dirigiam para Tzafat, que se tornou o centro do 

misticismo judaico, a kabalah. Na metade do século XVIII, estabeleceu-se a 

primeira comunidade chassídica em Israel, na parte da Cidade Velha de 

Jerusalém, no Velho Yishuv. Em 1880, havia cerca de 40 mil judeus morando na 

Terra de Israel, entre 400 mil muçulmanos. Nesse período, a maioria dos judeus 

vivia no que hoje se chama Velha Cidade em Jerusalém. A cidade estava 

superpovoada e as condições sanitárias eram precárias. Entretanto, pela falta de 

um aparato legal de proteção, os judeus não se arriscavam a morar fora das 

muralhas da cidade. Em 1858 Montefiore construiu o primeiro assentamento fora 

das muralhas da Cidade Velha. Ao lado de Montefiore, o Barão Edmond de 

Rothschild contribuiu para o reassentamento dos judeus na Terra de Israel, 

financiando pessoalmente a implantação de várias colônias agrícolas e 

empreendimentos comerciais.  

Perante as perseguições aos judeus no Império Russo, cresceu o 

movimento político sionista, que via na Terra de Israel o único lugar onde os 

judeus poderiam criar uma identidade nacional. Pinsker é um dos nomes mais 

importantes do início do movimento que ganharia força e transformaria, meio 

século mais tarde, a Terra de Israel no Estado de Israel. Em 1882, uma outra 

importante organização se formou na Rússia: o BILU foi muito ativo no que veio 

a ser a primeira grande migração de judeus – aliah – do leste europeu para a 

Terra de Israel. Entre 1882 e 1891, 30 mil judeus estabeleceram 28 novos 

assentamentos. Centenas de acres de terras foram comprados, pelos sionistas, a 

proprietários árabes que moravam em outros lugares do Oriente Médio. A maior 

parte dessas propriedades era de terras abandonadas, em áreas consideradas 

impossíveis de desenvolver – como nas areias da costa ou nos pântanos do Vale 

do Hula.  

A perseguição aos judeus, agora em níveis intoleráveis, se espalhava 

pela Europa. O sionismo ganhou força com a participação do jornalista Theodor 

Herzl. Na Basiléia, na Suíça, em 1897, reuniu-se o I Congresso Sionista. Disse 

Herzl então:  
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Na Basiléia foi criado o Estado Judeu. Daqui a cinco anos talvez, daqui a 
cinqüenta anos com certeza, todos os verão. 

Cinqüenta e um anos depois, a criação de Israel foi proposta pela 

Organização das Nações Unidas. O sonho coletivo se concretizava. Os judeus 

retornavam à Terra dos Ancestrais e a Europa se isentava da responsabilidade e 

do convívio com os milhões de vítimas, órfãos e inválidos, sobreviventes dos 

campos de concentração e extermínio do Holocausto. Até hoje Jerusalém é uma 

cidade dividida e compartilhada por judeus, católicos e muçulmanos.  

Para Sobel (2000), o sionismo é o movimento de libertação nacional do 

povo judeu, tão antigo quanto sua dispersão.  

A esperança de retornar ao lar judaico surgiu no dia em que fomos expulsos 
de nossa terra pelos babilônios 2.500 anos atrás. Nossa libertação e a 
reafirmação do nosso vínculo histórico com a Terra de Israel são partes 
integrantes da experiência religiosa e cultural judaica. A relação entre Povo e 
Terra é o lema central do Sidur, nosso livro de orações, e das aspirações e 
sonhos judaicos através da história. Sionismo e Judaísmo são inseparáveis, e 
Jerusalém é uma parte inalienável de cada alma judia. A esperança de 
retornar à Cidade Santa foi a força motriz que impulsionou os judeus a 
sobreviverem como povo durante séculos de exílio e dispersão, estabelecendo 
um vínculo indissolúvel entre o povo judeu e Jerusalém.  

Enquanto parte do mundo judaico focalizava Jerusalém e a recriação do 

Estado de Israel, os judeus do leste europeu se dividiam entre fundar um Estado 

em algum lugar disponível, ir para a América e ir para a Palestina. Dentre os que 

chegaram na América, está o núcleo formativo da atual colônia israelita do 

Recife.  

2.6. SHEMAH ISRAEL: UMA DECLARAÇÃO DE FÉ 

O dia de um judeu deve começar com o Shemah Israel – Escuta, ó 

Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é único. Essa oração, juntamente com 

outros trechos bíblicos, constitui a declaração fundamental da fé judaica. 

“Shemah Israel foi o que o patriarca Jacob ouviu dos filhos em seu leito de 

morte; foram as palavras usadas por Moisés para se dirigir aos judeus em seu 

último discurso no deserto do Sinai; é a primeira oração que a mãe ensina a seu 

filho; são as últimas palavras pronunciadas por um judeu antes da morte”. A sua 

prática que, sabiam os judeus, era observada por muitos, salvou o povo de Israel 
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em grandes catástrofes. Em Recife, depois do Holocausto, chegaram crianças 

salvas por essa prece.  

Figura 7: Crianças rezando Shemah Israel. Rio de Janeiro, 2001 

Foto de Rosa Ludermir 
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3. DE JERUSALÉM A RECIFE: UM LONGO CAMINHO 

Quanto à historia judaica, é supérfluo observar: é antiestática e antiespacial 
sem termos de comparação. Inicia-se por uma diáspora, o exílio no Egito, e 
uma imigração em direção à Palestina. A diáspora se repete após a destruição 
do Segundo Templo e continua, ao longo dos séculos, com exôdos dramáticos 
e sistemáticas tentativas de retorno. Nômades em seus primórdios e 
dispersos até a realização do sonho sionista de Theodor Herzl, é no exílio que 
se exprime, por mais paradoxal que pareça, o caráter específico de nossa 
história. Na antiguidade e nos séculos da diáspora nós representamos o 
construtivo testemunho da transgressão, da conflituosidade e da irredutível 
divergência com relação às mitologias superestruturais e evasivas. Os povos 
vislumbravam estados perfeitos, sociedades concordes, concepções estáticas 
de felicidade, instituições estáveis, moradias simétricas e harmônicas. Os 
judeus desmentiam estas fórmulas eufóricas e dogmáticas, sofrendo o 
desarraigamento e afrontando o êxodo, achando o próprio espaço na 
dispersão.  

ZEVI (1974) 

A história do povo judeu é pontuada por deslocamentos e dispersões, 

uma seqüência de migrações, êxodos e exílios, e da convivência com 

preconceitos. A experiência territorial impõe que algumas estruturas sejam 

móveis ou imateriais, transportáveis; a convivência com preconceitos condiciona 

a criação de uma linguagem peculiar, perceptível apenas aos conhecedores de 

certos significados. Na base da cultura judaica, a história consolida as redes de 

solidariedade ou de apoio como práticas sociais cotidianas, certamente trazidas 

pelos imigrantes judeus para o Recife.  

Contribuem para a experiência, também, o caráter simbólico de 

Jerusalém, visto acima, e a vida em dispersão na Diáspora. Desencadearam a 

onda migratória judaica recente, e conseqüentemente a formação de uma 

colônia israelita no Recife no século XX, a violência dos pogroms na Europa 

Oriental e a ascensão do nazismo na Europa Central. A segregação espacial dos 

guetos, da Zona de Confinamento ou Pale e dos shtetlech, tratada nesse 

capítulo, se repete no bairro da Boa Vista, em outro formato, adaptado às 

circunstâncias políticas e espaciais da nova situação.  



 
 

 

58

3.1. DO SONHO DA TERRA PROMETIDA: NASCE UMA NAÇÃO 

Disse Deus a Abrão: Sai da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu 
pai, e vem para a terra que eu te mostrarei. E eu te farei pai de um grande 
povo, e te abençoarei; eu farei célebre o teu nome, e tu serás bendito.  

Gênesis, 12:1 

Os caminhos do povo judeu contam a história do movimento, da 

formação e estruturação da nação e da cultura judaica e mostram, também, o 

modo judeu de tratar o espaço. Essa história começou com um sonho, uma 

promessa e uma migração. Foi necessário sair da Mesopotâmia, no século XX 

a.e.c., e conquistar uma terra prometida em sonho.  

Desde os primórdios se verifica a importância da terra para os judeus. 

Nos relatos bíblicos, em grande parte confirmados por recentes achados 

materiais e descobertas arqueológicas e documentais, depois da conquista da 

prometida Canaã os hebreus, fugindo da estiagem, se refugiaram no Egito, onde 

ficaram cativos por quatro séculos. Foram libertados por Moisés, que os conduziu 

no Êxodo de volta à Terra Prometida e de volta aos princípios do judaísmo, agora 

legitimados com um código – os Dez Mandamentos. Na alternância de poderes e 

invasões, os imperadores da Babilônia destruíram o Templo Sagrado de 

Jerusalém, dominaram o Reino de Israel dispersando as Dez Tribos, e forçaram 

ao exílio os do Reino de Judá. Retornando, os judeus reconstruíram o Templo 

que seria, posteriormente, novamente destruído pelos romanos, num atestado 

de sua importância simbólica.  

Quando os gregos expandiram suas conquistas pelo Oriente Médio, 

dominaram os judeus e, numa sociedade politeísta, execraram o monoteísmo 

judaico e impediram as instituições e práticas cotidianas – como a observância 

do calendário, das regras alimentares e as celebrações festivas. Tentaram 

helenizar ou converter os judeus, como o fariam os reis católicos na Península 

Ibérica medieval. Os Césares do Império Romano mandaram seus governadores 

para Jerusalém. O Templo foi destruído, Jerusalém foi reconstruída e renomeada 

e a Terra de Israel, denominada então de Filistéia ou Palestina, ficou interditada 

aos judeus. Em 137 d.e.c. travou-se a última batalha. Os judeus foram expulsos 

da sua terra e se dispersaram por outros lugares do mundo. É a contínua 

Diáspora.  
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Representando todo o território judaico, Jerusalém se transformou num 

símbolo. O retorno a Jerusalém seria a efetivação do sonho, o cumprimento da 

promessa.  

3.2. A DIÁSPORA: DAS JUDIARIAS AO GUETO 

No longo período que separa sua expulsão pelos romanos na Palestina 

até a fundação do Estado de Israel em 1948, os judeus viveram sem território 

nacional, dispersos pelo mundo. Assentaram-se em cidades da costa 

mediterrânea de onde foram migrando pelo norte da África até a Península 

Ibérica e o restante da Europa.  

AS JUDIARIAS 

Quase sempre formando um “Estado Mínimo” contando com um 

minian, como acima indicou Székely, os judeus moravam agrupados nas Ruas 

dos Judeus ou isolados da sociedade local. Segundo Mezan (1982)  

Usualmente, os judeus de um lugar qualquer, fosse na França ou na 
Alemanha, consistiam em cinqüenta a setenta famílias, e preferiam viver 
perto de seus correligionários, por razões tanto de comodidade quanto de 
segurança. A Rua dos Judeus logo se tornou uma característica das cidades 
medievais, assim como a Rua dos Padeiros ou a Rua dos Ferreiros. É 
importante notar que isso ainda não é o gueto; os judeus não eram 
legalmente obrigados a morar aí. Simplesmente preferiam estar juntos, 
preferência que vai se acentuando na medida em que aumenta a insegurança 
decorrente das perseguições, a partir das Cruzadas. Pelo século XIII, o bairro 
judaico já era muito comum na Inglaterra, França e Alemanha; na Itália ou 
onde a integração judaica não encontrava tantos obstáculos, sua formação foi 
mais lenta.  

Nos bairros judaicos, a comunidade gozava de ampla autonomia 

interna. Como qualquer outra corporação, dispunha de poderes para se auto-

organizar e exercer sua liberdade, desde que pagasse as altas taxas e demais 

obrigações para com o senhor das terras. Continua Mezan: 

É preciso compreender esse conceito de liberdade. Uma pessoa não desejava 
se ver livre das tradições, mas sim livre para cumpri-las. A liberdade era 
outorgada aos grupos, e não às pessoas. Assim, a comunidade judaica era 
livre para exercer sua autoridade dentro da rua ou bairro judeu, e os judeus 
eram livres porque sua comunidade era livre. A comunidade pagava as taxas 
e impostos e era responsável pela comunicação do núcleo com o governo ou 
administração local.  
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As judiarias, ruas dos judeus ou bairros judaicos eram isolados, muitas 

vezes fora das muralhas da cidade15. A segregação espacial, que promovia a 

liberdade, refletia também o preconceito. Acusados, entre outras coisas, como 

responsáveis pela Peste Negra que dizimou centenas de milhares de europeus na 

Idade Média, e poupou os judeus que mantinham regras alimentares e de 

higiene diferenciadas e baseadas na Torah, seguiu-se um amplo ciclo de 

expulsões que acompanhava o fanatismo católico despertado nas Cruzadas. Os 

judeus foram expulsos da Inglaterra em 1290, da França em 1306 e 1394, da 

Hungria em 1349 e 1360, da Alemanha em 1348 e 1498, da Áustria em 1421, da 

Lituânia em 1445 e 1495, da Espanha em 1492 e, de Portugal, em 1497 – “e 

essa é uma lista parcial” (Jewish History – Aish online). Por interesse econômico 

local, muitos judeus foram convidados a voltar, mas uma condição era imposta: 

deveriam viver juntos, em uma determinada área, separados do restante da 

população, sendo as vias de acesso a essas áreas freqüentemente fechadas por 

barreiras, fossos e portões. No século XII, estabelecem-se os guetos, 

obrigatórios.  

As juderias espanholas, as judiarias portuguesas, as juiveries 

francesas, as carrièrres des Juifs da Provença, as Judenviertel ou Judengasse da 

Alemanha e da Áustria, as Jew’s Streets inglesas, os hara-mellah do Marrocos, 

Argélia e Tunísia, foram sendo substituídos por quarteirões isolados, murados e 

com portões de isolamento e proteção. Na área sob controle do Império 

Otomano, a lei muçulmana não estipulava áreas de residência para aqueles que 

não seguiam o islamismo, até o século XVIII, quando os judeus foram obrigados 

a se afastar da vizinhança das mesquitas. No Oriente, perante o fanatismo xiita 

na Pérsia, Iêmen e Marrocos, os guetos foram chamados respectivamente de 

Oao-at al-Yahud (ou Masbatah) e Mellah, muitos deles ainda hoje habitados.  

O GUETO 

Desde o Concílio de Latrão, de 1179 em diante, a Europa cristã 

mantinha os judeus morando em áreas à parte das cidades. Segundo Sennett 

(2001) 

                                       
15 Em Recife no século XVII, a Rua dos Judeus, atual Rua do Bom Jesus, era fora das muralhas que 
protegiam a cidade, como se pode ver hoje, através de vidro colocado no piso na restauração da 
Sinagoga Kahal Zur Israel, ou nas escavações da “paliçada” da Avenida Alfredo Lisboa.  
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Roma constituiu-se num símbolo dessa imposição, mantendo o gueto mais 
antigo de que se tem notícia no continente. Na realidade, a desorganização do 
tecido urbano medieval da cidade não permitiu o isolamento total nas poucas 
ruas em que se pretendeu implantá-lo. A regra prescrita pelo Concílio tornou-
se mais viável em Veneza, construída sobre um arquipélago. Na ilha do gueto 
judeu, os canais transformaram-se em fossos. Todavia, os judeus de Veneza 
não foram vítimas passivas na batalha. Foram capazes de construir novas 
formas de vida comunitária que extrapolavam a política do isolamento e de 
conquistar algum nível de autodeterminação. ...  

A segregação só contribuiu para aumentar a estranheza do cotidiano judeu, 
fazendo com suas vidas fossem cada vez mais enigmáticas para os cristãos. 
De outra parte, o próprio judaísmo parecia estar em risco do lado de fora das 
estacas que impediam seu contato com o mundo exterior. Por mais de três 
mil anos os judeus haviam sobrevivido em pequenas células, misturando-se 
com seus opressores, amparados por sua crença, onde quer que vivessem. 
Agora, os laços de fé que uniam esse povo passaram a depender muito mais 
de terem um lugar próprio, onde pudessem ser judeus.  

A vida confinada em guetos marcaria profundamente a cultura judaica. 

O termo “gueto” além de uma denominação física, passou a representar também 

uma atitude social. Fazia com que os judeus fossem considerados “proscritos 

sociais”.  

Em Veneza se implantou o primeiro espaço destinado ao confinamento 

dos judeus com o nome de gueto. A palavra gueto, que em italiano quer dizer 

escorrer ou fundir, denominava a área onde estiveram fundições, ligada à malha 

urbana por apenas duas pontes. Várias são as semelhanças entre os guetos 

Nuovo e Vecchio de Veneza com outros guetos do mundo e, especialmente, com 

a Boa Vista, no Recife – que não era um gueto – tanto no que se refere ao 

espaço físico como a sua situação de evasão populacional e falta de 

investimentos públicos. Ainda segundo Sennett 

O Ghetto Nuovo ocupava um terreno limitado por construções que formavam 
uma espécie de muro, em volta de um espaço central aberto. ... Ao longo do 
século anterior ao enclausuramento dos judeus, a administração da cidade 
promoveu a urbanização de toda a área próxima aos guetos, mas não na área 
da fundição. Abandonadas pela indústria e pouco populosas, essas 
verdadeiras ilhas de pobreza permaneceram tal como sempre. ... Vencida 
essa etapa inaugural, o quarteirão judeu expandiu-se para o Ghetto Vecchio 
em 1541. Ao contrário do primeiro, nesse segundo gueto havia uma pequena 
praça e inúmeras ruelas e um terreno baldio. Em 1633, a área foi ampliada 
com o acréscimo do Gueto Nuovíssimo para abrigar judeus vindos do 
ocidente.  

Os dois portões de entrada eram guardados por quatro vigilantes 

cristãos; seis outros vigiavam dos barcos de patrulha; o soldo de todos ficava a 
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cargo da comunidade judaica. Impostos especiais deveriam ser pagos pelos 

judeus, que eram também obrigados a pagar aluguel perpétuo pela propriedade 

onde viviam a preços pelo menos 30% superiores aos de mercado.   

Figura 8: Acesso ao gueto. Roma, 2001 

Fonte: www.morasha.com 

Figura 9: Acesso ao gueto. Veneza, 2001 

Fonte: www.morasha.com 

O destino dos judeus de Roma dependia em grande parte da 

personalidade do papa. Antes das expulsões da Península Ibérica, havia 50 mil 

judeus na Itália. Assim, o papa Paulo III (1534-1549) aceitou a vinda de 

marranos, prometendo-lhes proteção contra a Inquisição. Depois, durante o 

período conhecido como Contra-Reforma, e com a eleição de papas que reagiam 

ao crescimento do protestantismo, havia tolerância com a população judaica. No 

entanto, em maio de 1555, o cardeal Caraffa, grande inquisidor e flagelo de 

judeus, dissidentes e heréticos, foi eleito papa e assumiu com o nome de Paulo 

IV. Dois meses depois aplicou em Roma a solução adotada por Veneza e os 

judeus da cidade foram empurrados para a margem esquerda do rio Tibre e 

cercados por um muro.  

Nas repúblicas e reinos italianos, os judeus foram confinados e 

obrigados a viver reclusos. Era-lhes vedado usar roupas ou adereços caros, e era 

obrigatório o uso de insígnias amarelas presas às roupas e em lugar visível, bem 

como o uso de chapéus pontudos, que os tornavam objeto de zombaria e 

identificação quando saiam dos guetos. O gueto passava a ser, assim, reduto de 

proteção e de liberdade religiosa desconhecida fora do seu exíguo limite espacial. 

Segundo Blech (2004) 
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Apesar da segurança que o gueto oferecia a seus habitantes, suas 
características eram deprimentes. A pior zona da cidade era geralmente 
reservada aos judeus. Em todos os países, o gueto era pequeno demais para 
o número de pessoas nele confinadas. As casas tinham que ser próximas 
entre si e ter muitos andares, sendo bem mais altas do que em outras áreas 
da cidade. As ruas eram estreitas e a altura das residências impedia que os 
raios de sol penetrassem nas aléias escuras e insalubres. Em decorrência das 
várias proibições impostas pela Igreja e por inúmeros Estados europeus, 
apenas duas ocupações tornaram-se características dos judeus dos guetos: 
comércio de mercadorias usadas e empréstimo de pequenas quantias em 
troca da garantia de um objeto, como penhor. Os judeus saíam do gueto com 
embrulhos nas costas para vender os artigos adquiridos ou para comprar 
roupas usadas nas casas mais ricas. Dentro do gueto, os quartos que à noite 
eram usados para dormir transformavam-se em oficinas durante o dia. Ali as 
mulheres consertavam as roupas velhas e outros objetos trazidos pelos 
maridos, que então os vendiam com muito pouco lucro. A estrutura da 
comunidade no gueto era, em geral, a mesma que existia durante a Idade 
Média. Elegia-se um chefe de comunidade (parnás) e um conselho 
comunitário (gabai). Somente quem pagava impostos tinha direito de votar e 
de se eleger. O conselho supervisionava o funcionamento das instituições de 
caridade e o tribunal e impunha todos os regulamentos, além de cuidar das 
relações entre o gueto e o mundo externo. 

Como modo de morar, o gueto era uma via de mão dupla. Se, por um 

lado impunha aos judeus o isolamento com relação à sociedade da qual estava à 

margem, por outro fazia possível preservar a cultura, as tradições e a idoneidade 

do povo, e assim permaneceu até a Revolução Francesa.  

A Revolução Francesa exigia igualdade entre os franceses. Em 1791, 

todos os judeus da França passaram à condição de cidadãos. No território papal 

de Avignon, em Nice e na Renânia, os bairros judeus fechados foram 

arrombados. A disseminação da Revolução para os Países Baixos e a fundação da 

República Batava concederam aos judeus da região direitos plenos e formais por 

lei. Em 1796, Napoleão Bonaparte liberou muitos guetos italianos. Em cada um 

dos ducados ocupados pelas tropas napoleônicas, os muros dos guetos foram 

destruídos e queimados, quase sempre sob o acompanhamento de música, fogos 

de artifício e aplausos da multidão.  

Em todo o território ocupado pelos franceses, a igualdade dos judeus 

perante a lei, bem como a igualdade legal para todos os habitantes, ia sendo 

institucionalizada. Os judeus tinham finalmente liberdade de exercer ofícios e 

profissões liberais e cargos públicos. Mas não por muito tempo. Após a derrota 

de Napoleão, o papa reinstaurou o gueto de Roma, que só foi extinto quando 

Roma uniu-se ao Reino da Itália, em 1870. O gueto foi finalmente aberto em 

1885.  
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No século XX, a partir da década de 1930, o conceito de gueto judeu 

adquiriu uma dimensão trágica. Os guetos estabelecidos pelos nazistas na 

Europa a partir de 1933 e, especialmente, entre 1939 e 1942 durante o 

Holocausto da Guerra Mundial II, não foram formados em caráter permanente, 

como bairros de moradia. Eram parte do plano de extermínio e visavam 

concentrar, isolar e enfraquecer os seus ocupantes antes de sua aniquilação 

total. Além da morte nos campos de concentração e extermínio, a morte dos 

judeus acontecia, “de causa natural”, nos guetos super povoados e insalubres, 

com densidade de 5,8 habitantes por cômodo (em Lodz, Vilna, Cracóvia e 

outros), onde a inanição e as condições de aeração e higiene ambiental 

provocavam pestes e doenças mortais. No Gueto de Varsóvia moraram, em 

1940, 445 mil judeus, dos quais 83 mil morreram de fome em menos de 10 

meses.  

Os judeus que resistiam e permaneciam vivos eram levados para 

campos de trabalhos forçados, para o trabalho escravo nas indústrias alemães ou 

para os campos de extermínio. Ao contrário dos guetos medievais, governados 

por conselhos de judeus, os guetos do século XX eram governados por ditadores 

nazistas e oficiais da Gestapo e da SS. O extermínio metódico dos guetos 

começou com a sucessiva remoção de grupos para o seu aniquilamento, em 

1941. O Gueto de Varsóvia foi extinto em 1943 e os demais, por volta de 1944. 

A Guerra Mundial I estimulou e tornou possível o Estado Sionista; a Guerra 

Mundial II tornou-o um imperativo.  

JUDEUS NA PENÍNSULA IBÉRICA 

Um importante capítulo da história judaica se passa na Península 

Ibérica, em Portugal e na Espanha ou Sefarade da Idade Média. A conquista 

muçulmana da Espanha levou os judeus a fugir das lutas que os bizantinos e os 

muçulmanos travavam no Oriente Médio. Logo se inseriram na sociedade ibérica, 

sendo esse período conhecido como tempo áureo do judaísmo medieval. A 

reconquista católica, entretanto, levou os judeus a uma nova situação. A queda 

muçulmana começou em Toledo, em 1085, e findou com a tomada de Granada 

em 1492. Os judeus, considerados pelos católicos tão infiéis quanto os 

muçulmanos, foram forçados à conversão. Em Portugal e na Espanha, ora reinos 

distintos, ora unificados pelos casamentos entre reis, surgem os cristãos-novos 

ou judeus conversos, que recebiam diferentes tratamentos. Muitos dos conversos 
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o faziam por pressão social ou por necessidade de sobrevivência, mantendo sua 

fé e práticas judaicas. Eram os marranos.  

A pedido dos reis católicos, instalou-se a Santa Inquisição, decretada 

pelo Papa Sixtus IV em 1478, com o intuito inicial de punir os marranos e levá-

los ao cristianismo. Aos judeus era dada a opção entre conversão ou morte. 

Pouco depois, em 1492, todos os judeus foram expulsos da Espanha e, quatro 

anos mais tarde, também de Portugal. Alguns desses judeus conversos ou 

marranos fizeram parte das expedições de descobrimento da América, muitos 

deles ficando no Brasil. Parte dos judeus da Península Ibérica foi para a Holanda, 

vindo também daí um grupo que assentou, no Recife, a primeira comunidade 

judaica do Novo Continente. Outra parte se espalhou, a partir da Holanda, para 

outros lugares da Europa e da América. É nesse período que se inicia a ocupação 

judaica da Polônia e se fortalece a presença judaica na Europa Central e Oriental. 

3.3. O CONFINAMENTO: DO GUETO AO PALE 

A partir da difusão das idéias da Revolução Francesa – liberdade, 

igualdade e fraternidade entre os homens – e com a emancipação promovida por 

Napoleão Bonaparte na França e nos territórios conquistados, os judeus se 

inseriram, por um breve período, nas cidades da Europa Central. Na Europa 

Oriental, onde viviam mais de seis milhões de judeus, entretanto, iniciou-se um 

processo de concentração que mantinha a segregação espacial.  

O PALE OU ZONA DE CONFINAMENTO 

As restrições drásticas impostas aos judeus na Rússia aconteceram no 

tempo do Iluminismo, a partir do século XVIII, quando reinavam os últimos 

czares. Impedidos de viver na Rússia desde os tempos medievais, os judeus 

foram introduzidos no Império Russo quando este anexou parte da Polônia, 

residência dos judeus desde a expulsão da Península Ibérica no século XVI. Uma 

lei de 1772 e, em seguida, um estatuto de 1804, definiram as áreas nas quais 

esses judeus poderiam viver. Em 1791 Elizabeth II, Czar da Rússia, estabeleceu 

o Pale, ou Zona de Confinamento ou Cherta Osedlosti em russo – um território 

para onde foram enviados 90% de todos os judeus do Império. Limitado a norte 

e sul pelos mares Báltico e Negro, a oeste pelos impérios austro-húngaro, 

prusso-germânico e otomano e a leste pelo Império Russo, o Pale consistia das 
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províncias russas Ucrânia, Lituânia, Bielorrússia, Criméia, outras províncias 

anexadas por Catarina II na partilha da Polônia, então dividida entre Rússia, 

Prússia e Áustria, correspondendo parcialmente ao território depois denominado 

Cortina de Ferro.  

Figura 10: A Zona de Confinamento em 1897 

Fonte: Beyond the Pale.com 

Se inicialmente os judeus puderam morar em vários locais no Pale, a 

partir de 1882 um conjunto de leis restringiu suas atividades profissionais, a 

propriedade de terras e a permanência residencial em zonas rurais. Os 

aproximadamente seis milhões de judeus agora russos, aos quais se somaram 

judeus expulsos dos impérios vizinhos, foram forçados a viver em shtetlech, a 

seguir analisados. Não se adequando à filosofia do pan-eslavismo, que pretendia 

unificar todas as populações residentes no Império Russo como “um só povo, 

uma só gente, uma só língua, uma só religião”, os judeus, resistentes, deveriam 

ficar em áreas urbanas, onde haveria a possibilidade de assimilarem a cultura 

“nacional” e se converterem.  
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O processo de industrialização na Europa Oriental, como no restante do 

mundo, levou a uma migração para as cidades, tanto de judeus como de não-

judeus. Em 1897, mais da metade da população judaica do império czarista 

morava em cidades grandes. Meio milhão de judeus, quase 10% da população 

judaica mundial, morava em apenas três cidades: Varsóvia, Odessa e Lodz. 

Muitos judeus se recusavam a ir para as cidades superpovoadas, onde viveriam 

em condições habitacionais inferiores, sempre forçados a abandonar o judaísmo 

e freqüentemente “convidados” a converter-se, e se mantinham nos shtetlech. 

Tinham alto nível educacional, contrastando com os vizinhos camponeses não-

judeus que, insistentemente, manifestavam reações contrárias à permanência 

judaica. Alguns imigrantes do Recife lembram da propaganda oficial e dos 

violentos movimentos populares forçando a saída dos judeus.  

Figura 11: Poster anti-semita. Lituânia, 1927 

Fonte: coleção particular 

O começo do século XX apresentou grandes modificações na estrutura 

social e política do mundo. A instabilidade do Império Russo e a violência dos 

pogroms provocaram a maior onda emigratória da história judaica, só 

interrompida quando, com a ascensão do nazismo, se reinstituíram os guetos e 

os campos de concentração. Os judeus se dirigiram para a Europa Central mas, 

principalmente, para a América. A Guerra Mundial I iniciada em 1914, a 

Revolução Russa de 1917 e os movimentos anti-semitas que se disseminavam, 
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culminando com o Holocausto da Guerra Mundial II, faziam urgente a 

necessidade de emigrar. Nos Estados Unidos, mais de 1 milhão de judeus 

aportou entre 1850 e 1900. Estabeleceu-se, então, pelo Immigration Act de 

1921, um regime de cotas que limitava a entrada de pessoas provenientes do 

leste europeu. Por essa e por outras circunstâncias, o Brasil entrou na rota de 

destino das emigrações, como se verá adiante.  

O SHTETL 

Optamos por não traduzir a palavra shtetl e manter sua forma iídiche 

por não encontrarmos, em português, um equivalente aceitável. Comumente 

traduzido como “aldeia” ou “vilarejo”, o shtetl – ou sua denominação russa 

mestechnos – não é uma forma judaica de morar mas, sim, uma diferente 

estrutura urbana, peculiar do leste europeu.  

No Brasil e em outros países de colonização portuguesa e espanhola, o 

berço de várias cidades é a reunião de um cruzamento de estradas, um ponto de 

parada para repouso e comércio e, com freqüência, um marco religioso – um 

mosteiro, uma abadia ou uma igreja. Nessas imediações se instalam burgos ou 

feiras e arruados de casas habitadas por populações que se dedicam ao comércio 

e à prestação de serviços. A população rural se espalha, em baixa densidade, nas 

zonas de produção, e vai “à cidade” nos dias de feira ou de missa.  

No leste europeu – na Rússia européia, nos Bálcãs e na Zona de 

Confinamento de onde emigraram os judeus que chegaram, no início do século 

XX, ao Recife – a relação entre as populações rurais e urbanas, e dessas com o 

espaço circundante, é diferente. As pessoas que se dedicam à produção agrícola, 

artesanal ou fabril de pequeno porte, se reúnem em núcleos residenciais de 

cinco, dez, cinqüenta, cem e raramente mais que duzentas famílias, em 

shtetlech, de onde partem, diariamente, para a zona de produção ou para as 

feiras nos arredores.  

Algumas poucas cidades grandes pontuam a geografia local; algumas 

cidades médias ou shtot concentram o comércio e a prestação de serviços 

especializados; nos shtetlech baseia-se a produção agropecuária e artesanal e a 

atividade de comércio itinerante, de feira em feira, de vila em vila. O historiador 

Bernard Weinryb, citado por Joshua Rothemberg (1981), dá a seguinte distinção: 
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Um shtetl ou vilarejo na Europa Oriental difere da estrutura que, na América, 
recebe esse nome. Na América, o vilarejo serve como um centro de comércio 
e serviços para a população que vive espalhada pelas fazendas circundantes. 
Na Europa Oriental, a população de agricultores mora em casas concentradas 
em vilarejos ou shtetlech, com campos circundando a área habitacional.  

Numa tradução literal, shtetl seria “aldeia” ou “pequena cidade”, em 

contraposição a shtot “cidade média”. Os judeus do leste europeu faziam clara 

distinção entre um shtetl e um shtot e entre os modos de vida e relações sociais 

em cada um deles. Em iídiche, o contraste entre um shtetl e um shtot fica 

evidente nos adjetivos kleinshtetldik (provinciano, caipira) e groisshtotish (da 

cidade grande, cosmopolita). Quando se chama alguém de kleinshtetldik ou 

groisshtotish, sabe-se exatamente a diferença.  

Não se pode falar de shtetlech como se existisse um padrão, como se 

fossem semelhantes. Citados por Rothenberg, alguns famosos escritores judeus 

falam de seus shtetlech.  

Diz Litwin: 

Entre Biala e Mezrich há apenas meia hora de trem – e quanta diferença entre 
esses dois shtetlech. Mezrich escolheu uma ocupação – a fabricação de 
pincéis e vassouras – que a faz inteiramente independente das comunidades 
vizinhas, e até de toda a Polônia. Basta que a feira de Leipzig exista, e 
Mezrich não precisa temer nem a falta de renda nem o anti-semitismo. 
Quando chega em Biala, você esquece que vive no século XX. O Chassidismo 
e seus rebes ortodoxos imperam. Existe uma diferença de pelo menos um 
século entre os dois shtetlech.  

Yankel Yakir, escritor da Bessarábia, caracteriza os judeus da sua 

terra: 

Nós, os Bessaraber, encontramos mais felicidade num belo prato do que num 
profundo verso dos livros sagrados. Somos amantes entusiastas de um bom 
gole e de uma bela canção. Não deixamos de observar A Lei, mas há quem 
faça isso com mais reverência. 

Daniel Crarny descreve seu shtetl Dukor sob uma luz inteiramente 

diferente.  

Aqueles cem lares judeus eram fortemente ligados uns aos outros, como se 
fossem uma família. Não havia divisões entre ricos e pobres, alta ou baixa 
estação, homens de cultura e trabalhadores; eram todos judeus chassidim.  

A sociedade judaica nos shtetlech era organizada pela e em torno da 

kehilah – conselho comunitário – e as muitas organizações de caráter social. 

Antes da Guerra Mundial I, as kehilot eram dirigidas principalmente pela 
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oligarquia judaica local. O governo russo e das repúblicas bálticas reconheciam 

as kehilot, eleitas por voto direto entre os membros da comunidade judaica, 

como organismos com autonomia sobre assuntos religiosos, educacionais e de 

bem estar social.  

No campo econômico, a organização judaica era também marcante. 

Crédito era uma necessidade vital, especialmente para a grande massa de 

pequenos comerciantes e artesãos, a quem as instituições financeiras não-

judaicas não costumavam atender. As tradicionais Cemilas Hasodim – 

associações de apoio sem fim lucrativo – não mais adequadas ao momento de 

soerguimento econômico após a Guerra Mundial I, foram substituídas por 

cooperativas de crédito e se implantaram tanto nas cidades grandes como nos 

shtetlech. A essas somaram-se as cooperativas profissionais, como as famosas 

uniões dos fabricantes de móveis, de confecções e de calçados.  

Esse tipo de organização social e econômica, fundamentado em 

preceitos culturais judaicos, se repetiria também no Recife. Principalmente dos 

shtetlech da Bessarábia, de onde vieram os judeus que formaram o núcleo inicial 

da comunidade judaica da Boa Vista, trouxeram as cooperativas de crédito, as 

redes de trabalho e alguns modos de administrar a comunidade.  

3.4. RECIFE TAMBÉM É AMÉRICA 

Em 1914, Recife era o primeiro porto de recepção da grande onda de 

evasão judaica do leste europeu. Essa não era, entretanto, a primeira 

comunidade judaica a se formar em Pernambuco.  

OS JUDEUS NOS TEMPOS DO BRASIL-COLÔNIA 

Os judeus participam da composição demográfica do Brasil desde o seu 

descobrimento, numa história que pode ser dividida (Serebrenik, 1966) em 4 

ciclos: o primeiro ciclo português (1500-1630); o ciclo holandês (1630-1654); o 

segundo ciclo português (1654-1822) e o ciclo cosmopolita (a partir da 

Independência do Brasil).  

Os dois ciclos portugueses são marcados pelas políticas da Coroa 

Portuguesa e pela força da Inquisição. No primeiro ciclo estão os judeus que 

seguiram os descobridores, participaram do consórcio judaico de exploração de 
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pau-brasil e recursos naturais capitaneado por Fernando de Noronha por 30 anos 

e, depois, auxiliaram os donatários das capitanias hereditárias e os Governos 

Gerais, especialmente na produção e comercialização do açúcar. No segundo 

ciclo estão principalmente os que fugiam da Inquisição, recrudescida no Brasil e 

em Portugal a partir da morte de D. João IV em 1656. Nos dois períodos, a 

imigração judaica parece ter servido ao que Sennett (2001) descreve como 

sendo uma das funções da colonização: livrar a Corte dos indivíduos 

indesejáveis. Em ambos, era necessário minimizar a aparência judaica, o que 

impedia uma organização comunitária visível.  

OS JUDEUS EM PERNAMBUCO: UM CASO SINGULAR 

Um breve hiato, de não mais que 25 anos, marcou a história dos 

judeus no Novo Continente, fazendo de Pernambuco um caso singular. Entre 

1630 e 1654, durante a dominação holandesa, floresceu uma próspera 

comunidade judaica no Recife. Implantado pelos holandeses da Companhia das 

Índias Ocidentais, um clima incomum de tolerância religiosa estimulou a 

imigração de judeus e cristãos-novos de Amsterdã, do Brasil e da Península 

Ibérica. No Recife, assumindo sua identidade religiosa, os judeus alcançaram 

uma organizada forma de coletividade. Formaram uma congregação que contava 

com duas sinagogas16 e um cemitério, com uma população judaica estimada 

entre 1500 e 5000 pessoas, grande parte moradora na Rua dos Judeus, fora das 

muralhas da cidade (Menezes, 1988), mas também na Ilha de Antônio Vaz, atual 

Bairro de Santo Antônio.  

Os judeus sefaradim de Amsterdã, oriundos em sua maior parte da 

Península Ibérica, falavam ladino, holandês e, principalmente, português. 

Detentores de conhecimentos mercantis e do capital necessário aos 

empreendimentos holandeses, esses judeus se inseriram na sociedade de modo 

bem diferente do que viria a acontecer séculos mais tarde, com os judeus 

ashkenazim que enfocamos nesse trabalho.  

Com a saída do governador holandês Maurício de Nassau iniciou-se a 

evasão judaica, que culminou com a expulsão dos holandeses em 1654. 

Restaurado o domínio português, os judeus partiram para outras terras da 

                                       
16 Uma das sinagogas, a Kahal Zur Israel, hoje restaurada, ficava na antiga Rua dos Judeus, hoje 
Rua do Bom Jesus, no atual Bairro do Recife. A outra, cuja localização exata é ainda ignorada, 
ficava no que hoje é o Bairro Santo Antônio.  
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América, voltaram para a Europa ou adentraram o território brasileiro, 

mantendo-se distantes das práticas coletivas judaicas. Estudos antropológicos 

apontam que o folclore nordestino está permeado por tradições não-

portuguesas, de origem possivelmente judaica, sugerindo a permanência de 

judeus nas terras do interior, longe dos Tribunais do Santo Ofício que, por 

setenta anos, se mantiveram ou fizeram visitações ao nordeste. A Inquisição, 

que só foi extinta em Portugal em 1770, trouxe a interrupção da presença 

judaica em Pernambuco como comunidade organizada.  

Outra comunidade só se estabeleceria no Recife no começo do século 

XX, da qual tratamos nesse trabalho, que não relaciona as duas comunidades.   

OS IMIGRANTES JUDEUS NO BRASIL NO SÉCULO XX 

Acompanhando as ondas de evasão judaica, começaram a chegar ao 

Brasil grandes contingentes de judeus. Uma comunidade de judeus vindos da 

Turquia e Marrocos se estabeleceu no Pará, e judeus russos formaram as 

colônias agrícolas de Quatro Irmãos e Philipson, implantadas pela YCA – Jewish 

Colonization Agency17 – no Rio Grande do Sul, obedecendo aos padrões de 

imigração assistida da comunidade judaica mundial. A maioria dos imigrantes 

judeus desse início de século vinha, entretanto, do leste europeu. Diz Serebrenik 

(1966) que  

a parcela mais substancial dos imigrantes proveio de uma pequena região do 
sul da Rússia, mais precisamente da Bessarábia; é, assim, historicamente 
justo reconhecer os imigrantes bessarabianos do início do século XX como 
grupo germinativo da coletividade judaica moderna do Brasil.  

A Bessarábia, hoje República Independente da Moldávia, é uma 

pequena região ao sudoeste da União Soviética, limitada pelos rios Dniester e 

Prout e, às vezes, pelo Mar Negro. Como outras repúblicas bálticas, já esteve sob 

domínio polonês, austro-húngaro, germânico, russo, soviético, ucraniano, turco 

e, no começo do século XX, quando se deu o maior fluxo de imigrantes daí para 

o Recife, era território da Romênia. Cada mudança de poder desencadeava a 

redefinição das fronteiras, uma nova legislação e uma nova onda de violência 

contra os judeus.  

                                       
17 A ICA ou YCA – Jewish ou Yidish Collonization Agency – comprou terras na Amazônia e nos 
pampas brasileiros e argentinos entre 1900 e 1910. 
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Figura 12: Bessarábia em 1927, indicando a localização de Yedinitz e outros shtetlech 

Fonte: National Geographic Atlas 

 

Grandes acontecimentos mudaram a feição do Brasil e do mundo no 

período que separa a eclosão de duas guerras mundiais. Eventos mundiais, 

brasileiros e locais condicionaram o processo imigratório e as circunstâncias em 

que os imigrantes judeus se inseriram na sociedade e ocuparam os espaços na 

cidade do Recife. Fatos dos mais diversos teores ganham expressão no espaço 

urbano brasileiro.  

Em 1888 a Lei Áurea extinguiu o trabalho escravo no Brasil. 

Estabeleceram-se novas relações de trabalho e abriam-se os portos brasileiros 

para a imigração estrangeira que viria participar do processo de industrialização 

e modernização em curso no país. A presença dos imigrantes traz consigo 

diferentes modos de pensar e agir e dá sua contribuição na feição nova das 

cidades. Recife convive mais de perto com estrangeiros, a partir de então.  

Na década de 1920, o centenário da Independência, em 1922, estimula 

a busca da identidade nacional. A Semana de Arte Moderna, também em 1922, 

coloca os ares da modernidade em São Paulo. Também nessa década se legaliza 

o Partido Comunista Brasileiro, ao que se costuma associar os imigrantes judeus 

provenientes do leste europeu.  

Na década de 1930, o movimento revolucionário fez ressurgir, para os 

judeus no Brasil, o temor de perseguições como aconteciam na Europa de Hitler. 
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O integralismo, com muitas características semelhantes ao nazismo, ganha 

adesões.  

A Nova Constituição Brasileira de 1934 estabelece a necessidade de 

uma “Carta de Chamada” de um morador legal no Brasil para que as embaixadas 

brasileiras na Europa emitam vistos de entrada para o Brasil, reforçando a 

antecedente Lei dos Indesejáveis. Esse ato tem, para a comunidade judaica, 

várias repercussões. É um imigrante judeu já estabelecido no Brasil que mandará 

a carta de chamada para que seu conterrâneo possa fugir da violência dos 

pogroms e dos atos nazistas que se fazem cada vez mais freqüentes. Ao 

convidá-lo e fazer-se legalmente responsável, o imigrante mais antigo assume 

para si o compromisso18 de providenciar teto – geralmente a sua própria casa – e 

trabalho para os adultos, ou abrigo para os órfãos e viúvas. As futuras relações 

de vizinhança se estabelecem desde então. A proximidade dos imigrantes 

conterrâneos é moldada também por razões desse tipo.  

Ao mesmo tempo, criam-se novos percursos dentro da Europa para os 

que querem chegar ao Brasil, uma vez que o comportamento dos embaixadores, 

responsáveis pela liberação de vistos, varia em função de preferências pessoais. 

Assim, também as principais rotas de saída judaica da Europa vão-se delineando.  

Os acontecimentos sociais e políticos no Brasil estão em consonância 

com eventos mundiais que marcam a história judaica contemporânea. Em 1933 

Hitler é nomeado chanceler na Alemanha e, instalando uma feroz ditadura, 

assumiu o papel de führer, guia do povo alemão. Começou a expansão militar, a 

princípio tolerada pelas potências ocidentais. É o Terceiro Reich, a ascensão do 

nazismo. Desde o início da década de 1930, parcelas cada vez maiores do 

território europeu ficam impedidas para os judeus. “Nas vésperas da Guerra 

Mundial II, três importantes comunidades judaicas na Europa – na Alemanha, 

Áustria e Tchecoslováquia – estavam sob dominação alemã, desintegrando” 

(Friesel, 1970). Em 1939, com a invasão da Polônia pelas tropas de Hitler, teve 

início a Guerra Mundial II.  

No Brasil, o sentimento com relação aos judeus oscilava entre simpatia, 

aceitação e rejeição. Getúlio Vargas, como Presidente da República, declarava-se 

simpatizante dos alemães até que pressões políticas e econômicas dos Estados 

                                       
18 Esse compromisso social está diretamente relacionado com a tzedakah, importante mandamento 
judaico acima discutido.  
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Unidos, e o afundamento de um navio brasileiro por tropas alemãs, levaram o 

Brasil a entrar na Segunda Guerra e aderir ao bloco antinazista.  

O comportamento da comunidade judaica no Recife oscilou com essas 

ondas.  
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II. A PRESENÇA JUDAICA NO BAIRRO DA BOA VISTA 

A imigração judaica para o Brasil no início do século XX se insere no 

quadro de rápida urbanização que sucedeu a proclamação da república e a 

abolição da escravatura, com a modificação da composição demográfica nacional 

e, no plano mundial, do crescimento dos movimentos anti-semitas que 

propiciaram o Holocausto da Guerra Mundial II. Na medida em que variam essas 

circunstâncias e o perfil demográfico do grupo de imigrantes judeus no Recife, 

modificam-se também os limites e os modos de uso do espaço.   

A presença da imigração judaica na Boa Vista pode ser analisada em 

função de características peculiares a esse grupo de imigrantes, modeladas por 

seus códigos e experiências, e pelo quadro político e social que contextualiza 

cada etapa do processo, como se evidencia na primeira parte do trabalho. Nessa 

segunda parte, são expostas as formas de uso e ocupação do bairro da Boa Vista 

como relatadas por diversas fontes. Cada capítulo começa com o enquadramento 

social e político contextual, na medida em que são fatos políticos e sociais que 

definem a razão para migrar e regem as relações sociais entre os imigrantes e a 

sociedade local. Focalizam-se espaços de uso coletivo e, quando pertinente, um 

edifício, que ancorem ou expressem as necessidades judaicas de espaço para 

suas atividades residenciais, institucionais e produtivas.  

A fim de delimitar geograficamente o objeto desse estudo, faz-se 

necessário um esclarecimento inicial, de ordem nominal. O bairro da Boa Vista é 

maior que a parte da cidade ocupada pelos imigrantes judeus na primeira 

metade do século XX. Sua configuração variou dentro do período focalizado 

nesse estudo e, mais ainda, nas décadas seguintes. Nas suas dimensões atuais, 

o bairro da Boa Vista se estende até locais que, no período aqui tratado, eram 

pouco ou nada habitados. Inclui tanto as ruas largas e retilíneas a leste da 

Avenida Conde da Boa Vista, como as ruas estreitas e sinuosas do núcleo colonial 

da povoação nas imediações das igrejas de São Gonçalo, Santa Cruz e 

Conceição. No âmbito desse trabalho, entretanto, denomina-se Boa Vista a um 

recorte territorial a sudoeste da Avenida Conde da Boa Vista, limitado pelos 
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mangues e rio, pelo Cais José Mariano e pela ruas Estado de Israel e Paissandu, 

como demarcado no MAPA 01: DELIMITAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO. 

Figura 13: MAPA DE DELIMITAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

 

Sobre plantas atuais da cidade, disponíveis em meio digital, serão 

anotados os elementos importantes no processo de apropriação do bairro da Boa 

Vista pela imigração judaica. Apenas um quarteirão – limitado pela Avenida 

Conde da Boa Vista e Rua da Imperatriz, Rua da Aurora e Rua Sete de Setembro 

– cujo traçado foi significativamente modificado na década de 1940, será 

apresentado como consta no mapa de 1906, elaborado por Douglas Fox & 

Whitney. 

Essa área da cidade foi sendo ocupada pelos imigrantes judeus a partir 

do Cais José Mariano e adensando-se nas imediações da Praça Maciel Pinheiro e 

ao longo das ruas da Imperatriz, Velha e da Glória. Limitando-se a princípio pela 

Rua de Santa Cruz, depois foi se expandindo gradualmente sem, entretanto, 
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alcançar grande densidade na outra margem do rio. Alguns imóveis da Rua da 

Imperatriz, em cômodos de aluguel nos pavimentos superiores, eram ocupados 

pelos judeus no momento de formação da comunidade judaica da Boa Vista e, 

além desses, uns poucos quartos ou vagas em pensões fora da Boa Vista são 

também relatados.  

Os seguintes capítulos compõem essa parte do trabalho: 

A ESCOLHA: a experiência do contato. A escolha do Recife, primeiro 

porto para muitas rotas de emigração européia e, no Recife, do bairro da Boa 

Vista pelos primeiros imigrantes judeus no século XX, é analisada em função da 

sua localização dentro da malha urbana e da caracterização do estoque 

imobiliário disponível. Enfatiza a necessidade de inserção no mercado de trabalho 

e práticas sociais judaicas que têm, como conseqüência direta, a formação de 

duas redes, a dos mascates e a dos madeireiros, possíveis nas proximidades do 

Cais José Mariano e na Praça Maciel Pinheiro. As tentativas mal sucedidas de 

assentamentos em outras localidades da cidade e do estado reforçam a 

existência, na Boa Vista, de atributos necessários à instalação da Colônia 

Israelita.  

A CONCENTRAÇAO: a construção da aparência. Na medida em que o 

grupo cresce e evidencia sua identidade judaica, definem-se novas relações 

sociais e de uso do espaço. As instituições judaicas – os edifícios institucionais 

tanto quanto instituições não-materiais como idioma, culinária e regras 

alimentares – modelam o espaço judeu. Num processo que se realimenta, as 

instituições se estabelecem a partir da concentração de judeus num determinado 

espaço da cidade, e geram essa concentração na medida em que agregam em 

torno de si os membros da comunidade. A diferente composição do grupo e a 

recente experiência da Guerra Mundial I se expressam no uso e características 

dos edifícios e espaços públicos coletivamente apropriados pelos imigrantes no 

Recife.  

A EXPANSÃO: negociando espaço, identidade e limites. Na década de 

1930, a organização mundial do Partido Nazista, presente também em 

Pernambuco, provoca a maior evasão européia da história judaica. A política 

imigratória brasileira, mais restritiva, não impede o crescimento do grupo de 

judeus no Recife, alimentado pelo preceito judaico de solidariedade e justiça 

social, a tzedakah, já abordada nesse trabalho. A diversificação do grupo se 
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expressa nas tantas instituições que compõem o Centro Israelita que, apesar de 

terem práticas e ideologias distintas, se mantêm reunidas num mesmo edifício. 

Na Rua da Glória se instalam explicitamente as organizações institucionais 

judaicas. Nesse momento, os imigrantes vão negociando a identidade nacional, e 

a inserção social se comprova no comércio da Rua da Imperatriz, analisada como 

espaço de uso público.  

A terceira parte do trabalho tratará da relação interativa entre a cidade 

e os imigrantes judeus e seus descendentes brasileiros.  

Figura 14: QUATRO MOMENTOS DA PRESENÇA JUDAICA NA BOA VISTA NO SÉCULO XX 

ESCOLHA, CONCENTRAÇÃO, EXPANSÃO E DISPERSÃO DOS IMIGRANTES JUDEUS NO BAIRRO DA BOA VISTA 
NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX, SEGUNDO LISTAS DE ENDEREÇOS ELABORADAS A PARTIR DE 

DEPOIMENTOS DOS “PROTAGONISTAS” DESSA PARTE DA HISTÓRIA 
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4. A ESCOLHA: A EXPERIÊNCIA DO CONTATO 

Com uma bagagem cultural própria, e obrigados a migrar em 

decorrência dos preconceitos raciais ou religiosos que pontuam sua história 

multimilenar, os judeus se inserem em novos contextos. Como se comportaram 

ao se depararem com as circunstâncias culturais, econômicas e espaciais do 

Recife? Por que se reuniram? Por que se dispersaram? O que há de peculiar no 

bairro da Boa Vista que tornou possível, aí, a formação de um núcleo judaico no 

começo do século XX? Que elementos condicionaram o processo de 

assentamento desse grupo de imigrantes?  

Mapas de evolução da ocupação urbana, a crônica literária e 

jornalística, correspondência entre familiares e outras fontes somam-se para 

caracterizar a relação entre o perfil demográfico do grupo e o espaço físico e 

social do bairro ocupado pelos judeus na primeira metade do século XX. Outros 

aspectos, ainda, podem ter contribuído para a escolha desse espaço dentro da 

cidade. A bagagem cultural judaica – que, além de um sistema de fé e prática 

religiosa, inclui a segregação espacial, a exclusão social e a busca por uma 

Jerusalém arquetípica – pode ser responsável por padrões de assentamentos 

judaicos em diversas situações de tempo e lugar. Circunstâncias sociais e 

políticas que contextualizam o momento contribuem para esclarecer as relações 

entre cultura e apropriação do espaço urbano.  

4.1. O RECIFE COSMOPOLITA 

Dentro do quadro social da república recém-inaugurada o Brasil 

iniciava, com o século XX, um novo ciclo de composição demográfica. A abolição 

da escravatura e a simultânea industrialização do país criaram condições 

favoráveis à imigração estrangeira. O Estado se aparelhava, criando 

instrumentos legais e serviços especiais de recepção aos estrangeiros que 

substituiriam a mão-de-obra escrava. Ampliavam-se os portos, como no Recife, e 

instalavam-se as Hospedarias de Imigrantes, principalmente no sul e sudeste do 

país, onde se fazia inspeção sanitária – e muitas vezes ideológica – e a partir de 
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onde se encaminhava os recém-chegados aos diversos pontos de trabalho, não 

raro nas zonas de produção rural em outras cidades ou estados.  

O Recife se inseria no processo nacional. A rápida urbanização 

estimulava a imigração de estrangeiros que acompanhavam o capital europeu 

investido na cidade, e de nordestinos que procuravam oportunidades de trabalho 

que escasseavam na indústria açucareira. A população de 100 mil habitantes em 

1872 saltou para 200 mil habitantes em 1910, fato relacionado, entre outros, 

também ao processo imigratório (Arrais, 2001). 

As várias companhias internacionais contratadas para implementar 

projetos de modernização da infra-estrutura urbana traziam os estrangeiros, 

entre os quais se destacam os ingleses das fundições e dos serviços ferroviários, 

da Pernambuco Tramways and Power Company e da Fielden Brothers de 

iluminação a gás, franceses da Société de Batignolles que, juntamente com a 

Société de Construction du Port de Pernambuco, executou parte da ampliação do 

porto, e da Recife Draynage que, em 1871, iniciou o serviço de esgotamento 

sanitário do bairro do Recife, além dos belgas das fiações e tecelagens, dos 

franceses da Missão Francesa trazida pelo Conde da Boa Vista e Louis Vauthier, 

dos alemães que os precederam, e estrangeiros de diversas nacionalidades 

dedicados ao comércio e indústria do algodão, do couro e do açúcar (Arrais, 

2001 e Guerra, 1992).  

Os clubes Português, the British Country e Internacional convidavam, 

nas páginas do Jornal Pequeno, para encontros esportivos no Colégio Americano 

em 1911. Os hotéis, restaurantes e ship-chandlers com seus nomes estrangeiros 

– Hôtel de France, L’Univers, Grand Hôtel, Hôtel d’Europe e Central – eram 

pontos de reunião na então cidade cosmopolita que, mesmo que convivesse com 

os tantos “forasteiros”, expressava suas contradições. Ainda que “aplaudisse 

bacharéis brancos e mulatos” (Freyre, 1951), fazia distinção entre uns e outros. 

Acolhia bem os imigrantes brancos que substituiriam a mão-de-obra escrava, 

mas era, entretanto ou acima de tudo, uma sociedade católica. “O que é ser 

judeu?” – estampava uma manchete do Diário de Pernambuco de maio de 1920. 

A resposta versava sobre a participação dos judeus na morte de Cristo e fazia 

associação explícita entre ser judeu e ser comunista. Terminava com uma 

indagação: “São bem vindos?” Manifestações anti-semitas, ainda que raramente 

assim denominadas pelos imigrantes, aparecem repetidamente. São muitos os 
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que relatam que eram chamados de galegos, gringos, alemães, russos, judas, ou 

outros substantivos carregados de tom pejorativo, além das incursões pela 

cidade a apagar suásticas e símbolos anti-semitas pichados nas fachadas da Boa 

Vista.   

Os judeus que chegaram ao Recife nas duas primeiras décadas do 

século XX vinham da Europa Oriental e pouco conheciam do Brasil, além da 

imagem difundida pelos cartões-postais19 e pelos panfletos distribuídos por 

empreendedores interessados em atrair imigrantes. Segundo Mizrahi (2003), 

Isaías Raffalovitch, representante da Yidish Colonization Agency YCA no Brasil, 

“buscando atrair imigrantes judeus, valeu-se de panfletos distribuídos na Europa 

Oriental, exaltando as virtudes do país”, além de escrever e distribuir o livro 

Brasil: Uma Terra de Futuro para Imigrantes Judeus. Alguns imigrantes relatam 

que, conhecendo a disposição do governo, vieram para Pernambuco trabalhar na 

agroindústria que se instalaria no estado, na Floresta dos Leões (hoje Carpina), 

na Vila Formosa (entre Barreiros e Palmares) e em Timbaúba.  

Segundo José Rotman: 

O governador queria formar uma colônia de judeus em Barreiros para fazer 
uma fábrica de óleo de girassol. Muitos judeus que estavam chegando já 
tinham trabalhado com girassol na Europa. O governador prometia uma vaca, 
um cavalo, ferramentas para lavrar e 25 hectares de terra para cada um. 
Fomos para lá 20 homens, a maioria da Romênia e da Rússia. Lembra dos 
girassóis da Rússia? Trabalhamos como agricultores, o Margolis marido de 
dona Bertha, o Shulman cunhado dele, quem mais? Mas não deu certo, logo 
estávamos na Boa Vista.  

Apesar da importância desse convite, parece ter sido a condição 

geográfica de primeiro porto na América, que definiria a chegada e permanência, 

no Recife, desses imigrantes. A viagem mais curta entre o seu shtetl e a América 

– e também a mais barata – era a preferida ou a possível para os judeus com 

poucos recursos financeiros.  

A Cia. Lloyd Brasileiro anunciava que  

graças à magnífica posição geográfica de mais proeminente porto na costa 
americana, o Porto do Recife é o empório natural de distribuição de 
mercadorias para a hinterland e os vizinhos estados nordestinos através de 
trens ou de navegação costeira de cabotagem. Do mesmo modo, é 

                                       
19 Para José Antônio Gonsalves de Mello, em Ingleses em Pernambuco, foi Francisco Henrique Carls 
"quem difundiu a fisionomia urbana do Recife colocando ao alcance de todos, através da litografia, 
cenas da cidade, dos seus arrabaldes, dos seus edifícios públicos e muitos dos particulares”.  
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logicamente o porto para exportar os bens de toda essa rica zona de 
produção, para todo o mundo.   

Figura 15: Percurso do Lloyd Brasileiro em 1913 

Fonte: Revista do Porto do Recife, 1913 

Os depoimentos dos imigrantes confirmam a importância da localização 

do porto. Isaac Posternak descreve a imigração de seu pai: 

Um vizinho chegou vestindo um colete com botões dourados, dizendo que no 
Brasil se apanha dinheiro com pá. Meu pai sabia da responsabilidade, cinco 
filhos para criar, vendeu um relógio de ouro e uns outros objetos para viajar, 
ganhar a vida na América. O dinheiro que conseguiu juntar só deu para 
chegar no primeiro porto, o do Recife. Acontece que ele saiu de casa convicto 
de que dentro de um ano voltaria com um bocado de dinheiro. Infelizmente, 
ou felizmente, quem sabe, rebentou a guerra de 1914 e ele ficou aqui em 
Recife, trabalhado como prestamista. Nós só chegamos depois da guerra.  

Ao relatar o processo de imigração de sua família, Mote Kreimer 

acrescenta a informação: 

Tia Teresa veio antes e foi quem conseguiu trazer meu pai, tio José e um 
primo. O projeto não era ir para Recife; era ganhar a vida, “fazer América” 
como se dizia, e voltar. No navio, tinha gente que ia para São Paulo e para a 
Argentina. Quando chegaram no primeiro porto, que era Recife, eles 
resolveram descer. “É aqui que a gente vai ficar. Aqui é América”. Era um 
navio da Companhia Mala Real Inglesa, do nome não sei, mas eles tinham um 
contrato20, traziam quase todos os imigrantes judeus para cá. Ficaram e 
mandaram buscar parentes. 

Outros imigrantes fazem referência à Companhia Inglesa. “Um porto 

tão quieto e tão seguro, que para as curvas das naus serve de muro" escreveu 

Bento Teixeira em Pernambuco, em 1601, em Prosopopéia, pouco antes de ser 

                                       
20A chegada da Corte Portuguesa no Brasil, a Abertura dos Portos às Nações Amigas, de 1808, e os 
Tratados de Comércio e Navegação e de Aliança e Amizade com a Grã-Bretanha, em 1810, 
transformaram o Brasil em protetorado britânico.   
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mandado para as fogueiras da Inquisição em Portugal. Trezentos anos depois, 

outro judeu se refere ao porto, num cartão postal.  

O Império Britânico continua a extorquir nosso pouco dinheiro, mas logo um 
Mala Real inglês vai te trazer, e a nossos filhos, para essa terra do Recife. O 
porto dá gosto de ver. Parece feito pela natureza.  

Figura 16: Ancoradouro Interno. Recife, começo do século XX 

Cartão Postal – Correspondência particular 

As condições do porto do Recife, os novos padrões da engenharia naval 

e a ascensão de governantes autoritários ou simpatizantes do nazi-facismo 

modificaram, posteriormente, os caminhos da imigração judaica. O porto passou 

a não comportar os novos navios, de maior calado e tonelagem, que eram 

obrigados a ancorar em alto mar. O nazi-fascismo alterou o mapa da Europa 

livre.  

4.2. O PRIMEIRO MINIAN 

Expulsos de Pernambuco junto com os holandeses em 1654, e 

instalados no Brasil Colonial os Tribunais do Santo Ofício ao longo do século 

XVIII, os judeus partiram do Recife, se dispersaram pelo interior, assimilaram a 

cultura brasileira ou mantiveram suas convicções e práticas religiosas restritas ao 

âmbito doméstico. A presença judaica em Pernambuco era pouco expressiva no 

início do século XX. Em 1911, havia oito rapazes judeus no Recife. Em 1914, 

havia mais de 40 homens, mais de quatro minianim. A necessidade de sair da 
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Europa e fugir dos pogroms e o desejo de ganhar a vida e “fazer América”, 

estimularam essa onda migratória.  

Em um “Breve esclarecimento sobre a colônia israelita do Recife”, 

traduzido por Beatriz Chvartz para o Arquivo Histórico Judaico AHJ-PE, Avrum 

Ishie Vainer, pioneiro da atual colônia israelita de Pernambuco, escreveu: 

Em 1911, quando cheguei ao Recife, encontrei 8 rapazes judeus. Até 
setembro de 1912, nos dias sagrados21, existiam 24 judeus. Já havia 4 
famílias. Da família Rabin, do mais velho deles, Pinie, eles mantinham 
distância. Nós éramos, na maioria, sukuroner22 ... Nos reunimos em Rosh 
Hashanah e rezamos sem um Sefer Torah. Havia 8 mais velhos e os demais 
eram rapazes. ... Como os judeus já são mais de um minian e mais ainda 
chegarão, é preciso tratar de trazer um Sefer Torah. ... Em 1913 chegou o 
Sefer Torah, mandado para o endereço de Pinie Rabin. ... O segundo sefer 
chegou em Simchat Torah de 1914. Agora, já havia entre os sukuroner mais 
de 4 minianim, assim nós e os Rabin rezávamos separados. O sefer dos 
sukuroner ficava na minha casa e todos os sábados formávamos minian e 
rezávamos. Nos dias sagrados de 1915, rezamos na casa de Mendel 
Mechiach, uma casa grande ... Resolvemos mandar fazer uma arca e ... isso 
ficou pronto para os dias sagrados de 1916. Nós já rezamos num salão 
grande, quer dizer, no Beit ha-Knesset Sukuron. Daí os judeus já faziam uma 
grande colônia e já se começava a discutir a respeito do outro mundo, que os 
judeus precisavam de um cemitério.  

Essa carta-inventário de Vainer será retomada adiante. Falando dessa 

época da comunidade, ele cita a família Rabin, Chone Chalfn, Scholem Fainbaum, 

Mendel Mechiach, Avraham Cherpak, Elik Foigel, Ishie Averbuch. Por outros 

depoimentos, de cônjuges, viúvos ou descendentes, sabemos que Guilherme e 

José Chapoval, Adolfo Wolkof, Rubinsky, Mote Shismam, os Posternak e os 

irmãos Cherpak também estavam aqui antes da guerra de 1914.  

Isaac Posternak também descreve a comunidade judaica do Recife em 

sua fase inicial: 

Quando meu pai chegou, em 1913, já tinha famílias idn aqui – a de Rabin e a 
de Mechiach, que forneciam mercadoria para os que vinham chegando, e 
outros. Todo mundo era klientelshik, ou prestamista, como dizem hoje em 
dia. Era tudo vendedor de prestação. Naquele tempo já estavam aqui o Arão 
Simis, o Gedale Schechtman, Scholem Fainbaum... 

Assim ia-se compondo o núcleo dos imigrantes judeus no Recife no 

século XX no bairro da Boa Vista.  

                                       
21 Yom Tovim, dias sagrados, Rosh Hashanah e Yom Kippur, respectivamente Ano Novo e Dia do 
Perdão.  
22 De Sukuron ou Securein, shtetl na Bessarábai.  
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4.3. A BOA VISTA DOS MAPAS, DOS POETAS, DOS CARTÕES POSTAIS E 
DOS JUDEUS 

Se o Recife foi inicialmente escolhido por ser o primeiro porto no 

continente americano, ainda persiste a pergunta. Por que, no Recife, os 

imigrantes escolheram o Bairro da Boa Vista?  

As crônicas dos viajantes, jornalistas e poetas descrevem a cidade e o 

bairro. A relação da Boa Vista com o tecido urbano circundante, a disponibilidade 

de estoque imobiliário e seu estado de conservação podem ser apreendidos 

através de uma seqüência de mapas ou de leis urbanísticas do começo do século 

XX. Fontes primárias, principalmente depoimentos de judeus moradores da Boa 

Vista, e a correspondência entre estes e os familiares revelam, em palavras e 

fotografias, as possibilidades de interação dos imigrantes com a sociedade local. 

São as várias imagens da cidade a caracterizar o seu espaço físico e social 

justificando, sob diferentes pontos de vista, sua contribuição na apropriação do 

bairro da Boa Vista por certo grupo social.   

O QUE DIZEM OS MAPAS 

Mapas compilados por José Luiz Mota Menezes no Atlas Histórico 

Cartográfico do Recife (1988), por José Antônio Gonsalves de Mello em A 

Cartografia Holandesa do Recife: Estudo dos principais mapas da cidade do 

período 1631-1648 (1976), e por Gilberto Ferrez em Raras e Preciosas Vistas e 

Panoramas do Recife (1984) – acrescidos de outros três mapas do acervo do 

Museu da Cidade do Recife – apresentados por Ney Dantas em Chaos in the 

Drawing Room (1998), informam sobre a gradativa expansão da Boa Vista e sua 

relação com o tecido circundante.  
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Figura 17: Mapa do Recife em 1648, por Cornelius Golijath 

 

Figura 18: Mapa do Recife em 1773, por José Caetano 
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Figura 19: Mapa do Recife em 1808, por José Fernandes Pontual 

 
 
 
 

Figura 20: Mapa do Recife em 1870 

 



 
 

 

89

Figura 21: Mapa do Recife em 1906, por Douglas Fox 

 

Figura 22: Mapa do Recife em 1914 
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Figura 23: Mapa do Recife em 1918 

 
 

Figura 24: Mapa do Recife em 1935 
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Nascido às margens dos rios e do mar, nas duas ilhas que constituíram 

o núcleo urbano dos séculos XVI e XVII, o Recife cedo ocupou a terra ampla da 

Boa Vista. Em 1648, defronte das ilhas havia um núcleo de casas ao redor das 

igrejas de São Gonçalo e da Santa Cruz, origem da povoação da Boa Vista, e 

nenhuma outra organização urbana. No começo do século XX, a malha urbana já 

se estendia, apontando na direção dos bairros que hoje compõem a cidade. 

Conquistada ao rio em sucessivos aterros, a Boa Vista foi lentamente se 

ampliando. No século XVIII uma intervenção definiu a Rua do Aterro23 – atual 

Rua da Imperatriz – “sem nenhuma ocupação até 1745” e “limite da ocupação da 

Boa Vista em 1827” (Menezes, 1988). Os novos aterros – do Casimiro24 e do 

Barão de Beberibe – ampliaram o solo seco da Rua da Imperatriz até a Rua 

Formosa – depois Caminho Novo e atual Avenida Conde da Boa Vista – e até a 

Rua do Riachuelo. A calha do rio, antes na Rua do Hospício, estreitou-se no 

século XIX para fazer surgirem os quarteirões que se estenderam até o novo cais 

da Rua da Aurora, entre a Rua do Riachuelo e a Ponte do Limoeiro.  

Em 1759 a Rua Velha e a Rua da Glória, totalmente construídas, e a 

Rua da Imperatriz apenas parcialmente ocupada em seu lado par, ligavam-se 

diretamente com o bairro de Santo Antônio por uma ponte que, cruzando o rio 

em Y em “traçado bem reconhecível numa velha planta da época holandesa” 

(Sette, 1948), chegava à outra margem nas proximidades da Rua da Imperatriz 

e Rua Velha. Referida no Inventário dos Prédios Edificados ou Reparados pelos 

Holandeses na Cidade do Recife até 1654, a ponte, ligando o bairro de Santo 

Antônio à Boa Vista “partindo do palácio com esse nome e demandando a ‘Ponte 

Velha’ de agora, não era reta; perto de seu encontro no continente fazia um 

ângulo”. Em 1808, a ponte ligando as duas margens do rio só no prolongamento 

da Rua da Imperatriz, colocou a Rua Velha topologicamente25 mais longe do 

coração do Recife. Os mapas seguintes mostram situação semelhante para a 

ponte. Até 1906, no mapa de Douglas Fox & Whitney, parece não existir ponte 

para a Rua Velha, que reaparece apenas nos mapas a 1918 da Prefeitura do 

Recife.  

                                       
23 Só nessa etapa do trabalho faremos referência aos nomes antigos, como citados nos mapas, das 
ruas do bairro da Boa Vista. A partir daqui, as ruas serão tratadas pelos nomes que têm hoje.  
24 O aterro do Casimiro compreende o aproveitamento do mangue até a Rua Formosa, atual Conde 
da Boa Vista. Nesse trecho aterrado se instalou a Fundição Aurora, dos ingleses, e no extremo da 
área aterrada situou-se a Igreja dos Ingleses, demolida nos anos 1940. (Menezes, 1988:97) 
25 Mesmo mantidas as distâncias métricas, ficava mais difícil o acesso.  
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Os mapas mostram, também, a baixa densidade do bairro da Boa Vista 

para além do Pátio de Santa Cruz. Diz Menezes, repetidas vezes, que a Boa Vista 

estava “ainda limitada pelas propriedades particulares que a rodeavam” em 

1808; no século XIX, o aterro da Rua da Aurora consiste na “maior obra 

realizada no bairro da Boa Vista, definindo sua ampliação enquanto limitada a 

oeste pelos sítios de vários proprietários”. Em 1865 a parte da Boa Vista se 

encontra bem definida, “embora presa ainda dos seus limites antigos, se dando a 

expansão para a banda do rio, no aterro da Aurora”. Em 1870, segundo Mário 

Sette (1948) 

ao que se revela na planta publicada em ‘Memórias Históricas da Província de 
Pernambuco’, o arruado da Boa Vista não ia além do Pátio de Santa Cruz 
havendo, em seguimento deste, apenas um caminho que ia até a Trempe, 
zona atualmente no encontro da Rua do Sebo com a Visconde de Goiana. 
Outro caminho no bairro era o que, iniciando-se pela Rua dos Pires, seguia 
pelo Corredor do Bispo até o Palácio Episcopal. De permeio a essas duas vias 
sem edificações de monta, ficavam os terrenos baldios, os imensos sítios e, 
para adiante, o mato.  

O mapa de Douglas Fox & Whitney mostra, em 1906, a ocupação em 

estágio inicial do bairro dos Coelhos, ao redor do Hospital Dom Pedro II, que só 

viria a atingir seu contorno atual muitas décadas depois, através da consolidação 

de aterros. Além da localização da Igreja dos Ingleses, esse mapa mostra o Cais 

de Desembarque no Rio Beberibe junto à Ponte do Limoeiro e omite os portos 

existentes, segundo os imigrantes, ao longo do Cais José Mariano, onde se fazia 

o embarque de madeira e material de construção. É esse o primeiro mapa, nessa 

série, que indica separações entre quintais.  

A mesma seqüência de mapas cala sobre outro aspecto da ocupação da 

Boa Vista. Nos mapas de J. Pontual, P. Cronemberger e Plano do Porto e Praça 

de Pernambuco, as imediações da Igreja de Santa Cruz são apresentadas ora em 

branco, ora com um tracejado – indicando possivelmente propostas de reformas 

ou demolições. O mapa de 1865, de Law & Blount, mostra que o traçado urbano 

manteve seu desenho, semelhante hoje à situação anterior e à situação em que 

os imigrantes encontraram no início do século XX.  

A modificação no nível de integração dessa parte da cidade com os 

bairros Santo Antônio e São José, pela ponte para a Rua Velha, justifica a 

existência do patrimônio edificado e sua degradação e abandono no começo do 

século XX.  
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TRANSFORMAÇÕES NA BOA VISTA 

A parte do bairro da Boa Vista de que trata esse trabalho não foi alvo 

de grandes investimentos públicos no começo do século XX. Um estudo de Ney 

Dantas (1998) a respeito do impacto da legislação urbanística sobre a forma, o 

uso e a imagem da cidade, diz: 

As reformas e beneficiamentos urbanos se concentraram, nas primeiras 
décadas do século XX, nos bairros de Santo Antônio e do Recife, e nos eixos 
que interligavam o centro comercial, financeiro e portuário aos novos bairros, 
ocupados pela classe média e pelos barões do comércio, do açúcar e do 
algodão, representantes da aristocracia agrária em crise, mas ainda poderosa, 
do estado. 

O Plano da Cidade em 1870 acentuava a necessidade de expansão das 

áreas centrais, representando um amplo projeto sobre as áreas alagadas do 

Bairro de Santo Antônio. O Plano da Cidade em 1906 indicava a expansão da 

ocupação do solo urbano, apontando localidades fora da área central, como 

Aflitos, Espinheiro, Torre e Encruzilhada. O primeiro código relacionando a 

produção de edificações com o meio urbano apareceu em 1919, na Lei Municipal 

1051. A lei, que incorporou a primeira divisão da cidade em zonas (da lei 865 de 

1916) repartiu a cidade em zonas principal (em vermelho), urbana (em azul), 

suburbana (em amarelo) e rural (em verde), indicadas na figura a seguir.  

Figura 25: Zoneamento da Lei Municipal de 1919, por Ney Dantas 

Fonte: Chaos in the drawing room. Dantas (1998) 
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Na zona principal estão terras urbanas de maior valor, incluindo o 

centro comercial e financeiro da área portuária, os estabelecimentos comerciais 

do bairro de Santo Antônio e as ruas residenciais de classe média na Boa Vista, 

aí limitada, em uma direção, pelas pontes Princesa Isabel e da Boa Vista e, na 

outra, pelo rio e pela Rua Gervásio Pires. A área localizada entre a Rua da 

Imperatriz e a Rua da Glória, onde se estabeleceram inicialmente as residências 

e as instituições judaicas, era apresentada como residencial de baixo interesse 

comercial. A área das imediações da Igreja de Santa Cruz, apresentada em 

linhas tracejadas nos mapas anteriores, também não foi incluída no perímetro da 

área principal, confirmando a condição de degradação da estrutura urbana que 

tinha rebaixado, como também comprovam anúncios de jornais, os preços para 

aquisição ou locação de imóveis.   

Em 1936, uma nova lei manteve o zoneamento da cidade, com limites 

de zonas diferentes dos limites anteriores. Apresenta núcleos comerciais (em 

azul) em diversos pontos da malha urbana. A qualificação do bairro de Santo 

Antônio se estendeu para o vizinho bairro de São José. Na Boa Vista, a zona 

principal se expande até a Rua Velha, passando a incluir algumas quadras onde 

estavam densamente instalados os judeus no Recife. Um polígono limitado pela 

Avenida Conde da Boa Vista e Rua do Riachuelo, da Rua da União até a Rua 

Gervásio Pires se salienta, apontando a distinção entre diferentes setores do 

bairro.  

Figura 26: Zoneamento da Lei Municipal de 1936, por Ney Dantas 

Fonte: Chaos in the drawing room. Dantas (1998) 
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As transformações que ocorriam na Boa Vista, “principalmente para os 

lados da Soledade, da Aurora e do Derby”, chegaram até a Praça Maciel Pinheiro. 

Tendo assumido em 1904 o governo de Pernambuco, Sigismundo Gonçalves 

promoveu reformas na fisionomia urbana do bairro “alargando a Rua Sete de 

Setembro, demolindo o sobrado 42 da Rua da Imperatriz26 e as meiáguas de 1 a 

5 do Beco dos Ferreiros” e “alargando a Rua do Hospício, demolindo-se os 

sobrados 86 e 88 da Rua da Imperatriz, da Rua do Hospício o sobrado 2,  e mais 

duas meiáguas do Beco do Camarão”, a fim de descortinar a Matriz da Boa Vista. 

Promoveu-se o calçamento da Rua da Imperatriz, o ajardinamento da Praça 

Maciel Pinheiro e o beneficiamento do Caminho Novo que se transformou na 

Avenida Conde da Boa Vista. “Alargado o Beco do Tambiá, nasceu a Rua da 

Intendência, hoje Manoel Borba”. Nas imediações da Igreja de Santa Cruz, pouco 

se relata além “dos pardos que freqüentam a Igreja de São Gonçalo” e das 

dificuldades da polícia para reprimir “os abusos e gestos indecorosos das 

quituteiras que, nas calçadas, divertiam negros”. 

O QUE DIZEM OS CRONISTAS 

Diz a crônica jornalística que, nas primeiras décadas do século XX, a 

elite recifense “mudava-se para os arrabaldes na Madalena, no Benfica e na Boa 

Vista, só indo ocupar o bairro do Recife, e mesmo assim por período curto, a 

partir da conclusão das obras do porto e antes que as cargas, os marujos e as 

damas da noite fizessem, daquele, um lugar deplorável”. Com relação ao bairro 

da Boa Vista, essa referência à elite está dirigida aos palacetes recém-

construídos ao longo da Avenida Conde da Boa Vista, da Rua da Aurora e 

Imperatriz, e não às pequenas casas, conjugadas em lotes de quatro ou cinco 

metros de largura, ou deterioradas pelo desuso, que predominam nas ruas 

coloniais.  

Circunstâncias anteriores à imigração judaica, e que fogem do âmbito 

desse trabalho, propiciaram o esvaziamento ou empobrecimento de uma parte 

do bairro da Boa Vista. É relatada por Gilberto Freyre (1951), como conseqüência 

da cólera-morbo que dizimou populações das senzalas e mocambos, e da febre 

amarela que atingiu os brancos dos sobrados, a tendência de residência 

burguesa nos subúrbios, deixando as áreas centrais das cidades aos “negros ou 

                                       
26 Diz Mario Sette, na pág. 49, que “no tempo do Conde da Boa Vista as casas foram numeradas”. 
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pardos e para funções exclusivamente comerciais ou burocráticas, ou para os 

bordéis e cortiços, para repartições públicas e armazéns”. Mello (1981) aponta 

registros no Diário de Pernambuco anunciando a venda de sítios nas áreas rurais 

que margeavam a cidade, como Espinheiro, Beberibe, Rosarinho e Apipucos, 

para onde se transferia a burguesia urbana.  

A parte da Boa Vista que foi ocupada pelos imigrantes judeus parece 

ser degradada desde séculos anteriores. Não era comum por aqui, no começo do 

século XIX, fotografar aspectos da pobreza. Relatos de viajantes suprimem essa 

lacuna. Diz Koster (1982) descrevendo suas Viagens ao Brasil de 1816: 

A principal rua da Boa Vista, antes uma terra alagada, é larga e elegante. O 
resto consiste principalmente de pequenas casas. Algumas poucas janelas são 
envidraçadas e têm varandas e balcões de ferro, mas a maior parte está sem 
vidros. As varandas são fechadas por rótulas ou treliças de modo que as 
mulheres, com exceção das negras escravas, não são vistas. Nem 
portuguesas, nem brasileiras, nem mesmo as mulatas, saem dos seus 
espaços resguardados durante o dia.  

A proclamação da república trouxe, em todo o país, um “contagiante 

desejo de renovação”. As cidades se renovavam e, se simbolicamente 

expulsaram o Imperador D. Pedro II, no tecido concreto tentavam apagar 

marcas do passado colonial. Nesse período, sanitaristas e reformadores urbanos 

estavam a demolir cortiços e partes insalubres das grandes cidades do Brasil. 

Estampando a foto do desmonte do Morro do Castelo, sob o título “Rio tem 

coração arrancado”, o carioca Jornal do Brasil diz em 09 de março de 1921 que 

A prefeitura do Distrito Federal, por meio do decreto 1.529, decidiu cometer 
um crime: vai mesmo arrancar o coração do Rio. Desde o ano passado, o 
JORNAL DO BRASIL vem fazendo intensa campanha contra a demolição do 
Morro do Castelo, mas a Diretoria Geral de Obras está decidida a transformar 
em entulho para aterros o local onde, em 1567, “nasceu a cidade, ergueu-se 
a primeira igreja, funcionou o primeiro colégio, enterrou-se o Estácio 
fundador”, como afirmou o escritor Monteiro Lobato, igualmente contra o 
arrasamento. Máquinas e empréstimos no valor de US$ 12 milhões já foram 
contratados para dar fim ao morro, que, na época da abertura da Avenida 
Central, já havia cedido uma fatia para os tratores do progresso. Higiene, 
aeração, ruptura total com tudo que lembre o colonizador português são as 
desculpas mais comuns daqueles que querem ver o Rio perder o início da 
própria história. As máquinas prometem destruir tudo até o ano que vem, 
deixando 4200 pessoas sem lar. Elas ficarão, provisoriamente, instaladas em 
barracos, na Praça da Bandeira. 

Em processo consonante, também se efetuavam grandes demolições 

no Recife que dariam à cidade, junto com o porto reformado, sua feição 

moderna. “Primeiro a tombar diante da sanha demolidora dos remodeladores do 
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bairro do Recife”, o Arco do Bom Jesus foi demolido em 1850. Em 1914 “foi por 

terra a Matriz do Corpo Santo, juntamente com a Lingüeta, a Rua do Comércio, a 

Rua da Cadeia e o Arco da Conceição”. Também a Boa Vista se modificava 

rapidamente. Medidas estéticas, diz Sette (1948) “exigiam largura nas ruas e 

travessas novas: estas 40 palmos, aquelas 60”. Abriam-se novas comunicações.  

A da Esperança, na Boa Vista, hoje é o Caminho Novo ou Conde da Boa Vista. 
A dos Quartéis foi alargada, desaparecendo o prédio que lhe dera nome. O 
Beco do Tambiá, pertinho da praça já crismada de Maciel Pinheiro, foi 
alargado, e nasceu a Rua da Intendência, hoje Manoel Borba. Ajardinaram-se 
a Praça do Colégio, a Maciel Pinheiro, outrora do Moscoso e Conde d’Eu; 
inauguram-se pontes de ferro para substituir as velhas e arruinadas de 
madeira, da Boa Vista e do Recife. No intervalo das obras constroem-se 
passadiços provisórios, a pedido dos comerciantes das ruas Nova, da 
Imperatriz, do Crespo.  

Outras demolições, no Recife, ocorreram juntamente com as obras de 

ampliação do porto, nas primeiras décadas do século XX. Era preciso destruir as 

marcas do passado colonial.  

Em resposta à ampliação do território, os bondes de tração animal da 

empresa Ferro Carril, em funcionamento desde 1871, integravam a malha 

urbana e foram desativados em 1914 com o surgimento dos bondes elétricos da 

Pernambuco Tramways and Power Company, “com muito mais destinos”. Os 

novos bondes faziam, além das linhas Afogados/Herval, Afogados/Caxias, Torre, 

Madalena e Derby, as linhas Fernandes Vieira/Hospício, Fernandes 

Vieira/Conceição e Santo Amaro/Aurora; a Boa Vista estava integrada às outras 

partes da cidade, mas mantinha-se segregada do tecido circundante pelo rio, 

pelo mangue e pelas áreas não-loteadas.  

AS IMAGENS E OS SONHOS DO LUGAR JUDEU 

Os imigrantes judeus fizeram uma rápida leitura desse conjunto de 

circunstâncias. A degradação urbana e o mau estado de conservação dos 

imóveis, e conseqüentemente seus baixos preços, a proximidade do potencial 

mercado de trabalho e a disponibilidade de sistema de transporte coletivo, a 

topologia da área isolada pelo rio, pelos alagados e pelos sítios ao redor, são 

citados em depoimentos e cartas às famílias, talvez indicando fatores que 

propiciaram a escolha da Boa Vista. Ressaltavam a proximidade do comércio da 

Rua Nova e a possibilidade de criar situação semelhante na Rua da Imperatriz, 
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os bondes “que nos levam de um lado a outro” e a “iluminação a gás como a de 

Paris que você há de conhecer um dia”.  

Ainda que muitos tenham retratado o Recife, suas águas, suas pontes, 

o casario e sua gente, e tenham criado a imagem da cidade através de álbuns de 

gravuras e, mais tarde, nas famosas coleções de bilhetes postais tão em voga no 

começo do século XX, é pelos olhos dos imigrantes judeus que pretendemos ver 

o Recife. Do escasso material sobreviveram, em arquivos pessoais, alguns 

cartões postais trocados entre familiares, onde a estampa, a imagem, a seleção 

e os textos manuscritos falam de sonhos, de saudades, de conquistas e 

semelhanças.  

Na correspondência entre os que já estavam aqui e as famílias que 

mandariam buscar “logo que haja meio de vida”, os imigrantes judeus falavam 

das possibilidades de instalar, no Recife, comércio “como o nosso na Polônia”, 

dos portos fluviais “como os daí”, das belas casas “para onde nos mudaremos 

logo que vocês chegarem” e das pontes e águas que protegiam contra ataques 

dos metafóricos cossacos.  
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Figura 27: Cartões postais: cais e pontes do Recife 

Correspondência pessoal.  
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4.4. PARNASSAH: INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

Seja por fatos econômicos, seja por tradição cultural, experiência 

anterior ou circunstâncias que fogem ao âmbito desse trabalho, os imigrantes 

judeus com freqüência se dedicam, no momento de inserção em uma nova 

sociedade, ao comércio ambulante, à indústria de confecções de roupas e 

sapatos, à movelaria e ao comércio de jóias e instrumentos de precisão. Essa é a 

sua parnassah, seu meio de ganhar a vida. Assim aconteceu no Recife com esses 

mascates que virão a ser os comerciantes e moveleiros do Cais José Mariano, da 

Rua da Imperatriz, da Rua do Aragão e da Praça Maciel Pinheiro.  

Dentro do princípio judaico de responsabilidade e justiça social – 

tzedakah, – e da solidariedade comum entre imigrantes conterrâneos de diversas 

procedências – em iídiche denominada landsmanshaftn – os primeiros imigrantes 

judeus acolheram os seguintes, dando-lhes teto, alimento e ajuda para inserção 

no mercado de trabalho.   

A pujança do comércio itinerante, a transição dessa atividade para o 

estabelecimento de lojas e o poder aglutinador dessa prática judaica serão 

analisados adiante. No período que antecedeu a Guerra Mundial I, as atividades 

de comércio e manufatura de madeira predominavam.  

Requerendo pequeno capital inicial e contando com uma habilitação 

profissional disponível aos judeus nos shtetlech, desde o início da comunidade 

judaica na Boa Vista formou-se uma rede de produção que incluiu os ainda hoje 

existentes depósitos de madeira ao longo do Cais José Mariano e as marcenarias, 

movelarias e estofarias na Praça Maciel Pinheiro e suas imediações.  

Assim como muitos imigrantes que chegaram ao Recife, os irmãos 

José, Leon e Dionísio Cherpak trabalhavam, na Bessarábia, com sementes de 

girassol e com madeira, na confecção e venda de carroças e trenós. Leon e José 

pararam em Recife, o primeiro porto, em 1909. Em 1914, antes da eclosão da 

Guerra Mundial I, mandaram buscar Dionísio. Montaram, no Cais José Mariano, 

um depósito de madeiras ao qual se somavam os dos Kelner, Sirkis, Zaicaner, 

Bortman, Vainer, Berenson, Vaichenker e outros.  

Há que se questionar por que, mesmo havendo no Recife outras 

possibilidades de inserção profissional, tantos imigrantes se dedicaram ao trato 
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com madeira. Em entrevista realizada em 1996, Israel Averbuch respondeu a 

Diva Masur e Beatriz Schvartz: 

- Por que a maioria partiu para o ramo de móveis? Tinha alguma razão 
importante?  

- Que eu saiba, não. Um começou e os outros seguiram. Teve, no Cais José 
Mariano, grandes comerciantes de madeira, a exemplo de Zigmund Katz, que 
veio da Polônia, estabeleceu-se na Torre e depois se mudou para a Boa Vista. 
Foi morar na Rua do Jasmim e montou firma no Cais José Mariano, onde está 
até hoje.  

- Havia muitas lojas de madeira pertencentes a judeus?  

- Ah, antes disso, no Cais José Mariano já tinha a de Sirkis, Abraão Sirkis. 
Lembro também de Daniel Bortman, que chamavam de Danilo, que tinha a 
loja junto do Elias Berenson, que antecederam Zezinho Vainer e Shely 
Vaichenker. E outros mais, muitos outros.  

Nas imediações da Praça Maciel Pinheiro foram se estabelecendo, em 

diferentes escalas, as lojas de móveis, as marcenarias e movelarias dos judeus. 

Israel Averbuch continua: 

Na Praça Maciel Pinheiro e nas ruas vizinhas tinha muitas movelarias. Seu 
Faimboim era o mais antigo, foi o primeiro a se estabelecer com movelaria na 
Praça Maciel Pinheiro, já esquina com a Rua da Conceição. Vieram Adolfo 
Cornistean, Isaac Schvartz, Benjamin Berenstein; Germano Vaichenker, 
Zezinho Vainer, depois de algum tempo Germano Haiut que fez sociedade 
com Llova Berenstein na Rua do Aragão. E seguiu. Maurício Schver tinha 
movelaria. Os irmãos Botchkis – Moisés, Abraão e Marcos – tinham a 
Movelaria A Bela Aurora e a Movelaria Progresso; associaram-se com os que 
chegaram depois, os Bortman e Naslavsky, e criaram a Carioca, a Exposição e 
a Móveis Cimo, lojas grandes. Tinha também as movelarias de José Cherpak e 
Leon Cherpak. E, além desses, muitos outros tinham lojas de roupas e artigos 
finos na Imperatriz. 

Com o passar dos anos, os judeus multiplicaram as movelarias na Boa 

Vista e instalaram outras nos centros comerciais secundários, como 

Encruzilhada, Campo Grande e Casa Amarela.  

Maria Luterman diz: 

Meu pai tinha movelaria em Timbaúba e em Nazaré da Mata. Quando viemos 
para Recife, morávamos na Boa Vista e as movelarias dele eram a Movelaria 
Chic em Campo Grande e, depois, a Movelaria Encruzilhada. Além das 
movelarias, ele tinha também estofaria onde fabricava colchões de palha com 
macela e camomila. Outros idn também tinham estofaria. Lembro de muitos. 

 Raquel Kosminky, faz a necessária correlação entre mascates e 

madeireiros: 
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Meu pai, Pedro Kislansky, fazia klientelshik em Santo Amaro, chegando até 
Olinda. Cada prestamista tinha uma “praça”, uma freguesia bem definida. 
Meu pai vendia de tudo. É claro que ele não carregava os móveis, nem 
mesmo um catálogo, que não se pensava nisso naquele tempo. Se o freguês 
quisesse uma mesa de jantar, encomendava acreditando no gosto do meu 
pai, que sempre comprava móveis a Shely Vaichenker e tecidos a José Simis. 
Eram todos da Romênia. 

Nas relações sociais estabelecidas nesse ciclo da madeira, fica evidente 

o princípio da solidariedade, que pode ser medido em diversas circunstâncias. 

Disse-me o dono de uma movelaria da Boa Vista: 

Aos 30 anos veio a crise, a guerra, e eu não conseguia mais sustentar minha 
família. Seu Zigmund Katz me deu uma partida de madeira e umas máquinas 
pequenas, que ele recebeu não sei de quem. Aí eu pude levantar a cabeça, 
olhar para frente, olhar para cima. A madeira e as máquinas, eu paguei com o 
tempo. O resto... Tem gestos e segredos que a gente leva para o outro 
mundo, menina.  

Outro comerciante de madeiras sintetiza: 

Tem um tipo de solidariedade que só quem passou pelos mesmos momentos 
sabe sentir, sem ter que explicar. Acho que é por isso que uns judeus entram 
no ramo de venda de madeira, outros no ramo de venda de móveis, outros na 
marcenaria. Assim, um pode socorrer o outro. É que a dor é do mesmo 
tamanho da alegria de ter com quem contar.  

4.5. O CAIS JOSÉ MARIANO E OS QUINTAIS COMPARTILHADOS 

Não surpreende que tenham se localizado ao longo do rio, no Cais José 

Mariano, a primeira escola – a Yiddish Schul; o primeiro centro comunitário – 

umas quatro casas depois do depósito de madeira do pai de Clara Sirkis; e o 

clube recreativo – Club Marx Nordau dos judeus no Recife no século XX.  

Figura 28: O Cais José Mariano. Recife, 1910 

Foto de Benício Dias no acervo da FUNDAJ 

A quadra onde se instalaram as primeiras organizações judaicas do 

Recife do século XX é limitada pelas ruas da Imperatriz, Sete de Setembro, 
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Conde da Boa Vista e José Mariano. Foi completamente modificada nos anos 

1940 com a demolição da Igreja dos Ingleses, a construção da ponte Duarte 

Coelho e a criação da Praça Machado de Assis. Em 1906, era assim representada 

por Douglas Fox: 

Figura 29: Parte do mapa do Recife em 1906, de Douglas Fox, tratado por Menezes 

Fonte: Atlas Histórico e Cartográfico do Recife. Menezes, 1988. 

A ocupação dessa quadra tem características peculiares. Eram vizinhos, 

aí, os imigrantes judeus e os imigrantes ingleses27, “os que não freqüentavam a 

igreja católica nem se enterravam no cemitério comum”, ou seja, “os diferentes”. 

Entre os quintais, não havia divisões, de modo que “era tudo uma coisa só, tudo 

de todo mundo – ou então de ninguém”. Nesse espaço compartilhado se 

comemoravam as festas judaicas, algumas delas celebradas ao ar livre, e se 

faziam as preces matinais, antes de cada um “ganhar a vida”. Segundo relatos,  

Era um lugar protegido. Em Recife só a gente, e mais ninguém, estranhava 
quando as procissões católicas saiam, umas com folhas de coqueiro, outras 
com umas velas acesas e uma cantoria bonita. Mas se a gente saísse por aí 
cantando e carregando a Torah, iam pensar que era um bando de doido de 
atirar pedra. E, de pedrada, minha filha, basta a dos pogroms. Ainda me 
lembro dos negros filhos ou netos dos escravos. Para praticar a religião deles, 
coitados, tinham que se esconder de todo mundo. Por que seria diferente 
conosco? Parece que a maioria não respeitava a minoria religiosa. Também 

                                       
27 Os grupos não são excludentes. Conta-me Waldemir Tinoco, nascido na Boa Vista nos anos 
1940, que seus avós, judeus ingleses, moraram na Rua da Glória, depois na Rua Velha e Gervásio 
Pires desde o começo do século XX. 
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era perto do rio, tudo influía para fazer a gente se sentir em casa. Até o 
cheiro da maré vazante. Acho que, naquele tempo, a gente precisava disso. 

O rio assume importância tanto simbólica quanto funcional. Os portos 

fluviais ao longo do Cais José Mariano serviram ao embarque e desembarque de 

madeira. Nas margens descansavam os animais e se confeccionavam os caixotes 

usados pelos klientelishik. Ali brincaram os meninos que logo se adaptavam ao 

clima tropical. Ali estavam protegidos. “Para nos atacar aqui, só se os cossacos 

vierem remando”, escreveu no Recife um imigrante ucraniano. Ali exercitavam 

mais um sentido – o olfato – no reconhecimento do lugar.  

4.6. ALÉM DA BOA VISTA: A NÃO-ESCOLHA 

Mesmo que tivessem diferentes histórias pessoais, os imigrantes 

compartilhavam o iídiche como idioma, a experiência de vida nos shtetlech, a 

necessidade de migrar imposta pelo anti-semitismo crescente na Europa, e o fato 

de serem judeus, portadores de uma bagagem cultural comum. Como judeus, 

consideravam a solidariedade e a educação, respectivamente a tzedakah e o 

estudo da Torah, como práticas sociais obrigatórias. Antes de morarem juntos no 

bairro da Boa Vista, houve outras experiências de moradia, também coletivas, no 

Recife e em outras cidades do estado de Pernambuco. Há relatos de uma 

pequena comunidade judaica fora da Boa Vista. Rosa Bakansky cita que o marido 

morou com outros judeus “numa vila, só umas casinhas muito pobres, em 

Afogados. Mas quando eu cheguei, em 1921, eles já estavam na Boa Vista”.  

Detalha Clara Sirkis: 

Antes da gente chegar, eles moravam perto da Fábrica Yolanda, no lado 
direito, no caminho para o Barro. Era uma fila de casinhas pobres, eles iam 
num bonde puxado por burros. Eram solteiros ou não tinham trazido a família, 
ainda. Todos os idn moravam lá em Tejipió. Mas quando chegamos – em 
1919 – o lugar dos idn já era a Rua da Glória, a Rua Velha, da Matriz, da 
Alegria.  

As experiências de assentamento em cidades do interior do estado 

foram igualmente curtas. A falta de minian, de infra-estrutura social e de 

escolas, juntamente com a vontade de “estar entre os nossos” fez migrarem os 

outros judeus para a Boa Vista. 
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Segundo José Rotman, a experiência agrícola na plantação de girassóis, 

da colônia de judeus em Barreiros, não poderia das certo.  

Tentamos, lá, ver se a gente se adaptava. Mas não tinha escola, não tinha 
nada. Como é que as famílias iam se adaptar? Era até difícil se encontrar 
gente. O terreno, o governo dividiu em dois grupos para plantar girassol. Já 
viu, né? Passamos pouco tempo, todos foram saindo, eu vim logo para a Rua 
Velha, meu cunhado me apresentou a alguns fregueses, estava em casa! 
Trabalhei vendendo à prestação, mas logo parti para fazer o salão para o 
teatro. 

Em algumas cidades, sem constituir uma comunidade judaica ampla, 

juntaram-se famílias que observavam as práticas judaicas, reproduzindo a escala 

de muitos shtetlech.  

Diz Guita Charifker: 

Em Carpina, a gente tinha uma vida muito feliz. Meus avós paternos moravam 
em frente, minha avó Ana era uma pessoa muito forte, bonita, lembro do 
cheirinho da casa dela. Lembro também da alegria dos meus pais, Salomão e 
Rosa, e meu irmão Fernando pequenininho. ... De repente minha casa ficou 
triste, meu pai ficou rouco e ele e minha mãe sumiram. Fiquei com meus 
avós. Um dia estava na escola, brincando, bateram no portão e corri pra 
atender. Era a empregada da minha casa chorando, dizendo que meu pai 
tinha morrido. Foi um momento dramático. Depois já me vi em Recife 
andando com meu irmão numa rua, acho que era a casa de tia Sabina. ...  

Por que Carpina? Porque minha mãe sofria do pulmão, e Carpina tem clima 
muito especial, acho que por isso nós morávamos lá.  

Minha mãe, que era frágil, quando ficou viúva virou uma leoa, pegou os dois 
filhos e foi se juntar a seu clã, a família Mandel em Natal. Lá, vivi outras 
coisas: a sinagoga, as festas em família, a chegada dos americanos e alguns 
judeus entre eles, enfim, é outra história. A gente não estava só. Era uma 
vida em comunidade. A gente ocupava praticamente uma rua inteira chamada 
Marechal Deodoro, em Natal; perto morava a família Ferman – Besser e Beila 
são meus amigos de infância. A gente brincava nos quintais, subia nas 
árvores e estudava. Eu me lembro, estudava iídiche, só não sei com quem. A 
família era animada e a gente vivia os Seder, aquelas festas, tudo era 
diferente da feliz solidão da minha pequena família em Carpina. Depois, 
viemos para Recife, Boa Vista. 

Alguns poucos judeus moraram muitos anos nas cidades do interior. 

Seus filhos, entretanto, tão logo concluíam o ensino disponível, mudavam-se 

para o Recife. Moravam em pensões de estudantes ou com familiares. Conta-nos 

Maria Luterman como seu pai, Ramiro Beker, trouxe a família para a Boa Vista: 

Meu pai tinha movelaria em Timbaúba e Nazaré. Quando eu e minha irmã 
terminamos o curso primário, não tinha mais como estudar em Nazaré, a 
família toda veio para o Recife. Seu Saul Goldman, que morava em Limoeiro, 
era amigo do meu pai e veio para a Boa Vista. Papai pediu a ele que 
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arrumasse uma casa para nós. Moramos na Rua Velha, numa casa comprada 
aos Rubinsky. Eram muitos os vizinhos judeus, todo mundo se conhecia na 
rua. Como muitos judeus, eu estudei no Colégio Americano Batista.  

Diz Mote Keimer: 

Nasci em 1931, em Timbaúba. Meus pais Sônia e Samuel vieram da 
Bessarábia, da mesma Sukuron, mas se conheceram em Recife, na Rua da 
Alegria, na pensão da minha avó Helena. ... Meu pai chegou em Recife e saiu 
procurando uma cidade para trabalhar e, não sei como, chegou em Timbaúba. 
Só sei que com oito anos eu já trabalhava. Família grande, seis irmãos, a 
gente lutava. Nita, minha irmã, era minha sócia. Tinha um mercado, nós 
compramos uma lojinha e ajudávamos papai todo o sábado. Vivi em 
Timbaúba até os treze anos e não tinha mais como estudar lá. Vim estudar 
em Recife e morava com minha avó num quarto. Depois consegui trazer toda 
a família para Recife. Compramos uma casa na Rua Velha, na frente da casa 
de tio Ramiro.  

Israel Averbuch sintetiza a importância da educação para os judeus, 

para quem nem sempre é possível transportar, nas tantas migrações, as 

estruturas materiais. Ele é conciso. “Aonde for, levar seus conhecimentos, não é 

isso?” 

Segundo Tamara Jacobovits Grinfeld: 

Meus avós e meus pais eram imigrantes da Polônia. Eu nasci aqui no Brasil 
em 16 de março de 1929. Meu pai chegou no Brasil em 1923 e voltou para 
buscar minha mãe em Lodz em 1927. ... Uma parte da minha família foi para 
Palmares ... porque houve uma época que ofereceram terras para serem 
colonizadas, mas isso deu em nada e, quem ficou, ficou por conta própria. ... 
Outros foram para Garanhuns, onde já estava um amigo, Yusseph Gorenstein.  

Apesar de não ser o foco desse trabalho, investigamos algumas razões 

possíveis para a não-escolha de outros espaços da cidade. Nos anúncios de 

jornais, os preços de locação e aquisição de imóveis em diversos bairros eram 

semelhantes, bem como a disponibilidade de transporte público e a proximidade 

do potencial mercado de trabalho. Nos bairros de Santo Antônio e São José, 

entretanto, havia uma notória concentração de congregações e irmandades 

católicas citadas em raros depoimentos dos imigrantes, às quais os judeus, tendo 

experimentado recentemente, em seus locais de origem, violentos preconceitos 

religiosos, atribuíram significados desagradáveis. No Bairro do Recife, onde no 

século XVII se instalou uma comunidade judaica, as grandes demolições e 

reformas definiam o quadro de modernização e elevação de preços, tornando-o 

inacessível aos imigrantes que aqui chegaram com pequeno capital financeiro.  
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4.7. UM PADRÃO CULTURAL. UM PADRÃO ESPACIAL? 

Perante uma situação de perseguição sistemática, que opções de 

proteção são possíveis? “Misture-se e perca-se na multidão ou, então, 

mantenha-se íntegro e fortaleça-se junto aos seus”, diz Zevi (2004). 

Historicamente, os judeus da Diáspora adotaram a segunda opção, o que 

garantiu a preservação da cultura judaica ao longo de milênios.  

A identificação de um indivíduo com um grupo, que por vezes 

representa a proteção da sua idoneidade e a possibilidade de realizar 

coletivamente as atividades rotineiras, juntamente com a necessidade da criação 

de um ambiente onde a homogeneidade permite a fácil compreensão dos gestos 

nas práticas cotidianas, explicam a existência de certos agrupamentos ou nichos 

étnicos (Schellenberg, 1978). Referindo-se ao fenômeno por ela denominado 

“clustering by choice”, Vaughan (1997) fala do nicho ou gueto como freqüente 

opção entre vários grupos de imigrantes ou minorias, e não exclusiva, mas 

predominantemente associado aos grupos judaicos.  

Ao estudarem os imigrantes judeus na cidade do Rio de Janeiro e na 

cidade São Paulo, Fridman (2004) e Mizhari (2003) assinalam que no Brasil, à 

semelhança de outros lugares no mundo, esses grupos assentaram-se em 

bairros já ocupados por outros imigrantes. Em São Paulo, os judeus moraram 

inicialmente no Bom Retiro e na Mooca, onde partilharam o espaço público na 

vizinhança de italianos, espanhóis e portugueses. No Rio de Janeiro, ocuparam a 

Praça Onze e suas imediações, onde até hoje convivem com árabes, turcos e 

sírios. No Recife, portugueses e africanos se sentiam em casa no início do século 

XX. O Brasil era sua pátria (Freyre, 1951). Os ingleses, que professavam outra 

religião, construíram igreja e cemitério próprios, que eram “diferentes”, 

ocuparam o Aterro do Casimiro onde instalaram a Fundição Star, construíram a 

Igreja dos Ingleses e, nas suas imediações, estabeleceram as residências de 

funcionários e diretores da Fundição. Avizinhavam-se ingleses e judeus ao longo 

do Cais José Mariano.  

Ao mapear, em várias cidades do mundo, a localização das 

comunidades judaicas, Friesel (1990) identifica um padrão de inserção e 

expansão que se repete, tanto no tecido velho da Europa como no tecido novo da 

América, variando uniformemente em função de três circunstâncias: a expansão 
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de uma comunidade que, ao longo dos séculos, se amplia e cria novos núcleos; a 

implantação de uma comunidade em local onde não houve, antes, um 

assentamento judaico ou, ainda, a formação de um novo assentamento numa 

cidade onde outrora tenha havido uma comunidade judaica que não teve 

continuidade. Diz ele que, extinta uma comunidade judaica, um novo 

assentamento se instala na margem oposta do rio. Esse é o caso do Recife. 

Friesel não aponta justificativas.  

Para estudiosos dos caminhos e comportamentos do Povo de Israel, 

citados por Geiger (1998) e Székely (1940), a história da Diáspora é permeada 

pela procura de uma Jerusalém arquetípica, da Terra Prometida, da Terra dos 

Ancestrais. No Recife, a comunidade judaica se assentou, na Boa Vista, nas 

imediações do campo onde, no século XVII, havia sido o cemitério da 

comunidade judaica que a antecedeu.  Ali estavam enterrados os ancestrais. 

Documentos no Museu Histórico Judaico de Amsterdã relatam os rituais fúnebres, 

as barcaças atravessando o rio no enterro dos judeus da congregação Kahal Zur 

Israel (no Bairro do Recife) e da congregação Kahal Kadosh Magem Abraham (no 

vizinho bairro de Santo Antônio) do Recife do século XVII. O lugar, mantido 

desocupado até o século XX, talvez se situe na antiga margem do rio, antes dos 

tantos aterros. Ignorado pela maioria dos judeus da atual comunidade judaica do 

Recife, o lugar era do conhecimento de alguns.  Falando sobre o enterro, em 

1936, de Salomão Nutels28, escreveu Orígenes Lessa (1978:58) 

Semanas depois, diploma conquistado, consuma-se o drama, vem o enterro, 
dentro do velho ritual israelita. Noel deixa, só, o cemitério onde repousam, 
desde os tempos da guerra holandesa, os de seu credo.  

Pesquisas recentes, desenvolvidas por José Luiz Mota Menezes, vêm 

indicar com maior precisão a possível localização do campo santo, talvez com 

uma das entradas mantida na Rua de São Gonçalo, 109-A. 

                                       
28 Em consulta informal, Bernardo Schvartz, atual presidente da Sociedade Chevra Kadisha, 
responsável pelo cemitério e pelos procedimentos fúnebres dos judeus no Recife, diz que Salomão 
Nutels está enterrado no Cemitério Israelita do Barro. Não confirmamos essa informação.  
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Figura 30: Possível localização do Cemitério dos Judeus do século XVII. Recife, 2002 

Foto de Haroldo Bernardino 

Essa Estrela de David na parede externa de uma velha construção, 

hoje parcialmente encoberta por um muro, talvez demarque o cemitério da 

comunidade dos judeus sefaradim que, no século XVII, formavam uma 

comunidade no Recife. A semelhança entre a parede remanescente e as curvas 

dos cemitérios judaicos não seria coincidência.  

Figura 31: Aspecto de cemitério judeu. Bessarábia, 1930 

Fonte: Yednitz Yzkor Book 
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Figura 32: Aspecto de cemitério judeu. Bessarábia, 1915 

Fonte: Yednitz Yzkor Book 

4.8. SEGREGAÇÃO NÃO É METÁFORA 

Os imigrantes judeus compatibilizaram suas necessidades e 

características culturais com as circunstâncias sociais, econômicas e espaciais 

existentes no Recife, para iniciar a nova vida. Se o Recife era o primeiro porto e 

a parada aí foi definida pelo capital disponível para realizar a viagem, já a 

escolha do bairro da Boa Vista, onde estavam também outros estrangeiros na 

cidade, parece ser conseqüência de uma série de condições – as possibilidades 

de inserção no mercado de trabalho, a disponibilidade de estoque imobiliário e a 

existência de sistema de transporte coletivo e, além destes, outros aspectos de 

caráter observável em comentários, fotografias e imagens que fazem de si, que 

fazem do lugar.  

Apesar das tentativas relatadas, as experiências de assentamento de 

comunidades judaicas em outros lugares do Recife ou de Pernambuco não 

completavam o elenco de necessidades dos imigrantes judeus nesse período. O 

sistema de ensino, “educação: único bem que se transporta para qualquer 

lugar”, não era satisfatoriamente estruturado nas pequenas cidades no começo 

do século XX. Usando a experiência anterior de tantas migrações, pessoais ou 

coletivas, os judeus parecem ter encontrado na Boa Vista as condições de 
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isolamento da malha circundante a permitir-lhes a livre expressão dos gestos e, 

especialmente, a prática judaica da solidariedade e justiça social, que estimula o 

trabalho em redes – a rede dos mascates/comerciantes em formação, e a rede 

dos madeireiros/moveleiros – que caracterizam tantas comunidades judaicas na 

história e no mundo.  

Algumas dessas características se acentuarão no decorrer do processo 

de consolidação da colônia israelita no bairro da Boa Vista, na medida em que se 

modificam o perfil do grupo de imigrantes e as condições sociais no Brasil e na 

Europa. Outras se somarão.  

Retomamos uma discussão semântica iniciada no tópico 2.4. “Idioma: 

o espaço das palavras”. Em hebraico, IVRIT quer dizer hebreu, “o que vem do 

outro lado”. Talvez isso, tanto quanto qualquer outro aspecto, justifique a 

escolha, pela imigração judaica no Recife do século XX, do bairro da Boa Vista – 

do outro lado do rio com relação às comunidades judaicas que a antecederam.  

Metáfora recorrente para o isolamento, a segregação espacial ou a 

exclusão social, foi em “ilhas” que se instalaram no passado as comunidades 

judaicas do Recife. Na Ilha de Antônio Vaz, “mais conhecida no tempo dos 

holandeses como a outra banda do rio” estava a congregação Kahal Kadosh 

Magem Abraham; na Ilha/Istmo do Bairro do Recife estava a congregação Kahal 

Zur Israel; a Ilha de Itamaracá complementa a lista de presenças de 

comunidades judaicas em Pernambuco no século XVII (Ribemboim, 2002). No 

século XX, a comunidade judaica se instalou no Bairro da Boa Vista, “ilhado pelo 

Rio Capibaribe, pelos alagados da Volta dos Coelhos e pelos sítios e matos para 

além do Pátio da Igreja de Santa Cruz” (Sette, 1948).  

Para quem, como os judeus, traz consigo a memória secular de 

vivência em guetos, e a memória pessoal de viver no Pale ou Zona de 

Confinamento, segregação não é metáfora.   
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5. A CONCENTRAÇÃO: A CONSTRUÇÃO DA APARÊNCIA 

De fato cada cultura é um mundo fechado ao entendimento das outras 
culturas. Não na sua aparência, mas na sua interpretação fundamental. Não 
há nunca uma absoluta compreensão mas, quando muito, um simples 
contágio entre culturas. Serão sempre estranhas uma a outra, em vários 
pontos; exatamente nos pontos mais sensíveis, nos núcleos mais profundos 
da personalidade, onde ela reflete o inconsciente coletivo, a alma ancestral e 
ao mesmo tempo sobrevivente das culturas diferentes.  

Josué de Castro (1954)

No espaço dos quintais compartilhados na Boa Vista, em torno do qual 

se instalaram as primeiras residências e instituições judaicas, um pequeno grupo 

de imigrantes iniciou a sua inserção no Recife. Reunidos num espaço segregado 

os imigrantes usaram, da cidade, o que lhes cabia na vivência pessoal e na 

memória coletiva – as duas temporalidades que convivem na história particular e 

na história coletiva judaica.  

Circunstâncias políticas e sociais que se seguiram à Revolução Russa e 

ao final da Guerra Mundial I provocaram uma grande evasão do leste europeu, 

com reflexos no Recife. A presença judaica ampliou-se na Boa Vista, e modificou-

se o perfil do grupo: chegavam as mulheres e as crianças, e as famílias se 

reuniam. O crescimento e a nova composição demográfica da comunidade 

tiveram como conseqüência o estabelecimento de novas relações sociais.  

Num processo que se realimenta, ao se concentrarem os imigrantes 

implantam suas instituições – os edifícios institucionais e as instituições não-

materiais como idioma, culinária, práticas sociais e religiosas – que agregam em 

torno de si os membros da comunidade. Verifica-se aqui o poder aglutinador das 

instituições culturais que modelam um nicho urbano e consolidam a apropriação 

coletiva de diferentes edifícios e diferentes parcelas do espaço público do Bairro 

da Boa Vista. Cresceu a rede de mascates, e o núcleo de imigrantes se adensou 

nas imediações da Campina da Alegria.  
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5.1. NO RECIFE, OS REENCONTROS 

Derrubado o czar pela Revolução Russa em 1917 e finda a Guerra 

Mundial em 1918, com a abolição do Pale ou Zona de Confinamento, e com a 

queda do Império Turco Otomano, uma nova onda migratória levou judeus da 

Europa Oriental para a América. Nos Estados Unidos, destino preferencial dos 

imigrantes, uma política imigratória mais restritiva a partir da publicação do 

Immigration Act de 192129 redirecionou, para outros países, parte desse fluxo.  

No Brasil, o Conselho de Imigração e Colonização Nacional, órgão da 

estrutura do Ministério das Relações Exteriores diretamente subordinado à 

Presidência da República, postulava a formação de uma nação que tivesse um 

“padrão sócio-cultural mais elevado”. Depois da lei que “autorizava a expulsão de 

estrangeiros envolvidos em agitação30” publicou-se, em 1921, a Lei dos 

Indesejáveis que definia “a inspeção sanitária dos pretendentes a imigrar, que 

devem ser estrangeiros de boa formação e provenientes de culturas superiores”. 

Mesmo quando o Conselho foi extinto e substituído pelo Instituto Nacional de 

Imigração e Colonização e, depois, pelo Departamento Nacional de Mão-de-Obra 

ligado ao Ministério do Trabalho, um rigoroso controle era feito pelas embaixadas 

brasileiras na Europa antes de liberar vistos de entrada.  

Como se pode ler na página eletrônica do Memorial dos Imigrantes de 

São Paulo, alguns governos estaduais mantinham sua política imigratória e, junto 

com empresários privados, convidavam e financiavam viagens maritmas 

principalmente para italianos, alemães e japoneses, que eram recebidos nas 

Hospedarias de Imigrantes e, de lá, depois da “quarentena31”, eram enviados aos 

campos de trabalho.   

Pernambuco não exercia, nesse momento, política de atração de 

imigrantes. Recife deixara de ser o primeiro porto. Os barcos à vela, com 150 

                                       
29 Nos Estados Unidos, estabeleceu-se um sistema de “cotas de imigração”, que definia que o 
número de imigrantes de cada procedência não poderia ultrapassar 2% da população de mesma 
nacionalidade legalmente residente no país. Um sistema de cotas semelhante foi, posteriormente, 
adotado no Brasil e em outros países da América Latina.  
30 A Lei Adolfo Gordo, de 1907, que autorizava “a expulsão de estrangeiros envolvidos em 
agitação”, visava conter, entre outras, as manifestações dos imigrantes italianos ligados ao 
Anarquismo. Leis posteriores, como a Lei dos Indesejáveis de 1921, seriam mais explicitamente 
dirigidas aos imigrantes vindos do leste europeu. A Constituição de 1934 estabeleceu a exigência 
de uma “Carta de Chamada” para a liberação de vistos de entrada no Brasil pelas embaixadas 
brasileiras na Europa, prática já adotada nos anos anteriores. .  
31 Pela lei 4247, regulamentada pelo decreto-lei 16761 de 31/12/1924, os desembarcados nos 
portos brasileiros deviam ser submetidos a rigoroso exame de saúde.  
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toneladas, da primeira metade do século XIX, foram sendo substituídos por 

embarcações a vapor de 1.800 toneladas em 1852 e, em 1891, por navios 

ingleses com 7.000 toneladas que, sem condições de adentrar o porto “traçado 

pela natureza”, ancoravam em alto mar, sendo cargas e passageiros trazidos à 

terra em perigosos cestos ou escaleres puxados por rebocadores. Baseando-se 

no livro O Porto do Recife e Sua Evolução Histórica, de Estevão Pinto, escreveu 

Mário Sette (1948:67-80) 

Apesar dos pleitos, o século XX entraria com a persistência do Lamarão. Os 
paquetes cada vez mais portentosos e o nosso ancoradouro dia a dia mais 
exíguo, entupido de areias. Os transatlânticos de mais de 10.000 toneladas 
nem do farol se aproximavam. No “Mosqueiro da Lingüeta” apenas fundeavam 
os vapores do Loide Brasileiro, da Costeira, da Commércio, da Pernambucana, 
e uns raros alemães que não iam a mais de metade daquela tonelagem. [...] 
A 29 de julho de 1909 iniciam-se as obras no porto. [...] 1914. As obras 
sofrem de súbito uma paralisação. É a Grande Guerra. De golpe o 
ancoradouro interno povoa-se, ou melhor, superlota-se, de vapores alemães e 
austríacos, fugindo dos barcos de guerra ingleses. Entram em dois ou três 
dias mais de trinta, refugiando-se na muralha de pedra. O Bluecher, o Cap 
Vilano, o Sierra Nevada, o Bahia Laura, o Gundrum, o Tijuca, o Santos, o 
Eisenach, o Patagônia e tantos mais. De luxo ou cargueiros, aqui ficariam 
durante os anos da luta. E aqui, uma tarde, é descida dos mastros a bandeira 
germânica para alçar-se a brasileira. [...] Um dia, todos os navios apitam, 
embandeiram-se, põem um ar de festa no porto. 11 de novembro de 1918: o 
Armistício. Mesmo depois dele, as obras se arrastaram. A 12 de outubro de 
1918 o vapor São Paulo, do Loide Brasileiro, atraca ao primeiro trecho de cais 
pronto. Rescinde-se o contrato com a Société. As obras são contratadas a 
uma construtora holandesa. [...] Até que em 15 de abril de 1922 o Recife 
assistiu a uma cena de sonho. Um “Mala Real” inglês atracado no seu 
ancoradouro interno: o Arlanza, de 14.000 toneladas, que no Lamarão mais 
perto da terra antes fundeava. Coube ao Gélria, do Loide Holandês, de 15.000 
toneladas, a honra de atracar ao cais de 10 metros do porto do Recife em 2 
de outubro de 1923. 

Finda a guerra, judeus na Europa vendiam as propriedades para fugir 

das novas ameaças e do cenário desolador. A América era sua “terra da 

liberdade”32. A reforma inacabada do porto, as novas rotas de saída da Europa e 

os novos portos de recepção no Brasil, principalmente Rio de Janeiro e Santos, 

não foram impedimento para os que vinham ao encontro de maridos, pais, filhos, 

dos homens e rapazes que tinham chegado ao Recife antes da eclosão da guerra. 

Recife era o único destino para a recomposição dessas famílias. 

Eram grupos cada vez maiores de imigrantes. Diz Clara Sirkis que seu 

pai chegou ao Brasil em 1914, seguindo seus irmãos que, desde 1909, já 

                                       
32 O Hino Nacional Americano, entoado pelas tropas que “salvaram” a Europa durante a Guerra 
Mundial I, diz, em sua frase final, que a América é the land of the free and the home of the braves 
– a terra da liberdade e o lar dos bravos.  
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moravam no Recife, primeiro porto na América. Em 1919 seu percurso, com a 

mãe e os irmãos, foi diferente. 

Quando parou a guerra, venderam tudo o que tinham para comprar as 
passagens para vir encontrar os maridos. No princípio nem todos tiveram 
coragem, nem todos tinham o que vender. O nosso foi o primeiro navio. 
Saímos da Bessarábia para Bucareste, de lá para a Itália e então para o 
Brasil. O porto do Recife, raso, não tinha condição de receber o navio italiano, 
o Colômbia, por causa do calado. Chegamos então no Rio de Janeiro e de lá 
subimos para o Recife para reunir de novo a família.  

Indo Chapoval, viajando da Bessarábia junto com a filha Rosa (depois 

Bankovsky), partiu de Trieste para encontrar no Recife o seu marido Guilherme 

Chapoval. Sua irmã, Cida, era esperada no porto do Recife pelo marido, Adolfo 

Volkof. Chegaram no porto do Rio de Janeiro, no navio Colômbia, em 1920. 

Também no Colômbia vinham Miguel Longman e sua mãe, para encontrar o pai 

que imigrara para o Recife desde antes da Guerra Mundial I. 

O porto foi incluído na programação diária dos judeus do Recife e de 

outros lugares. Isaac Posternak e sua mãe vieram, em 1920, encontrar o pai que 

havia imigrado em 1913.  

Levou 40 dias da Itália até o Rio de Janeiro e no Rio tivemos que saltar do 
navio e ser internados numa ilha porque, naquele tempo, os passageiros dos 
navios grandes passavam por um teste de saúde. Encontramos lá dois 
conterrâneos de Jeruga, que souberam de nossa chegada porque era hábito 
dos judeus que moravam no Recife e no Rio ir para o porto receber os 
conterrâneos. Todo dia chegavam imigrantes. 

Vinham, Isaac e sua mãe, desde o porto de Trieste, com Elias e Rosa 

Bakansky, como tantos outros, “fazer América”. Depois da quarentena no Rio de 

Janeiro, despediram-se saudosos, como se para sempre. Ignoravam distâncias 

ou proximidades da nova geografia. Os Posternak iam para o Recife, enquanto os 

Bakansky iam para Pernambuco. “Sabia-se lá onde era isso? A América era 

apenas um ponto no mapa.” Foram vizinhos na Boa Vista. 

5.2. JUDEU, RUSSO, COMUNISTA: QUEM QUER UM VIZINHO ASSIM? 

Desse modo o grupo de imigrantes judeus no Recife cresceu 

rapidamente ao final da Guerra. Diversificou-se, também. As famílias se 

recompunham. Chegavam os que vinham dos pequenos shtetlech, de cidades 

médias e grandes do leste europeu como Lvov, Lodz, Odessa e Viena. Chegavam 
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os que presenciaram as inovações da Grande Guerra para encontrar os que aqui 

estavam, na luta para ganhar a vida, sabendo pouco, muito pouco33 a respeito 

do que acontecia na Europa ou no resto do Brasil. Não havia uma grande 

imprensa iídiche; o rádio ainda não era, como logo viria a ser, o grande 

fornecedor de informações. A imigração, que antes era predominantemente 

individual, passou a ser familiar e apoiada por agências internacionais judaicas.  

Enquanto a heterogeneidade do grupo vai se refletir nas diferenças de 

possibilidades de inserção, outro aspecto define a unidade do grupo: todos 

carregavam consigo a experiência de migrar, de serem fugitivos da mesma 

guerra ou dos mesmos preconceitos. O estranhamento entre imigrantes e 

recifenses foi recíproco.  

Do crescimento demográfico do grupo decorre também uma nova 

relação entre os imigrantes e a sociedade local. Na medida em que se 

implantavam as instituições – idioma, culinária, religião e outras práticas sociais 

cotidianas – evidenciava-se a identidade cultural do grupo. Se antes eram 

“estrangeiros”, a partir desse momento passaram a ser claramente identificados 

como “judeus” e esse status estava associado a outros significados.  

A imprensa publicava com insistência a teoria do deicídio segundo a 

qual os judeus eram responsáveis pela morte de Cristo, alimentando a convicção 

popular de que o judeu era mau. Nas tradicionais Procissões do Fogaréu, 

realizadas na Semana Santa, que marcaram a memória de várias gerações 

recifenses (Sette, 1948), havia uma enorme correria para se encontrar e 

queimar os judeus que mataram Cristo. Segundo Gilberto Freyre (1951), o ponto 

alto era a malhação e a queimação do Judas, emblemático representante de 

todos os judeus traidores.  

Além de judeus, na voz popular esses imigrantes eram “russos” e “todo 

russo é comunista”, sendo o “comunismo”, como o “assassinato de Cristo”, 

também deplorável. Essa classificação de “judeu russo comunista”, que 

                                       
33 Nessa época não existia no Recife uma imprensa em iídiche e os imigrantes, em sua maioria, 
ainda não liam em português. A primeira transmissão radiofônica, experimental e inaugural 
segundo reportagem do Jornal do Brasil, aconteceu a 7 de setembro de 1922, no Centenário da 
Independência, no Rio de Janeiro, então capital federal. Só no ano seguinte o rádio passaria a fazer 
parte do cotidiano brasileiro. 
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persistiria34 por décadas seguintes, estava carregada de conotações políticas, 

sociais e religiosas que impunham claros limites entre “nós” e “os outros”.  

 

Figura 33: Pixação fazendo associação entre judaísmo e comunismo. Viena, 1922 

Fonte: American Jewish Press, 1927 

“NÓS” E “OS OUTROS” 

Uma parte do bairro da Boa Vista já havia sido escolhida pelas suas 

características de localização e delimitação e pela disponibilidade do estoque 

imobiliário necessário aos imigrantes judeus. Isso, entretanto, ainda não era 

suficiente para responder, espacialmente, à distinção entre “nós” e “os outros”. A 

escolha de certos imóveis e quadras, relatada como a principio aleatória, viria a 

se mostrar satisfatória e atrair, por esse motivo e pela prática judaica de 

residência compartilhada, um número cada vez maior de vizinhos conterrâneos.  

Outra mudança importante no perfil do grupo se dá pela chegada das 

mulheres e crianças, pela recomposição ou nova composição de famílias. Até 

antes do final da Guerra, os rapazes desacompanhados se alojavam em quartos 

ou cômodos de aluguel ou, mesmo, em uma vila em Tejipió, na periferia do 

Recife. A chegada das famílias define novos modos de ocupação dos imóveis do 

Bairro da Boa Vista. Diz Isaac Posternak: 

Encontramos meu pai feliz e vaidoso. Até fretou um automóvel do cais do 
porto para a Praça Maciel Pinheiro porque, para receber a família, ele alugou 
na Praça uma casa onde hoje é o Banco Nacional do Norte. No primeiro andar 
nós moramos, 342, não esqueço o número. Tivemos que saltar na esquina da 

                                       
34 A Delegacia de Ordem Política e Social DOPS observava atentamente. Mantinha, em seus 
arquivos (hoje depositados no Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano) listas de nomes, 
endereços e atividades dos judeus no Recife, como se pode conferir nos anexos 1 e 2.  
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Rua da Imperatriz quando estavam terminando de fazer o calçamento. Eu vi o 
Recife crescer comigo. Vi construir a Rua Manoel Borba, o Hotel Central. Ali 
era um chafariz de água... 

A presença das mulheres dentro da nova composição demográfica faz-

se modificadora, cabendo aqui salientar as diferentes noções de espaço público e 

privado. Descrevendo os contornos gerais dos papéis masculino e feminino 

dentro dos shtetlech, Barbara Meyerhoff, (citada por Ewen:1987) aponta suas 

atribuições.  

Aos homens, cabiam as importantes decisões – quando o Messias chegará, 
quais os significados da Torah, quais os atributos divinos. As mulheres 
decidiam quanto e como gastar com cada necessidade da família, sobre a 
educação dos filhos, quando as filhas deveriam casar ou como preparar a 
alimentação kasher. Em última instância, os homens eram responsáveis pelas 
obrigações sagradas da família na esfera pública da sinagoga e as mulheres 
eram responsáveis pelas obrigações profanas da vida privativa da casa, 
obrigações que com freqüência mantinham os homens estudando longe da 
arena pública do shtetl enquanto as mulheres raramente ficavam confinadas 
no espaço privado do lar.  

Ao relatarem as práticas cotidianas no Recife, as mulheres enfatizam os 

encontros nos pátios e quintais, onde “de tudo se dava conta, tinha sempre 

alguém para ajudar”. A grande diferença entre os judeus e os goim (em iídiche, 

não judeus), é, mais que religiosa, de cunho cultural. Judeus e não judeus 

procuraram deixar evidente a diferença entre “nós” e “os outros” no Recife.  

OS CONTRABANDISTAS DA LIBERDADE 

Sair de Ananiev era tão difícil quanto ficar em Ananiev. A Ucrânia não deixava 
sair, a Romênia não deixava entrar. Depois da carta do Brasil, homens 
misteriosos começaram a aparecer rondando a casa, sorrateiros. Eram os 
manipuladores da evasão, os contrabandistas da liberdade.  

Orígenes Lessa (1978) 

As circunstâncias que trouxeram os judeus para o Recife eram 

semelhantes – o longo medo dos pogroms e, para os que chegaram depois de 

1918, o cenário da Europa combalida pela Grande Guerra. Aos medos anteriores 

somava-se, agora, a dolorosa experiência da viagem.  

Cada viagem é misto de prazer e angústia, de deixar o velho conhecido 

e encontrar o novo desafiante (Rouanet, 1986). Para os imigrantes judeus, 

acrescentava-se deixar naquele lugar, dos pogroms e da guerra, ou os que não 

podiam trazer por serem velhos que não suportariam os perigosos caminhos da 
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fuga, ou por serem pobres que não podiam custear a viagem.  Numa dolorosa 

seleção, “vinham os homens e mulheres jovens, ficaram os velhos, as viúvas, os 

órfãos e os pobres”.  

Os que, no Recife, já haviam conquistado “meio de vida”, mandavam 

emissários, citados em diversos depoimentos, buscar as famílias, especialmente 

as mulheres que, desacompanhadas, eram as únicas responsáveis pela prole e 

pelos genitores do casal. Essas mulheres, velhos e crianças, os judeus dos 

shtetlech, dos pequenos povoados que às vezes não contavam com mais que 

meia dúzia de famílias, entraram em contato com outro tipo de gente, com a 

“banda podre do império russo desmantelado”, com os “contrabandistas da 

liberdade”. Eram os cossacos ou mujiques35, os mesmos agressores de longas 

datas, ainda não findas. E havia os guardas das fronteiras, a quem era 

necessário “compensar com largas gratificações”.  

Diz Isaac Posternak: 

Depois que terminou a guerra, levou quase um ano; só em 1919 recebemos a 
primeira correspondência, papai contando que estava preparando a nossa 
chegada, que ia um emissário dele até a Bessarábia se comunicar conosco. 
Realmente esse emissário chegou, trouxe algum dinheiro... Minha mãe 
vendeu a casa, que deu para atravessar a fronteira. Naquela época a Rússia 
não deixava sair e a Romênia não deixava entrar. Nós tínhamos que pagar às 
duas partes de contrabandistas para atravessar a fronteira, que era uma 
espécie de rio feito o Capibaribe, que separava uma cidade da outra, separava 
os países.  

Em entrevistas recentes, realizadas com os que eram crianças quando 

imigraram para o Brasil, o tema só foi abordado quando, ao fim da parte formal, 

juntavam-se outros imigrantes e convidados. Certas palavras continuam ditas 

em iídiche. Em algumas circunstâncias, pediam que desligasse o gravador.  

Não se utiliza, nesse trabalho, metodologia de análise do discurso. 

Cita-se, entretanto, uma justificativa apontada para as palavras ditas em outra 

língua. 

Tem coisa que a gente quer esquecer, que nem me lembrava mais. Por todos 
esses anos, tinha esquecido do medo de ser apanhada no meio do caminho. 
Tanta gente foi apanhada... Antes de sair vi velhos chorando quando 
souberam que os contrabandistas, contratados para cuidar da fuga, tinham 

                                       
35 Cossacos eram os aldeões ucranianos, por muitos séculos subjugados pelos russos e pelos 
poloneses, que atacavam sistematicamente os judeus que eram empregados como coletores de 
impostos. Mujiques eram os camponeses da Polônia que, morando ou trabalhando lado a lado com 
os judeus nos shtetlech e nas feiras, com freqüência iniciavam pogroms ou ataques violentos, com 
ou sem estímulo das autoridades.   



 
 

 

120

matado seus filhos... Sonhei com isso várias vezes. Mas, depois, passou. São 
só umas palavrinhas, deixa ficar em iídiche mesmo, que é a língua do outro 
tempo, da vida de que não era para ser a minha. É o medo da morte.  

Você sabe de onde vem a superstição sobre sapato emborcado? Sabe aquela 
estória de que deixar o sapato emborcado chama a morte de parente? É 
assim. Na hora de viajar, os judeus pediam a outros judeus, sapateiros, que 
fizessem um sapato com salto oco, onde colocavam as jóias e o dinheiro. Se 
um cossaco ou um contrabandista atacasse, só veria as jóias de emborcasse o 
sapato – e a pessoa estava morta. Que nem o santinho do pau oco, onde os 
bandeirantes – alguns judeus, sabia disso? – colocavam ouro para se livrarem 
da cobrança do dízimo para a Coroa Portuguesa. Sabe a estória... A gente 
inventa cada uma! Faz séculos que a gente aprendeu a se virar.  

A literatura dos imigrantes judeus – escritores brasileiros36 e os 

depoimentos dos imigrantes do Recife são plenos de relatos do pavor da viagem, 

do medo que persistia quando, aqui, se formavam as novas comunidades, e do 

conforto de estar “entre os seus”. A soma desses três sentimentos não é 

componente desprezível na experiência urbana de apropriação coletiva de uma 

parte do território da cidade. Expressa-se na necessidade de permanecerem 

reunidos, no uso dos edifícios residenciais e institucionais e, principalmente, no 

uso dos espaços públicos.   

5.3. AS INSTITUIÇÕES: “VÍCIOS” E “MODOS” MODELANDO A CIDADE 
ESTRANGEIRA 

Do aumento do número de imigrantes decorre a implantação de 

práticas sociais cotidianas – idioma, culinária, celebrações religiosas – que 

evidenciam a identidade cultural do grupo. Práticas sociais ou “modos” são clara 

expressão cultural.  

Berger e Lukmann (1991) afirmam que a experiência histórica e os 

processos sociais participam da construção de um modo de ação de um grupo. 

Ao desenvolverem a Teoria da Construção Social da Realidade, apresentam a 

ordem e as instituições como socialmente construídas, decorrentes da inerente 

instabilidade do ser humano que o obriga a fornecer a si mesmo um ambiente 

estável, que tem como finalidade eliminar o esforço e o desgaste a que estariam 

submetidas as pessoas caso fosse necessário criar novo conhecimento para 

iniciar cada tarefa cotidiana. Estabelece-se o modo como ordem e prática social 

                                       
36 Em Imigrantes Judeus – Escritores Brasileiros, Regina Igel, 1998. 
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que, assim apresentada, é um produto humano que vem responder à 

necessidade de um ambiente estável para a compreensão da exteriorização dos 

gestos. Outros autores citados por Berger e Luckmann – Hegel, Marx e Freud – 

já haviam discutido mecanismos individuais e de grupo para a redução das 

tensões orgânicas, entre os quais se incluem “modos” e mecanismos de 

“repetição de gestos” e ações.  

Como estrangeiros, os judeus carregam seus modos e seus códigos, 

seus hábitos e preferências. Diz Buno Zevi (2002) que o judaísmo consiste na 

teologia da ação comum, onde o interesse é pela existência de cada dia, pelos 

hábitos da vida cotidiana. “O desafio não se encontra na organização de grandes 

sistemas demonstrativos, mas no modo como utilizamos o espaço comum.” 

Segue.  

Qual é o “vício” destes judeus que mantêm uma atitude judaica, mesmo que 
não mais iluminada pela religião? A teologia do cotidiano é travada. As ações 
tornam-se desvinculadas de um ritual, perdem significado e tensão. 
Reduzidas a pretextos de uma futura evocação, se esvaziam e se paralisam. O 
espaço não é anulado mas se torna irreal, suspenso entre um passado não 
vivido e um pressentimento de morte.  

Sem que tenham necessariamente cunho religioso – podendo tê-lo, 

entretanto – a cultura e as instituições judaicas deram sua contribuição no 

processo de uso e ocupação do bairro da Boa Vista. São “vícios” e “modos”. 

Várias dessas instituições – as escolas, os restaurantes, as pensões, os centros 

culturais e recreativos – têm um edifício, um espaço físico. Outras simplesmente 

agregam em torno de si os judeus imigrantes no Recife.  

BABEL: NAS PALAVRAS, O ENCONTRO 

Em decorrência da necessidade de comunicação verbal, o idioma é uma 

instituição facilmente identificável como aglutinadora de judeus nos amplos 

territórios da Diáspora. Expostos a tantas e tão freqüentes migrações, os judeus 

desenvolveram, além do hebraico de caráter religioso, principalmente duas 

línguas – o ladino e o iídiche – falados pelos grupos sefaradim e ashkenazim, 

respectivamente. Ambos escritos com caracteres hebraicos, o ladino se parece 

com o português e castelhano falado na Península Ibérica medieval, enquanto o 

iídiche se assemelha ao alemão e ao polonês arcaico falados na Europa Central. 

Onde chegassem, qualquer que fosse o idioma praticado no país, os judeus 
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tinham seu idioma. Estavam prontos para o convívio, para as novas migrações e 

para a manutenção das redes de solidariedade.  

Sendo o conhecimento do hebraico fundamental para o estudo – 

possível para as meninas e obrigatório para os meninos – da Torah, o iídiche e o 

ladino eram os idiomas cotidianos da gente da nação judaica, além do idioma 

local. A partir do crescimento do sionismo e da possibilidade de implantação de 

um estado nacional judeu, o hebraico, hoje língua oficial do que viria a ser o 

Estado de Israel, ganhou conotação secular.  

Assim, falava-se iídiche nas ruas, nas escolas primárias, nas casas 

judias do Recife. Ensinava-se em iídiche na Yiddish Schul e hebraico nas 

sinagogas, na preparação dos meninos para o Bar Mitzvah. Em iídiche eram as 

peças encenadas pelo Teatro Israelita de Pernambuco. Aos mascates que vinham 

da Romênia – o romeno, de origem latina, tem semelhança com o português – 

havia a possibilidade da mistura de idiomas. Aos que só falavam iídiche, restava 

a mímica. Mas logo dominariam o português. A vida na rua ensinava português 

aos estrangeiros e o convívio familiar ensinava iídiche aos brasileiros filhos dos 

imigrantes. Em torno do iídiche se construíram as escolas, os teatros, as 

quitandas onde se vendia mêrale37, em iídiche se chamava o shochet, o mohel ou 

o doktor38.  

Já apontamos a importância do idioma em episódios onde o iídiche se 

revela como a língua da memória. Ainda nos anos 1960 e 1970, falavam em 

iídiche os que se esperavam, na Praça Maciel Pinheiro, que se formasse minian 

para o shabat na sinagoga da Travessa Martins Júnior.  

Em vários idiomas, a expressão “falar a mesma língua” é uma metáfora 

que significa “estar entre os seus” ou “fazer parte do grupo”. Em torno do iídiche, 

os judeus se faziam “pertinentes ao grupo” ao longo da história. Eram diferentes 

dos goim.  

PRESOS PELO ESTÔMAGO E PELA TORAH 

A primeira vez que fui convidado para almoçar na casa de um brasileiro eu, 
morto de fome, tive que recusar. Estava vendendo prestação longe de casa, 
era domingo, dia de mesa farta, e o cliente me convidou. Tinha galinha ao 

                                       
37 Condimentos ou especiarias típicas da culinária judaica. 
38 Em iídiche, profissionais encarregados do abate animal, da circuncisão e da saúde, 
respectivamente.  
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molho pardo e sarapatel.39 Mesmo que eu não fosse kasher, assim era 
demais. 

Ao escrever a receita do borscht40 em A Cozinha Judaica, Ben Zion 

(1994) revela a receita secreta de sua avó materna, que é exatamente igual à da 

sua avó paterna, e lembra da disputa entre as duas senhoras. Parece que todas 

as avós cozinham bem. Para pessoas que moram perto de onde nasceram, essa 

nostalgia é um dado apenas familiar. Para imigrantes, a culinária assume papel 

indiscutível como expressão da cultura de um povo. Para os judeus, a kashrut – 

conjunto de leis dietéticas judaicas já referidas na primeira parte desse trabalho 

– vai além do paladar.  

A kashrut cria hortas onde se observa o descanso sabático e, ao lado 

de vendas, quitandas e açougues com produtos específicos para consumidores 

judeus, cria profissões tipicamente judaicas, como o shochet que faz o abate de 

aves e animais comestíveis.  

Importantes para os imigrantes, e especialmente importantes para os 

que ainda não estão acompanhados de suas famílias, os pequenos restaurantes, 

pensões e casas que fornecem refeições são parte integrante do espaço judeu, 

seja por manter o tempero europeu, seja por observar a kashrut. Mesmo que, 

como mascates, muitos judeus no Recife tenham ficado impossibilitados de 

cumprir as regras alimentares judaicas aos sábados – dia de cobrança da 

clientela – elas estavam presentes nas principais celebrações domésticas e 

coletivas. Todos os imigrantes relataram suas memórias do seder de Pessach, o 

jantar celebrado coletivamente, cheio de simbolismos, onde cada alimento, em 

uma rigorosa ordem, é consumido depois de uma prece ou relato de uma 

passagem da história judaica.  

Segundo Maria Luterman,  

Quando o shochet chegava, tinha abate de galinha em muita casa. Com um 
corte certeiro no pescoço, o animal morria na hora, com pouco sofrimento. 
Tinha um shochet que ia ao matadouro abater um boi para os idn que eram 
kasher. No açougue de seu Abel Margolis na Rua do Hospício e de seu Marcos 
Schnaider na Rua da Matriz, tinha carne para kasher e para brasileiros.  

Multiplicam-se os relatos: 

                                       
39 A kashrut proíbe a ingestão de sangue. 
40 A sopa de beterraba de sabor suave e cor forte, servida quente ou fria como entrada, é típica da 
culinária judaica.  
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Às vezes, quem era kasher tinha que mandar trazer comida de São Paulo, 
porque faltava aqui. Minha avó era uma delas. Tinha umas pessoas tão 
pobres, coitadas, que sacrifício faziam para comer kasher. Mas todo mundo 
ajudava. Quando o shochet Gedale adoeceu, que problema, lembra? 

Minha mãe era kasher, meu pai ligava pouco. Lá em casa, nem as 
empregadas podiam comer carne de porco. Às vezes minha mãe se enganava 
– mas engano não é pecado. Ela comprava cavala e cavala não tem escama, 
é peixe de couro. Mas minha mãe era sefaradi, de uma família da Turquia que 
mora em Belém. Os sefaradim são muito mais rigorosos com isso.  

Quando dona Bertha montou a pensão na Rua dos Pires, a gente comia lá no 
sábado, mesmo sem ser hóspede. Ela sabia dos temperos europeus que meu 
pai gostava. Era comida kasher e com o melhor paladar. Foi um alívio para 
minha mãe, que não era lá muito prendada na cozinha.  

Sua avó Fania servia refeições para judeus na casa dela, na Praça Maciel 
Pinheiro. Seu pai lhe contou o sacrifício da mãe para manter a família? Isso foi 
depois que seu avô morreu. Ele morreu cedo. Como morreram cedo, alguns 
imigrantes... Sua avó fazia o melhor guefilte fish da colônia. Você deve 
lembrar melhor do bolo de chocolate, né? Também era uma delícia.  

A presença do shochet evoca outros componentes da paisagem judaica 

da Boa Vista. Germano Haiut anasala a voz e imita alguém.  

Dona Malka Mutchink, traga galinha que o shochet chegou.  

Repetida por mim nas entrevistas subseqüentes, a voz anasalada foi 

imediatamente identificada.   

Era o shochet, não era? É que todos os sentidos ficam na memória. Lembro 
da Boa Vista pelo cheiro, pela imagem e – só agora descobri – pelo som. 
Engraçado, isso, né?   

Ambos, a kashrut e o paladar, agregam em torno de si os membros de 

uma comunidade e compõem o ambiente judeu da Boa Vista. A paisagem 

cultural é composta de elementos que extrapolam a imagem visual. É a 

paisagem que se apreende com todos os sentidos.  

CASAMENTO: UM PACTO E UM CONTRATO SOCIAL 

Seja na celebração das festividades, seja na busca dos pares, seja na 

união entre famílias ou na residência compartilhada decorrente dos acertos 

contratuais, o casamento é um forte elemento de coesão social e agregação 

espacial entre os judeus. Como não precisam de templos ou sacerdotes para a 

prática religiosa, fica delegada à família, à mulher em especial, a 

responsabilidade de transmitir os valores judaicos. O casamento de um judeu ou 
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judia com pessoa de outra religião era, para as primeiras gerações de imigrantes 

da Boa Vista, considerado como pouco conveniente, por ameaçar interromper a 

transmissão de tradições.  

Conta Luiz Kosminsky:  

Em Barbacena, Minas Gerais, tinha quatro famílias idn, contando meus pais 
Luiza e Victor, tio Miguel e tio Israel Feller. Rosa, minha irmã, casou com 
Isaac Rozenblit, do Rio, e foi morar em Recife. Eu arrumei uma namorada goi, 
minha outra irmã também. Papai e mamãe não gostavam da idéia de seus 
filhos casarem fora da colônia. Trouxeram todos os filhos para Recife. 
Moramos no Pátio de Santa Cruz e, depois, na Praça Chora Menino, num 
apartamento de Luiz Cherpak. Foi como eu conheci Raquel, com quem casei e 
vivo até hoje.  

Para José Bushatsky, o casamento entre judeus sustenta o judaísmo.  

Fui trabalhar na Prefeitura desde o primeiro ano da Escola de Engenharia. N. 
F. era meio anti-semita e me perguntou: “Por que um judeu não casa com 
uma brasileira?” Muito simples. Enquanto os judeus não tiverem um país, não 
vão casar fora da comunidade, porque isso pode ser o fim do povo, o fim do 
judaísmo.  

Shadkan: o casamenteiro 

Ainda hoje há, em algumas famílias, a pretensão dos pais decidirem 

sobre os pares perfeitos para seus filhos. Entre os judeus, principalmente para os 

que moravam em comunidades muito pequenas, era comum não haver, nas 

proximidades, rapazes e moças em idades compatíveis para o casamento. A 

partir do século XII, a figura do shadkan ou agenciador de casamentos faz sua 

aparição (Mezan, 1982). Como profissão, ser casamenteiro era importante e 

rentável. Cada família procura um par para seu filho ou filha. Mantém-se, assim, 

a transmissão da cultura e das tradições judaicas com os casamentos dentro da 

comunidade.  

No Recife, seja pela convivência na vizinhança, pelo idioma, seja pela 

participação nas mesmas escolas e agremiações juvenis, os casamentos entre 

membros da comunidade de imigrantes judeus foi comum nas primeiras 

gerações. As casamenteiras procuravam os pares, mas já se respirava a 

liberdade dos novos tempos. O noivado era celebrado com um contrato que 
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estabelecia, para o casamento posterior, as obrigações dos cônjuges e de cada 

família com relação ao casal 41.  

Ketubah: um contrato social 

Considerado como ato de perpetuação da família e gesto de amor entre 

os que casam, o casamento é, também, um contrato social. Diz claramente a 

palavra hebraica que a continuidade do casamento e a felicidade da família 

dependerão do caráter e dos esforços do marido e da esposa. Espera-se que seja 

uma shiduch, uma união perfeita. O noivado ou t’naim – que significa condições 

– é celebrado em duas etapas: na primeira, kidushin, firmam-se os 

compromissos entre famílias; a segunda, nissuin, é o casamento com a união de 

corpos. Para confirmar simbolicamente o acordo, noivos e testemunhas seguram 

as pontas de um lenço, um ritual que se chama em hebraico kinyan sudor. O 

noivo recebe a honra de uma aliah, isto é, é chamado na sinagoga para recitar a 

benção antes e depois da leitura da Torah anunciando publicamente, com esse 

gesto, sua condição de noivo.  

A certidão de casamento – ketubah – firma detalhes do contrato, sobre 

o dote da noiva e a responsabilidade dos pais dos cônjuges sobre vários 

aspectos. O yibum – lei que obriga um homem judeu a se casar com a viúva do 

seu irmão caso este tenha falecido sem deixar filhos – pode ser revogado nesse 

momento, com uma anotação na ketubah. Os termos de um possível get – 

divórcio – também são acertados. É na ketubah que se estabelece ou não a 

existência do kest.  

Kest: o dote 

O kest tem forte expressão espacial. Os pais da noiva têm a 

responsabilidade de sustentar e prover de teto o novo casal por um determinado 

período. Isso reforça a concentração e mantém juntas, através da moradia 

compartilhada, as novas gerações familiares.  

Sabe o kest, a obrigação do pai da noiva de dar teto aos recém-casados? Eu 
tinha duas irmãs. Logo depois que eu casei, casou-se uma, casou-se outra. 
Mamãe alugou uma casa para nós, morávamos todas juntas. Meus sobrinhos 
e meus filhos são como irmãos.  

                                       
41 Comumente as mulheres não eram herdeiras de seus pais, antecipando-se o dote como 
contribuição para a constituição de um novo núcleo familiar. 



 
 

 

127

Diz Clarice Mesel, citando os endereços de seus avós, de seus pais e, 

depois, seus:  

Na Rua Velha 245 moravam meu avô Samuel Fainbaum e seus três irmãos, 
Israel, Sônia e Nina, cada qual com sua família. Moraram lá desde que meu 
avô chegou, em 1910, até 1970. Em 1923 meus pais casaram e moraram na 
Avenida Manoel Borba, vizinhos ao Hotel Central. Moramos na Conde da Boa 
Vista, 124, vizinhos da sua avó, entre 1930 e 1932. Na Rua do Hospício 203, 
entre 1933 e 1963, moravam em residência compartilhada as irmãs Frida 
(minha mãe) e Ana, casadas com Samuel Mesel (meu pai) e Marcos 
Bronstein, mais meu tio Meyer Fainbaum, todos com os filhos. Era assim 
naquele tempo, quase nenhum judeu morava sozinho.  

A festa 

O casamento é, também, uma festa. Não há dois casamentos de 

parentes no mesmo dia – “não se mistura uma alegria com a outra”. Sendo 

vizinhos e conhecidos, a comunidade se unia em torno da preparação da festa, 

celebrada de diferentes maneiras.  

Conta Maria Luterman:  

Meu casamento foi muito bonito, uma bela festa da família, no salão do 
Centro Israelita. Minha irmã fez uma festa muito maior, com muito mais 
convidados, e a cerimônia foi no quintal do Centro. Sob a khupah ou tenda 
nupcial, os noivos recitam Shemah Israel e são abençoados. Meu irmão casou 
com uma moça que se converteu. O casamento deles foi no quintal de casa, a 
cerimônia celebrada por seu Bernardo Katz, que rezava muito bem.  

Em entrevista dada em 2002 a Diva Masur, do AHJ-PE, Póla Cubits 

descreve uma festa, seus preparativos e a importância da vizinhança42: 

Os casamentos eram festas muito típicas da gente – tanto que quando um goi 
ia a um casamento judeu, ficava deslumbrado com tanta alegria. A cerimônia 
era no Centro Israelita. A parte religiosa era no quintal. A gente abria a 
khupah, quatro pessoas, cada uma segurando uma vara em cada um dos 
cantos do pano, como uma tenda. Geralmente era seu Gedale que rezava. A 
noiva dava as sete voltas pela khupah, com a mãe e com a sogra, tinha a 
bênção e acabava essa parte. Importante era a festa depois. Aí tinha o jantar, 
toda a comunidade participava. Quando ia fazer a festa, a mãe da noiva 
chamava a família e tudo quanto era amigo para preparar as comidas. Peru, 
bêgale, quinde, pepino azedo, essas coisas eram feitas em casa, todo mundo 
ajudando, que não tinha empregada que soubesse. O prato de entrada era 
geralmente o guefilte fish ou arenque com tomate e azeitona. Sempre tinha 
isso, era infalível. As mesas eram aquelas tábuas grandes, duas mesas 
laterais fazendo um U com a mesa dos noivos e da família no centro. Quando 
todo mundo acabava de comer, tiravam as tábuas e só deixavam as cadeiras. 
Ia todo mundo dançar. Geralmente era dança de salão, roeira e polca, e quem 
comandava era Sadigursky. Ele levava as partituras, as músicas e ficava junto 

                                       
42 Esse depoimento, como citado no capítulo referente aos procedimentos metodológicos, encontra-
se aqui colocado em grande parte de sua extensão para demonstrar a riqueza das fontes primárias. 
Um mesmo depoimento fala de hábitos, tradições, vizinhança. 
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do pianista. E as sobremesas... Os bolos eram feitos pelas amigas, só às 
vezes o bolo da noiva era encomendado, às vezes na Confeitaria Confiança. O 
pai de Tânia, que era pasteleiro fino, fazia muitos bolos de casamento. 
Lembro do casamento de Dina Troper, ela e dona Meite fizeram os bolos e ele 
confeitou. Eu morava lá em baixo, dona Meite morava no primeiro andar da 
Rua Barão de São Borja. Hoje parece que os casamentos idn estão ficando 
parecidos com os católicos, as pessoas ficam ali quase como visita, sem muita 
participação. Os casamentos aqui eram iguaizinhos aos do shtetl. Só não 
duravam uma semana inteira como no shtetl. Era só um dia, de alegria total. 
E três dias de trabalheira antes, três dias de trabalheira depois, acabava 
sendo uma semana. Era uma trabalheira, e tinha que fazer a comida toda de 
um dia para o outro, porque não tinha geladeira. Suzana Horowitz conta que 
até hoje ela lembra do casamento da irmã dela, Rebeca. Ela também morava 
na Rua Barão de São Borja. Lá na minha casa tinha um terraço grande, e 
botaram os perus no vinha d’alho lá no terraço. Nesse dia papai reclamou 
porque ninguém conseguia dormir com aquele cheiro. Suzana lembra e a 
gente ri muito dessa história.  

MORTE: UM ACONTECIMENTO BIOLÓGICO E UM PROCESSO SOCIAL 

 “Você sabe o que o pai fala quando nasce um menino judeu? Nasceu meu 
kadish43. Isso é uma honra”.  

Segundo Ginzburg (2001), a morte, toda morte, é um acontecimento 

traumático para a comunidade, uma crise “que pode ser dominada mediante a 

adoção de ritos que transformam um acontecimento biológico num processo 

social”.  

Os ritos fúnebres judaicos se prolongam com o kadish, rezado 

diariamente na sinagoga durante um ano e, depois, em datas anuais específicas. 

Os rituais de sepultamento são coordenados pela Sociedade Chevra Kadisha, 

responsável também pela manutenção do cemitério.  

Ao morrer, a pessoa tem seus olhos cerrados, se possível pelo filho 

mais velho, a fim de se encontrar com o Criador não mais atento às coisas do 

mundo terreno, e tem o corpo provisoriamente enrolado em um pano branco, até 

que se inicie o ritual de purificação ou taharah. Três shamashim, profissionais 

treinados para essa função, banham o cadáver e o vestem com uma mortalha 

composta de sete peças, costuradas à mão e sem nós, no corpo. Coloca-se uma 

pedra sobre os olhos e sobre a boca – de modo que o morto não fale ou 

questione sua morte e não veja o Criador antes do Juízo Final – antes de vestir o 

capuz, última peça da mortalha. Joga-se um punhado de pó ou areia sobre a 

cabeça e a genitália, e mantêm-se as mãos abertas com uma forquilha. O corpo 

                                       
43 O Kadish é um hino de louvor a Deus. Por ser tradicionalmente recitado nos enterros e nos 
serviços comemorativos dos finados, ele é popularmente considerado uma oração pelos mortos. 
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é envolvido por um lençol ou pelo talit do falecido, e colocado dentro do caixão – 

preto com uma estrela branca, igual para todos os mortos – que seguirá para o 

enterro, com a cabeça para o lado de Jerusalém.  

 Em hebraico, diz-se “cemitério” através de vários eufemismos. Diz-se 

Beit Chaim – a Casa da Vida – ou Beit Olam – a Casa da Eternidade. É comum 

chamar-se também do Outro Mundo – di iener velt. O Cemitério Israelita do 

Barro está subordinado ao Centro Israelita de Pernambuco. Foi fundado em 5 de 

abril de 1927 por imigrantes que, em cada entrevista ou depoimento, são 

lembrados por esse feito.  Está em fase de implantação o novo cemitério judeu, 

ao lado do Cemitério Parque das Flores.  

Conduzido o ataúde ao cemitério, processam-se os ritos do enterro. Nas 
roupas dos filhos e do cônjuge sobrevivente faz-se um pequeno corte ou 
rasgadura (queriah) em sinal de luto44. O oficiante entoa as preces especiais 
para a ocasião, nas quais se renova a submissão aos desígnios divinos. O 
ataúde é baixado à sua fossa, que deve ter um metro de profundidade, em 
solo virgem. Os parentes mais próximos lançam as primeiras pás de terra, 
repetindo as palavras do Gênesis: “Pó tu és, e ao pó tornarás”.  

SCHLESINGER (1951) 

Coberta a sepultura, que um ano depois será inaugurada na cerimônia 

da matzeivah, o oficiante recita a oração pela alma dos mortos e o filho ou o 

parente mais próximo pronuncia pela primeira vez o kadish. Rezar em conjunto 

e, também em conjunto, lembrar e honrar o morto, estabelece laços de 

proximidade e solidariedade.  

Conta Germano Haiut: 

Durante um ano eu, quase um menino, disse kadish para o meu pai todo dia 
na sinagoga, de manhã e de tarde. Entrei em contato próximo com aquela 
gente mais velha, que me ensinou coisas da vida e me deu apoio. Não é só da 
morte que trata o kadish. Ali encontrei alívio, solidariedade. 

Diz Clara Sirkis: 

A vida na Boa Vista, todo mundo junto, ficou mais fácil. Quando os idn 
precisavam de minian para dizer kadish, porque eles mantinham a tradição 
judaica da Europa que mandava um ano todo de kadish, era mais fácil estar 
junto, tudo perto da sinagoga, diferente se uns ainda morassem em Tejipió.  

                                       
44 Costumava-se também colocar uma faixa preta de tecido sobre a queriah, hábito que se 
manteve entre os católicos que, no Recife, o chamam de fumo ou luto.  
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A lei judaica estipula três períodos sucessivos de luto – Shivah, 

Shloshim e Avelut – com decrescente grau de intensidade, cumpridos apenas por 

filhos e filhas, irmãos e irmãs, cônjuge, pai e mãe. Durante os sete dias da 

Shivah, os amigos reúnem minian para as três rezas diárias (Shacharit, Minchah 

e Arvit) na casa dos enlutados, oferecendo-lhes apoio e conforto. O segundo 

período do luto – Shloshim – completa os trinta dias em que os enlutados vão 

retomando as atividades normais, mantidas algumas restrições. O período de 

Avelut – até que se complete um ano da morte – deve ser seguido só e somente 

só por quem perdeu pai ou mãe, sendo obrigatório o kadish na sinagoga. 

Terminados os doze meses, o judaísmo é rigoroso ao restringir o luto, sendo 

proibido continuar as práticas ou abstenções dos períodos anteriores. Todo esse 

Yizkor, longo serviço comemorativo dos finados, é coletivamente praticado.  

Segundo Sobel (2002) 

A instituição da Shivah tem como finalidade dar à família forças para 
continuar depois da perda de um ente querido. O enlutado não está só; ao 
contrário, ele faz parte da 'comunidade dos enlutados de Sion’. Esta 
consciência de grupo lhe dá conforto e lhe permite emergir fortalecido, 
preparado para enfrentar as vicissitudes da vida, e pronto para reassumir 
suas responsabilidades. 

TZEDAKAH: RESPONSABILIDADE E JUSTIÇA SOCIAL 

A tzedakah – responsabilidade e justiça social – é uma das idéias 

centrais do judaísmo. É praticada em três categorias fundamentais de 

mandamentos: a doação de bens materiais, a doação de sua presença ou 

companhia (acompanhando crianças, velhos ou doentes) e a doação de seu 

conhecimento ou sabedoria.  

Sobre os bens materiais: magbit e cooperativas de crédito 

Os altos graus de segregação espacial e exclusão social, que 

historicamente caracterizaram a vida judaica, fizeram surgir entidades 

autônomas, responsáveis pelas relações internas das comunidades e destas com 

o mundo ao seu redor. Respondendo aos freqüentes massacres, criaram-se 

extensas redes de solidariedade, dirigidas tanto a indivíduos quanto a grupos 

vítimas de vandalismo. Quando, ao final de um pogrom, uma comunidade 

judaica estava destruída, logo as comunidades vizinhas ou, nos tempos recentes, 

as associações internacionais, providenciaram meios para a reconstrução da sua 

base material, fosse reconstruindo a comunidade, fosse providenciando meios de 
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instalar a comunidade ou o indivíduo em outro lugar – como as agências 

promotoras dos movimentos migratórios que chegaram ao Recife. Como 

confirmam diversos relatos, “a gente já tinha experiência em mudar, já tinha 

criado mecanismos para se adaptar em outros meios. Judeu é assim mesmo, 

tem que estar sempre pronto”.  

MAGBIT 

Fazem parte da cultura da Diáspora as campanhas de magbit, as 

cooperativas de crédito, os fundos para as emergências, os serviços voluntários 

de apoio a enfermos, velhos e crianças, tanto quanto os círculos de leitura, os 

clubes e grêmios recreativos que, em Recife como nos shtetlech e em outros 

assentamentos, reúnem os judeus.  

No Recife, eram freqüentes as campanhas de magbit – coleta de fundo 

de auxílio para os que chegavam, para os que precisavam partir, para os órfãos 

e viúvas, para os que iam casar. Os depoimentos não deixam dúvidas. Diz Clara 

Sirkis: 

Juntava-se a colônia e comprava sabonete, pasta, cigarros e montava uma 
barraquinha para que um id não fosse pedir esmola. Você já viu um id na rua 
pedindo esmola? Chegou um id que não tinha nada, ou ele ia trabalhar como 
ajudante de outro ou se fazia uma coisinha, um pequeno negócio para ele. 

A solidariedade não era só com relação aos conterrâneos. Conta Mote 

Kreimer: 

Um dia, em São Paulo, um homem ficou me olhando e perguntou: 

- Você é de Pernambuco? 

- Sou.  

- Do interior ou da capital? 

- De Timbaúba. 

- Meu querido – o homem falou e começou a chorar. Você é filho de seu 
Samuel e dona Sônia, que toda sexta-feira pesavam feijão, arroz e bacalhau e 
distribuíam com os pobres da cidade? É sim, tenho certeza. Eu era um 
naquela fila.  

Segue Kreimer:  

Em Recife aconteceu uma coisa interessante. A gente precisava do magbit e 
foram fazer campanha com um homem lá. Começaram a explicar a ele que a 
necessidade, o magbit, que isso, que aquilo – e o homem não entendeu nada. 
No fim, descobriram que ele não tinha nada a ver, que ele nem era judeu. 
Pediram desculpa e iam embora quando o homem chamou. “Ei, vem cá. 
Agora eu faço questão de ajudar. Gostei da iniciativa”.  
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Dessas campanhas, participavam quase todos os membros da 

comunidade da Boa Vista, como tinham participado os moradores dos shtetlech 

quando houve necessidade ou possibilidade de emigrar para o Brasil.  

COOPERATIVA BANCO POPULAR ISRAELITA DE PERNAMBUCO 

Os imigrantes montaram uma organização que viria a dar suporte 

financeiro e contábil aos comerciantes ambulantes que começavam a ampliar 

seus negócios e montar suas lojas. A Cooperativa Banco Popular Israelita de 

Pernambuco – Ydish Folksbank – fundada em 1932 com 250 associados, 

funcionava com capital próprio, a princípio proveniente de um fundo privado e 

das cotas de cada associado, aos poucos ampliado pelos usuários que, sem 

pagar juros, compravam cotas de capital. Inicialmente instalada na Praça Maciel 

Pinheiro, a Cooperativa teve diversos endereços: Rua Conde da Boa Vista 113(na 

sede do colégio); Rua da Matriz 101; Rua do Aragão 11 e Praça Maciel Pinheiro 

48, até adquirir em 1946 o prédio situado à Travessa do Veras 88, no qual 

funcionou até o encerramento de suas atividades. Envolvendo grande parte da 

comunidade voluntária, contava com mais de 400 associados em 1955, conforme 

“plaquette” comemorativa de 25 anos de funcionamento.  

São lembrados como participantes e voluntários das diversas diretorias 

da Cooperativa: Abram Baycansky, Abram J. Rotman, Adolfo Botler, Adolfo Dinis, 

Alexandre Werfel, Antônio Morgenstern, Benjamin Buchatsky, Bernardo Volcis, 

Daniel Geladovsky, Elias Pustilnik, Fidelis Averbuch, Fidelis Morgenstern, 

Francisco Vacemberg, Gedalhe Schachnik, Gedalhe Schechtman, Germano Haiut, 

Germano Mancovetsky, Idel Fainzilber, Isaac Chary, Isaac Naslavsky, Isaac 

Posternak, Isaac Rozenblit, Isaias Litvak, Isidoro Rushansky, Jacob Posternak, 

Jayme Averbuch, Jayme Aksenfeld, Jayme Kislansky, Jayme Pustilnik, José 

Baras, José Rozenblit, José Simis, José Steremberg, Julio Werfel, Kurt 

Sondermann, Leonardo Sterenstein, Luiz Frechtman, Luiz Rozenblit, Marcos 

Guelfond, Marcos Volcis, Miguel Kertsman, Moysés Chvartz, Moyses Rabin, 

Moyses Rastolder, Natan Pincovsky, Samuel Charifker, Samuel Mesel e Waldemar 

Singer,  

Germano Haiut descreve o sistema de traballho na Cooperativa: 

Só funcionava na quarta-feira à noite e de uma maneira curiosa, muito 
racional. Os empréstimos seguiam um padrão e eram pagos com carnê 
semanal. Como 80 ou 90% da comunidade era vendedor de prestação, era 
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klientelshik que recebia dinheiro por semana, era também semanal a forma 
de pagar os empréstimos – 10 prestações semanais. Quando alguém exercia 
o direito de tomar empréstimo, era obrigado a comprar cotas para que a 
Cooperativa pudesse formar um patrimônio financeiro. Era muito interessante 
do ponto de vista social, porque muitas pessoas conseguiam manter sua 
possibilidade de ganho, pagamento, de sobrevivência, inclusive. Passei por 
essa fase de trabalho e, ainda mais do que o trabalho propriamente dito, era 
importante para mim a profunda convivência com uma geração que eu jamais 
teria oportunidade de conhecer, de ouvir o que eles falavam, as histórias que 
eles contavam. 

Evoluía a estrutura, substituindo aos poucos a velha Guemilut Chessed 

ou Cemila Hasodim45, associação de filantropia e apoio trazida do leste europeu. 

Da Cooperativa e das campanhas de magbit, vieram recursos para fortalecer o 

comércio e para a construção de casas nas imediações da Boa Vista – nos bairros 

do Paissandu, Coelhos e Ilha do Leite.  

Figura 34: Plaquette comemorativa da Cooperativa Banco Popular Israelita de Pernambuco 

Capa da “plaquette” comemorativa de 25 anos de funcionamento. Recife, 1958 

Ao completar 25 anos de funcionamento, em 1958, a Cooperativa 

Banco Popular Israelita de Pernambuco Ltda. – fundada como Idish Folksbank – 

                                       
45 Esses eram fundos para apoio local. Para apoio mundial, há o Keren Kaiemet Le-Israel – Fundo 
Perpétuo para Israel ou Fundo Nacional Judaico – estabelecido no V Congresso Sionista, com a 
finalidade de comprar terras na Palestina que seriam propriedade inalienável do povo judeu, e o 
Keren Ha-Iessod – Fundo de Base – criado em 1920 com a finalidade de atender aos problemas de 
imigração, educação, colonização e saúde (Serebrenik, 1973). 
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saudava os membros da comunidade judaica de Pernambuco com uma 

“plaquette” onde se pode ler os estatutos, os nomes dos sócios fundadores, as 

sucessivas diretorias e a movimentação financeira, sem que restem dúvidas a 

respeito da importância da instituição no processo de inserção social dos 

imigrantes judeus na sociedade local. Todos recorreram à Cooperativa, seja para 

receber e quitar empréstimos, seja como voluntário nas noites das quartas-

feiras, seja para encontrar os amigos. “Aquilo era infalível ponto de encontro. 

Ninguém deixava de comparecer.” 

Doando companhia 

Além da doação de bens materiais, a tzedakah se realiza pela doação 

de companhia – aos velhos, aos doentes ou aos que perderam autonomia, ou 

aos contentes que casam seus filhos, inauguram negócios ou etapas de vida, ou 

aos que simplesmente querem ou permitem estar em conjunto. Aponta-se o 

casamento como uma celebração social. O luto, o resguardo, o apoio de vizinhos, 

igualmente revelam a essência gregária da tzedakah. Na impossibilidade de 

tratamento hospitalar46, um dos deveres religiosos mais importantes entre os 

judeus é o Bikur Holim (Mesan, 1982), visita de apoio que, igualmente, reforça 

as relações de vizinhança. Num momento em que não havia creches, e que os 

serviços públicos de saúde eram restritos, tomar conta dos filhos das mulheres 

que se inseriam no mercado de trabalho ou assistir os necessitados assumiu 

importância capital. Especialmente num meio estrangeiro, onde não se fala o 

mesmo idioma, essa função era realizada por vizinhos que se revezavam e que 

fortaleciam laços de amizade entre crianças e adultos. São honrosamente 

famosas as pessoas que prestavam apoio e solidariedade aos membros da 

comunidade israelita do Recife, práticas sociais comuns no judaísmo.  

Você sabe com quem está falando 

“Meu amigo Dudya Silverberg vai à sinagoga para falar com Deus; eu vou à 
sinagoga falar com o Dudya.” 

 GOLDHIRACH (2003) 

A terceira e mais honrada forma de tzedakah é a doação de 

conhecimento. Multiplicam-se, nas comunidades judaicas, as escolas e centros 

                                       
46 Na maioria dos países, é vetado aos estrangeiros o acesso às redes públicas de saúde e 
educação. 
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de ensino de diversos tipos. Nos bancos e cooperativas de crédito, os 

empréstimos se colocam ao lado do aprendizado de contabilidade básica e das 

normas vigentes no país.  

Alguns espaços públicos ou de uso coletivo na Boa Vista – os quintais 

compartilhados, a Pracinha ou Campina da Alegria, a Synagoga da Boa Vista, os 

shul domésticos, a Rua Velha ou o Centro Israelita de Pernambuco – onde se 

concentravam diversas instituições judaicas, eram locais de encontros e contatos 

sociais. Ali se encontravam os comerciantes já estabelecidos com os recém-

chegados e os vendedores itinerantes que, nas lojas de distribuidores, 

abasteciam-se com mercadoria. Encontravam-se os madeireiros, os moveleiros e 

os marceneiros que se relacionavam profissionalmente.  Ir a esses locais 

significava encontrar companhia, diversão e cultura e, também, fazer contatos 

profissionais, fortalecer as redes que, desde a fase inicial da ocupação da Boa 

Vista pela imigração judaica, já se faziam notar. Ali, indicam emocionados 

depoimentos, muitos encontraram quem viria a financiar os estudos, arrumar um 

emprego no banco, na loja ou na firma do conterrâneo. Ali estavam as estruturas 

que estreitam laços e dão forma ao espaço judeu. “Era onde a gente se sentia 

em casa, sabia com quem estava falando”.  

5.4. PROFISSÃO: MASCATE 

A rede de solidariedade composta por madeireiros, marceneiros e 

moveleiros se implantou nas imediações do Cais José Mariano e Rua do Aragão 

ao mesmo tempo em que se formava a rede de distribuidores e mascates – 

futuros lojistas – na vizinhança da Praça Maciel Pinheiro. O aumento do número 

de imigrantes fez com que esse segundo núcleo se ampliasse e empregasse, 

segundo alguns, cerca de 70 a 80% dos imigrantes judeus no Recife. Os dois 

grupos não se excluíam; ao contrário, muitas vezes se superpunham. Para os 

imigrantes recém-chegados, a atividade de klientele era a mais comum. São 

muitos os agradecimentos aos comerciantes já estabelecidos que ajudavam os 

recém-chegados.  

Guilherme Chapoval, em sua casa na Rua Leão Coroado, “colocava o 

sótão à disposição dos recém-chegados que acolhia no porto” e estes, mediante 

aluguel, “se instalavam e iniciavam vida nova”. Dono de uma loja de tecidos e 
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miudezas e, depois, da Movelaria Elite na Rua da Imperatriz, Chapoval fornecia 

crédito, clientela e os primeiros lotes de mercadorias que eram vendidas nos 

subúrbios do Recife. Como ele, assim faziam outros, já citados como pioneiros 

dessa colônia.  

Para Isaac Posternak 

Ah, trabalho era fácil. Qualquer imigrante id que chegasse por aqui tinha 
trabalho. Esses dois comerciantes (Mechiach e Chapoval) entregavam um 
pacote para vender. Eu cheguei a vender cortes de chita por dez mil réis para 
receber dez tostões por semana.  

Recife já convivia com os vendedores itinerantes, mas os mascates 

judeus ofereciam diferentes produtos, diferentes serviços e, especialmente, 

pagamentos a prazo e débitos anotados diligentemente em cadernetas. Mesmo 

os que tinham outros ofícios ou fontes de renda, tinham também klientele. 

Andarilhos, conheceram e desbravaram a cidade como poucos. Diz Fany 

Tandeitnik: 

Meu pai trouxe dólares da América do Norte, comprou em hasta pública um 
terreno e fez um loteamento em Beberibe. Viu uma enchente e pensou que, 
numa cidade como Recife, o futuro estava em terras altas. Ele teve outros 
negócios, mas a atividade forte dele era mesmo klientelshik. Ele vendia à 
prestação. Tinha um cavalo e uma pequena carruagem, acho que se chama 
carroça, mas ia até de cavalo ou batia perna para vender e fazer cobrança, 
porque Beberibe é uma região muito acidentada. Desde os nove anos eu já 
fazia os recibos do meu pai, é engraçado, né? Sabe como era a atividade dos 
prestamistas? Eles carregavam uma bolsa de couro grande, porque faziam 
muitas cobranças e vinham muitas moedas. A bolsa ficava pesada. Papai 
chegava cansado com aquelas moedas e contente com a cobrança. Vendia de 
tudo. Desde que chegou, tinha uma pessoa que carregava a mala com as 
mercadorias. Sabe quem foi empregado dele? Aquele Fortunato Russo, que 
depois virou um comerciante riquíssimo. Que mudança! Papai ficou pobre e 
ele ficou tão rico. Outra coisa engraçada. Naquela época as casas do subúrbio 
não tinham número, cavaram as ruas e abriam, uma urbanização muito 
rudimentar. Ele não falava português ainda, e uma das piadas que faziam 
com ele era assim: o judeu diz “a casa é aquela que está com o cachorro na 
porta!” para identificar o local. Se o cachorro saísse... Depois meu pai virou 
nome de rua. Tem lá a rua Guedalha. Ainda bem que não botaram o 
sobrenome. Quem ia acertar dizer Schechtman? Chertman, mais ou menos, 
mas quem lê isso assim? Ia ser mais uma coisa engraçada.  

Os depoimentos e as cadernetas de cobrança de alguns mascates 

indicam a importância da localização da Boa Vista, das pontes, do rio e dos 

transportes coletivos para os seus negócios. Alguns agrupavam sua clientela em 

função da “praça” e do percurso. Outros ressaltam informações sobre produtos 
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mais aceitos. E, é claro, o valor das prestações, hábito por eles praticado, raro 

entre outros comerciantes então.  

A análise mais profunda dessas cadernetas permitiria mapear não 

apenas aspectos sociais, econômicos e populacionais da cidade do Recife, mas 

também a área de abrangência do klientelshik ou outras atividades comerciais 

itinerantes. A nossa amostra de três cadernetas não parece suficiente para tecer 

maiores comentários acerca de uma atividade que, segundo alguns, envolveu 

simultaneamente mais de quatrocentos judeus no Recife. 

5.5. METÁFORAS URBANAS: AS VÁRIAS VERSÕES DE SINAGOGA 

O universo simbólico também ordena a história. Ele coloca todos os eventos 
coletivos numa unidade coesa que inclui passado, presente e futuro. Com 
relação ao passado, estabelece uma ‘memória’ que é compartilhada por todos 
os indivíduos socialmente incluídos na coletividade. Com relação ao futuro, 
estabelece uma grade de referência comum para a projeção das ações do 
indivíduo. Assim o universo simbólico une os homens com seus antecessores 
e seus sucessores numa totalidade significante, servindo para transcender a 
finitude da existência individual. Todos os membros de uma sociedade podem 
então perceber a si próprios como pertinentes a um universo significante, que 
estava lá antes que eles tivessem nascido, que estará lá depois de suas 
mortes. A comunidade empírica é transportada para um plano cósmico e se 
faz majestosamente independente das vicissitudes da existência individual. O 
universo simbólico fornece uma vasta integração de todos os processos 
institucionais singulares. A sociedade inteira agora passa a fazer sentido. As 
instituições particulares são legitimadas ao serem inseridas num mundo de 
significados. No processo de externalização, o homem projeta seus próprios 
significados na realidade.  

BERGER & LUCKMANN (1997) 

Tantas vezes peregrinos, tantos os preconceitos, tantas as terras em 

que passaram por períodos imprevisíveis, nem sempre foi possível ou intencional 

construir sinagogas47. Nessa arquitetura mais temporal que espacial (Zevi, 

2002), os judeus carregam “o morar e não a casa, o rezar e não o templo”. O 

judaísmo se sustenta, também, por obrigatórias metáforas48. Repete-se no 

Recife a prática dos tempos bíblicos em que a Arca da Aliança acompanhava os 

judeus nas guerras, na semeadura ou na colheita, até que Salomão construiu o 

                                       
47 Salienta-se que, ao contrário do sepultamento, que exige que o corpo seja enterrado em solo 
virgem e outras especificações, o ato de rezar pode acontecer em qualquer espaço e, para as 
celebrações coletivas, é necessário apenas que se constitua um minian.  
48 O conceito de metáfora urbana é discutido por Barthes (1982) e tratado, na parte 3 desse 
trabalho, no subtítulo MARCAS NA CIDADE: O ÓBVIO E O OBTUSO.  
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Templo de Jerusalém onde a Arca da Aliança, pela primeira vez, teve posição 

estática.  

Entre 1917 e 1918, em um momento de turbulência histórica, os 

acontecimentos mundiais são percebidos e respondidos de forma peculiar. “De 

repente, não há mais Rússia nem Polônia, não há mais Pale nem Bessarábia, não 

há maisRumania, não há mais nada”. A queda do czar aboliu os limites da Zona 

de Confinamento e extinguiu a Rússia, fazendo surgir a União Soviética. Pelos 

acordos de paz, finda a Guerra Mundial I, a Bessarábia deixou de ser russa e 

passou a ser romena. O fim da Guerra também definiu a queda do Império Turco 

Otomano, que mantinha sob seu domínio a Palestina e o antigo Israel. “Não há 

mais para onde voltar”. Os imigrantes judeus no Recife, agora mais numerosos, 

que antes tiveram a intenção de “fazer América”, ganhar a vida no Brasil e 

retornar à Europa, perderam a referência geográfica anterior. Agruparam-se em 

torno de outras estruturas – das instituições e das novas relações sociais que 

construíram no Recife.  

As várias organizações judaicas ocuparam os imóveis existentes sem 

dar-lhes, interna ou externamente, qualquer traço que os distinguisse dos 

imóveis circundantes. Onde era possível formar minian, rezavam. Consolidaram-

se os shul domésticos e temporários, e as sinagogas, que também não se 

destacavam no entorno.  

Muitas foram as casas onde se reuniram minianim. Já em 1916, “nós 

rezamos num salão grande, quer dizer, no Beit ha-Knesset Sukuron”, retomando 

a carta-inventário já citada de Vainer.  

Em 1912, nos reunimos em Rosh Hashanah e rezamos sem um Sefer Torah. 
... Em 1913 chegou o Sefer Torah, mandado para o endereço de Pinie Rabin. 
... O segundo Sefer chegou em Simchat Torah de 1914. Agora, já havia entre 
os sukuroner mais de 4 minianim, assim nós e os Rabin rezávamos 
separados. O sefer dos sukuroner ficava na minha casa e todos os sábados 
formávamos minian e rezávamos. Nos dias sagrados de 1915, rezamos na 
casa de Mendel Mechiach, uma casa grande. Eu era o chazan49 e o clima de 
alegria reunia as pessoas. ... Resolvemos mandar fazer uma arca e ... 
compramos 18 cadeiras...  isso ficou pronto para os dias sagrados de 1916. 
Nós já rezamos num salão grande, quer dizer, no Beit ha-Knesset Sukuron. A 
comunidade vai crescendo. Foram Scholem Fainbaum e Ishie Averbuch que 
juntaram alguns judeus e compraram um prédio para fazer o shul. E, agora, 
já se começava a tratar sobre a necessidade de comprar um prédio maior 
para abrigar um shul e uma escola para crianças judias. Alugou-se um belo 
salão e se trouxe 2 professores judeus e 2 professores brasileiros e já se 

                                       
49 Chazan é o cantor, responsável pelo ritmo da leitura da parshah, porção semanal da Torah.  
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começou a tratar de comprar um prédio onde coubessem todas as instituições 
judaicas. A comissão do Centro Israelita comprou um belo e grande prédio. 
Porém, somos realmente judeus, e um grupo não se agradou e comprou um 
segundo prédio onde fizeram funcionar a escola. Foi assim que, quando 
chegaram os dias sagrados, os da família Rabin rezaram na escola e os 
sukuroner rezamos no prédio grande – até que a escola não podia se manter 
lá e teve que se mudar para o salão do Centro...  

Sônia Rissim, nascida em 1923, fala do seu tempo de infância e 

adolescência. 

O velho Shisman e o Guedale, eram esses dois shochot. Avrum Mechiach 
mantinha uma sinagoga na casa dele também, na Rua da Mangueira que hoje 
é Leão Coroado. Rezavam ali no sábado. Não era uma sinagoga assim; ele 
cantava bem, os idn se reuniam, então faziam minian e rezavam. Outro shul, 
pequenininho também, era o do avô de Salomão Kelner. Funcionava como 
uma pequena sinagoga, na casa dele, na esquina da Rua da Glória com a Rua 
da Mangueira. Tinha essa sinagoga da Martins Júnior já, mas não funcionava 
todo dia, ia pouca gente, só lotava nos dias sagrados. No dia-a-dia, o pessoal 
ia mais para essas pequenas. Eu acho que a proximidade da moradia 
facilitava. Rua Velha, Rua da Glória, Rua da Mangueira, Rua da Matriz, eram 
as ruas mais habitadas pelos judeus na Boa Vista. 

Diz Moisés Lederman, respondendo a Diva Masur: 

Naquela época tinha a sinagoga da Martins Júnior, tinha a sinagoga de Chaim 
Leib na Rua da Mangueira, que chamavam da Sinagoga dos Kelner, e tinha 
minian em muitas casas. Nos dias sagrados – Rosh Hashanah e Yom Kipur – 
Guedale fazia minian na casa dele mesmo, o Shul da Rua da Glória, segundo 
andar, na casa 149. Ele mesmo fazia as cerimônias religiosas lá, nas festas, 
em Rosh Hashanah. Ele foi mohel dos meus filhos lá. Casou minha mãe, 
casou meu irmão, me casou. Casou você também? 

 Apesar da possibilidade de fazer minian em qualquer lugar, a 

localização de uma sinagoga pode definir o limite de expansão de um 

assentamento judeu. Rezar é uma obrigação diária, e fazer minian é obrigatório 

aos sábados e nos dias sagrados, quando é proibido realizar ou expor ao trabalho 

de qualquer natureza. Não se pode usar transporte de tração animal (no tempo 

dos carros de boi ou dos bondes puxados a cavalo) ou, para alguns, de tração 

mecânica, só recentemente disponível. Assim, a sinagoga estabeleceria a 

expansão física de um assentamento dentro de um raio de distância percorrível a 

pé – ou se assume a possibilidade de rezar em qualquer lugar, desde que se 

componha o minian.  

O judaísmo é flexível para se adequar a circunstâncias políticas e 

sociais adversas. Como proceder nos casos de comunidades muito pequenas ou 
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nas situações em que declarar-se judeu pode significar risco de vida, como na 

Alemanha nazista ou no Brasil50 no tempo da Inquisição?  

Mote Kreimer responde como essa questão era tratada no Recife na 

década de 1930: 

Meu pai chegou da Bessarábia e saiu de Recife procurando uma cidade para 
trabalhar. Foi para Timbaúba, não sei como chegou lá, mas ficou por muitos 
anos. ... Ele queria rezar e não tinha minian em Timbaúba. Ele rezava 
sozinho, mas não se deve rezar sozinho no Yom Kipur. Vovô tinha morrido, 
papai precisava dizer o kadish para o pai dele. Então, consultou um rabino 
que esteve no Recife: ”O que é que eu faço?” Meu pai queria rezar e não tinha 
minian. O rabino disse: “Tem um bosque em Timbaúba? Então conte nove 
árvores e fale seu kadish e estará cumprindo sua missão, porque uma árvore 
é uma vida e pode contar com ela para fazer minian.” Essa história eu não 
consigo esquecer.  

A SYNAGOGA ISRAELITA DA BOA VISTA 

Parecendo por fora submeter-se totalmente e conformar-se com as 
expectativas do colonizador, de fato metaforizam a ordem dominante fazendo 
funcionar as suas leis e suas representações num outro registro, no quadro de 
sua própria tradição.  

 MICHEL DE CERTEAU (1994) 

A fim de verificar como os imigrantes judeus implantaram seus edifícios 

institucionais que, por pressuposto desse trabalho, modelariam o espaço judeu, 

investigamos como a velha Synagoga Israelita da Boa Vista se insere no meio 

urbano.  

Localizada na Travessa Martins Júnior, 29, nas imediações dos 

primeiros quarteirões ocupados pelos imigrantes judeus, a Synagoga Israelita da 

Boa Vista foi fundada em 1926 e manteve-se em funcionamento até o final dos 

anos 1990. Com diferentes denominações, foi única na cidade por muitas 

décadas. As instalações não a diferenciam dos imóveis do entorno. Os recifenses 

não-judeus parecem desconhecer sua localização ou a função religiosa do 

edifício. Foi necessário aprofundar a investigação.  

Na frente da sinagoga, num sábado de maio de 2002 em que o 

comércio funcionava normalmente, aplicamos um questionário com 5 perguntas 

                                       
50 Foram denunciados vários artifícios dos judeus no Brasil, nos tempos da Inquisição, para reunir 
minian. Um deles era amarrar um trapo vermelho no pé, simulando um machucado, e circular 
entre os que estavam no mercado público em Olinda ou Recife. 
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a 20 moradores ou trabalhadores daquela rua ou das vizinhas ruas do Hospício, 

Imperatriz e Sete de Setembro: 

Você sabe onde fica, por aqui, uma igreja católica? 

Você sabe onde fica, por aqui, outra igreja católica? 

Você sabe onde fica, por aqui, um templo protestante? 

Você sabe onde fica, por aqui, uma sinagoga? 

Você sabe onde fica, por aqui, uma igreja judaica? 

O quadro de respostas confirma a pouca visibilidade daquele imóvel 

como sendo um edifício de uso religioso. 20 pessoas responderam, para a 

primeira pergunta, a Igreja Matriz da Boa Vista. Respondendo à segunda 

pergunta, 8 pessoas indicaram a Igreja da Conceição, 3 indicaram a Igreja do 

Rosário, 1 indicou a Igreja de Santa Cruz como outras igrejas católicas nas 

imediações. 4 pessoas se referiram a uma igreja protestante perto do Colégio 

Marista e 4 se referiram a um templo perto do Cinema São Luiz. À quarta 

pergunta, 15 pessoas responderam “Eim?” e 4 pessoas responderam “Como?” 

Uma pessoa respondeu diferente disso. À quinta pergunta, 19 pessoas 

responderam “Não”.  

Um entrevistado, comerciante, 62 anos, nível superior de escolaridade, 

respondeu, incorretamente, que a sinagoga era “aquilo ali, por trás do Cinema 

São Luiz”. Informado de que “aquilo” é uma loja maçônica, ele acrescentou, 

corretamente: “Mas bem que podia ser. Morava tanto judeu ali, quando ainda 

tinha aqueles quartinhos!” Disse mais. “E o colégio dos judeus era por ali 

também, onde hoje tem o Edifício Tabira”. Mais uma vez estava correto. Um 

entre vinte.  

No mesmo dia, telefonamos para 20 judeus. Sendo a amostra de rua 

aleatória e impossível manter o mesmo critério no segundo caso, onde o 

universo entrevistável se resumia a uma agenda telefônica pessoal, procuramos 

manter um mínimo de “acaso” também na segunda amostra. Mesmo conscientes 

da fragilidade do método, os telefonemas foram feitos no sábado à noite – 

quando haveria menores possibilidades de serem atendidos por funcionários – e 

a pergunta foi feita, após uma breve identificação, à pessoa que atendeu a 

chamada. “Onde fica a Synagoga da Boa Vista?” 19 pessoas responderam “Na 

Martins Júnior” variando se rua ou travessa ou beco. Uma pessoa respondeu: 

“Sei não senhora. Vou chamar dona M.” Todos acrescentaram algum comentário 
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a respeito de uso – “foi ali que fiz meu Bar Mitzvah”; “era ali que a gente 

comemorava o Rosh Hashanah”; “no Yom Kipur todo mundo ia para lá” – no 

passado.  

Na semana seguinte, repetimos a pergunta “Onde fica a Synagoga na 

Boa Vista?” a 10 comerciantes não-judeus que, nas décadas de 1930 e 1940, 

tinham lojas na Rua da Imperatriz.  

2 responderam “Na Travessa Martins Júnior” – e acrescentaram: “Era 

ali que a gente encontrava fulano todo sábado, quando acabava o expediente”, 

respondeu um e “fui ao casamento da filha de S.”, respondeu outro. 2 

responderam “Se não era na Praça Maciel Pinheiro, era ali por perto, onde 

ficavam todos aqueles judeus, né?” 6 responderam “Não sei”. 

Figura 35: Synagoga Israelita da Boa Vista. Recife, 2003 

Foto de Haroldo Bernardino 

A sinagoga está ali, com uma Estrela de David na fachada, funcionando 

por mais de 50 anos ininterruptos, juntando gente a falar – alto, muito alto 

depois que a velhice lhes diminuiu a audição – em iídiche nas tardes das sextas-
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feiras e sábados, aberta, enfeitada e engarrafando o tráfego da pequena rua, nos 

incontáveis Bar Mitzvot de mais de uma geração e, como dizem as mulheres 

judias, “verdadeiro desfile de moda” em tantas celebrações de Rosh Hashanah – 

o ano novo judaico.  

Assinala-se a grande diferença entre judeus e não-judeus ao 

responderem uma mesma pergunta. Os judeus sabem onde fica a sinagoga, não 

por características do edifício, mas pelo seu significado e uso pessoal. Para os 

não-judeus que desconhecem esse significado, o edifício não apresenta marcas 

externas que permitam associar sua forma a sua função ou uso judaico. A Estrela 

de David na fachada, como qualquer símbolo, só é identificada pelos 

conhecedores de seu significado.  

No processo de redução da presença judaica no bairro da Boa Vista que 

se iniciou com a Guerra Mundial II e se estendeu por toda a segunda metade do 

século XX – período não abordado no presente trabalho – a Synagoga da Boa 

Vista foi sendo cada vez menos utilizada. A construção de outros edifícios, com 

características físicas e de localização mais adequadas ao novo momento da 

comunidade judaica do Recife, concorreram para a falta de manutenção da velha 

sinagoga. Quando, em 2001, a comunidade foi convocada para discutir o que 

deveria ser feito do imóvel, as atas das reuniões e, principalmente, as conversas 

paralelas, revelaram o conteúdo ou valor simbólico do edifício. Mesmo que 

alguns sugerissem a venda do patrimônio ou a locação do edifício para fins 

comerciais, a maioria argumentava em contrário. “Como é que podem demolir o 

lugar onde meus filhos fizeram Bar Mitzvah?”; “Quem já viu vender uma 

igreja?”; “Se querem vender, eu compro para manter”; “Querem acabar com a 

nossa história, desfazer a memória”; “Como é que se vai contar a história dos 

imigrantes?” – as perguntas se multiplicavam – e a sinagoga foi mantida. “São 

esses jovens, que não têm nada na cabeça, que não têm afeição, que querem 

vender a sinagoga, para não terem trabalho nem compromisso!” Um grupo, 

composto de rapazes e homens “que fizeram Bar Mitzvah ali”, se propôs a 

freqüentar a sinagoga para que não mais faltasse minian.  

Milton Santos (1997) diz que para o migrante que não participou da 

construção social do espaço, a atribuição de significados é condicionada pela 

bagagem cultural trazida de outras experiências. Os imigrantes judeus mudaram 

o uso desse edifício sem mudar-lhe a forma, ao transformá-lo em sinagoga. Pelo 
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uso, seus filhos e netos deram-lhe significado. Os descendentes de gerações 

seguintes, “esses jovens” que não usaram o edifício e não o associam a qualquer 

experiência pessoal vêem, como os demais recifenses, esse edifício como outro 

qualquer. O conteúdo simbólico de uma Estrela de David na fachada não é 

percebido da mesma forma por diferentes grupos culturais.  

O SHUL DOS KELNER 

 O Shul dos Kelner é citado, em vários depoimentos, como importante 

lugar de reza e encontro dos membros da comunidade judaica do Recife. 

Localizado no quintal de uma casa na Rua da Glória, o shul tinha entrada 

independente pela atual Rua Leão Coroado.  Assim, é apresentado por uns como 

sendo na Rua Leão Coroado – ou Rua da Mangueira, seu nome anterior – e, por 

outros, como sendo na Rua da Glória. Diz Noêmia Kelner: 

Vovô era muito religioso e papai fez aquele shul para ele. Ele atravessava o 
quintal e já estava no shul, na Rua Leão Coroado. Ia muita gente, chamavam 
o Shul dos Kelner ou Shul da Rua da Mangueira. Quando ia escurecer, vovô 
ficava lá esperando formar minian. E também ensinavam hebraico e Torah 
para o Bar Mitzvah.  

  

 

O casarão 366 da Rua da Glória tem acesso, também, pelo singelo 

portão verde da Rua Leão Coroado, o endereço do Shul dos Kelner.  
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Na frente do Retiro da Glória, da varanda é possível observar toda a 

extensão da Rua da Glória. Das janelas de trás, avista-se a Rua de Santa Cruz, a 

Rua Velha e a Rua Leão Coroado.  
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Do portão da Rua Leão Coroado, é essa a visão que tem dona Celeste 

Gomes da Silva, filha de Eufrásia Bezerra da Rocha, zeladora do shul por longos 

anos.  

Dona Celeste nasceu em 1916 em Palmares e, sem saber ao certo 

quando se mudou, ainda mora, hoje com sua irmã Eunice, na “casinha do shul”. 

Descreve como se comportavam os homens, “tão velhinhos” no minian. Descreve 

o espaço e mostra as marcas, cada vez mais frágeis, expostas à ação do tempo e 

do abandono.  

Na casa grande, morava seu Bernardo, sozinho depois que a família foi 
saindo. No térreo moravam umas duas famílias, acho que parentes dele. Um 
dia, ele mandou todo mundo embora – eles também já tinham meio de vida, 
sabe? – e fechou a escada, fechou as portas e pronto.  
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Tás vendo essa marca no piso? Aqui tinha a casa do não sei quê [referindo-se 
ao shochet], e mais outra casinha, tudo caiu. Essa aqui, a amarela, sempre 
foi de mamãe, sempre foi amarela.  

Somadas à memória, as marcas no piso permitem reconstituir uma 

imagem do lugar. Dona Celeste se emociona ao falar “daquela parede” onde 
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ficava a Torah – e como a mãe acendia as velas “e saía andando para trás, sem 

dar as costas para as velas, uma coisa linda!”.  

   

Figura 36: O Shul dos Kelner desativado. Recife, 2003 

Fotos de Haroldo Bernardino 

Ah, ali atrás, depois daquela porta, dava para outro quintal, que emendava 
com outra casa. Dava para entrar e sair por todo lado. 



 
 

 

149

A ponta a que se refere dona Celeste dá acesso a outra construção 

edificada no terreno, que se conecta também com as casas 61 e 67 da Rua Leão 

Coroado. Hoje, no departamento imobiliário municipal, esse imóvel está 

cadastrado como sendo o de número 366-A da Rua da Glória, apesar de sua 

entrada independente e “da escada que seu Bernardo fechou”.  Herança dos 

tempos em que os quintais eram compartilhados ou apropriados coletivamente, o 

Shul dos Kelner tem várias possibilidades de acesso ou, em outras palavras, tem 

endereço incerto.  

5.6. SEM ENDEREÇO CERTO: A CAMPINA DA ALEGRIA 

Em muitas entrevistas aos moradores judeus do bairro da Boa Vista 

das décadas de 1930 e 1940, havia uma referência à Praça ou Campina da 

Alegria. Esse é um trabalho baseado em fontes primárias e história oral e faz-se 

necessário, muitas vezes, retornar aos entrevistados para que eles acrescentem 

o que julgarem pertinente ou para esclarecer as questões que se apresentem a 

partir da leitura de informações que se complementam sem necessariamente se 

condizer.  

Voltei, pois, a indagar o que havia na Campina da Alegria que a fizesse 

atrativa ou relevante. A pergunta era: Por que você e tantas pessoas iam à 

Campina da Alegria? Responderam-me: 

Muita gente estudava no Grupo Escolar Manoel Borba, ali no Largo da Santa 
Cruz. Saindo do colégio para chegar na Rua da Glória, o caminho mais perto 
era atalhar pela Campina e, de lá, tava em casa. É que minha casa ficava na 
Rua da Glória mas tinha uma entrada pela Rua da Alegria também. Quer 
dizer, eu podia ir reto pela Rua Velha e só dobrar na Rua da Glória – é o que 
eu faço hoje, de carro – mas não tinha graça. Era bom passar na Campina.  

A gente se juntava, a meninada jogava bola, a gente se encontrava. Era um 
bando de moleques, eu sei, mas que bando bom!  

Deixavam os meninos irem para lá porque não tinha perigo, era longe da rua, 
só tinha gente conhecida, tinha sempre um adulto por perto, gente da gente. 
Eu mesma quase não ia lá. 

Da Rua do Aragão ou da Conceição, era só pegar o Beco do Veras que tava na 
Campina da Alegria. Eu ia pra lá porque, sei lá, era quase o ponto de 
encontro. Ninguém marcava, mas chegava. 
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A gente estudava hebraico e essas coisas no Shul dos Kelner, sabe? Era na 
Rua Leão Coroado, juntinho da Rua da Alegria. Às vezes a gente ia por dentro 
dos quintais, tinha um canto que não tinha muro, até pegava umas goiabas – 
e levava uma carreira – no caminho. Depois, soube que fizeram os muros. 
Que falta de senso de humor. Não acho que a gente incomodasse tanto.  

A gente tava se preparando para o Bar Mitzvah, cada um num lugar diferente. 
Eu estudava com Sadigursky, brabo que só ele, na Rua Velha. O outro era 
com o Professor Halper, na Rua da Glória. E ainda tinha Guedale Ratt mais 
embaixo na Rua da Glória, e o shul dos Kelner, na Rua da Mangueira. Mas era 
tudo pertinho. 

A gente tinha estudado junto no Colégio Yiddish e agora estudava em colégios 
diferentes, uns no Americano Batista, outros no Manoel Borba, outros no 
Oswaldo Cruz... Era só nesses colégios que respeitavam a religião da gente e 
não mandavam a gente rezar Ave Maria. Antes de montarem o ginásio do 
colégio iídiche, todos os idn iam estudar nesses colégios. Antes do jantar, 
passava na Campina, jogava bola, dava tempo de atualizar as coisas.Era 
amizade de infância, que até hoje a gente conserva.  

Quando voltava do mercado, sempre tinha uma coisinha para levar, para 
pegar, na Campina. Minha casa era na Rua Velha, mas a gente entrava pela 
Rua da Alegria também. Era a porta do quintal que ficava sempre aberta. Já 
pensou se isso fosse hoje em dia? Com tanto ladrão? Com tanta gente 
estranha?  

A Cooperativa do Banco Israelita ficava na Travessa do Veras, quase em cima 
da Rua da Alegria. A gente tinha obrigação de ir lá, na Cooperativa, toda 
semana, quando terminava a cobrança das prestações, para pagar o que 
tinha pegado emprestado e deixar dinheiro para o próximo.  

Essas respostas, colocadas na ordem em que foram colhidas, falam das 

instituições judaicas que se instalaram, vizinhas. O Centro Israelita e a Sinagoga 

dos Sefaradim, na Rua da Glória, bem como o caminho entre o Cais José Mariano 

e as ruas residenciais “atalhando” por dentro de terrenos onde se instalaram as 

fábricas Amorim Primo (do Açúcar Estrela) e CILPE (Companhia Industrial de 

Leite de Pernambuco), apesar de não referidos, também compõem a vizinhança.  

Outro depoimento complementa as frases citadas.  

Quando o calor era demais a gente colocava umas cadeiras ali fora para não 
morrer de calor. Imagine chegar da Romênia e entrar no calor daquelas casas 
abafadas! Quando as mulheres iam buscar os filhos, ou para levar para casa 
antes do pai chegar ou para trazer um lanche, parecia uma festa, todo mundo 
junto, uma alegria. Para mim, parecia com Yednitz. Engraçado é que S. 
achava parecido com Sukuron – completamente diferente. Parecia mesmo era 
com a vida no shtetl, o lado bom da vida do shtetl quando não tinha cossaco, 
quando não tinha pogrom.  

Arremata Germano Haiut: 
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A gente não devia fazer nada para se destacar, nada que parecesse diferente, 
porque “eles” podiam fazer restrições. Eu respeitava o medo que minha mãe 
sentia. “Se eles soubessem... O que pensam da gente? O que podem fazer?” 
... aquelas paranóias que todo imigrante tem.  

Essas “paranóias”, relatadas por judeus do Recife e outros lugares, 

estabelecem a necessidade, ou pelo menos o conforto, da reunião de pessoas 

com características culturais semelhantes. Num conhecido discurso Henry 

Kissinger, então Ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, comentava 

que “até os paranóicos podem ter inimigos”. Na Campina da Alegria, a “paranóia” 

diminuía. A presença maciça de gente judia nas imediações permitia a livre 

expressão e compreensão dos gestos. Minimizava o medo.  

A conformação da Campina da Alegria é singular. O pequeno triângulo 

com 1000 m2, para onde se voltam os quintais de casas nas ruas Velha e da 

Glória, é limitado por 31 dessas casas. Para a Campina da Alegria convergem a 

Rua da Alegria, que inicia na Rua da Santa Cruz e conta com 45 casas, e o Beco 

do Veras. A sua localização é, também, privilegiada. Segundo os moradores – 

atuais e de outros tempos – é “perto de tudo e longe da rua, um sossego”. Esse 

foi um dos motivos, segundo alguns filhos de imigrantes, para seus pais 

escolherem morar ali.  

Pelo desenho do quarteirão, como apresenta-se no mapa A PRESENÇA 

JUDAICA NA BOA VISTA, a Campina da Alegria oferece a possibilidade de entrar 

em casa tanto pela rua da frente como pela rua lateral ou de trás. “Quando a 

gente queria chamar os meninos, era uma dificuldade. Se a gente ia pela frente, 

eles corriam por trás. Um caso sério”. Essa mesma possibilidade – ainda que não 

verbalizada – que tinham os meninos, teriam os adultos caso “algum perigo” 

aparecesse. Não há relatos de agressão física ou ataque às propriedades de 

judeus como houve à Casa Alemã em 1917 ou à Sorveteria Gemba ou à fábrica 

Siemens “do japonês e do alemão do Eixo, da Segunda Guerra” anos mais tarde, 

no Recife. Mas, para quem tem medo, “Era bom ter chance de fuga. Mesmo que 

aqui não tivesse cossaco nem pogrom, quem é que esquece?”  

No depoimento de um antigo morador da Campina da Alegria pode-se 

identificar a importância das instituições culturais para a criação do sentimento 

do lugar.  

Na Campina da Alegria, a gente se sentia em casa. Toda a vizinhança era 
conhecida, a gente ouvia gente falando iídiche, entrava na casa de um para 
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beber água, na casa do outro para comer uma coisinha, tinha sempre uma 
novidade, uma história, uma carta chegada da Europa. Naquele tempo, 
parece que as novidades ainda eram boas. Depois mudou, quando foi 
chegando perto da guerra. Mas, se tinha festa, era pra todo mundo. Se tinha 
um doente, todo mundo juntava para ajudar, fazia magbit. Não sei como, 
acho que é porque todos os idn moravam perto, tudo o mais era perto. A 
gente ia na venda de seu Fainbaum comprar água-soda, ganhava um 
confeito. Ia comprar mêrale, ganhava outro agrado. O Colégio Yiddish era 
perto, o shul era logo ali, o teatro de José Rotman, o salão de dança, o Círculo 
de Leitura, o Centro Israelita, tudo perto. As mulheres cuidavam da lida, os 
homens cuidavam da vida. As mulheres educavam os filhos e tomavam conta 
da casa, da loja e dos negócios, os homens saiam para vender prestação. 
Parecia a vida no shtetl. Não tinha lugar melhor.  

5.7. A RUA VELHA NA MEMÓRIA 

Em todos os depoimentos, os imigrantes ou seus filhos ou netos 

repetem a delimitação física do “lugar judeu” no Recife. “Todos moravam juntos, 

como se fossem todos vizinhos. Rua da Glória, Rua Velha, da Matriz, da Alegria, 

Rua da Mangueira, do Rosário, da Santa Cruz, esse era o lugar dos judeus no 

Recife”. Nas noites quentes, nas cadeiras nas calçadas, estabeleceu-se uma 

relação de vizinhança, permitida pelas condições de concentração e uso do solo, 

que deixou marcas afetivas. O nível de detalhamento da Rua Velha na memória 

de seus antigos moradores judeus é mais alto do que o de moradores não-judeus 

entrevistados, e de várias ruas ocupadas por esses ou por outros imigrantes 

judeus no Recife. Da Rua Velha, lembram dos vizinhos, dos hábitos, das 

conversas.  

Assim Maria Luterman descreve a rua de sua adolescência.  

Na Rua Velha, a vizinhança era muito unida – com uma ou duas exceções, é 
claro. Colocavam cadeiras na calçada, muitas vezes lá na frente de casa. 
Lembro de todos os vizinhos. De quem está dentro de casa, à direita os 
nossos vizinhos eram dona Zina e seu Bernardo Katz. Colado com a casa 
deles, a casa de dona Fania e seu Pedro Kislansky. Na esquina, a casa de 
dona Bertha e seu Abel Margolis. Na frente de dona Bertha, era a casa de 
dona Mirel e Marcos Schnaider. Na frente da nossa casa, era a casa de dona 
Sara Kirzner. Vizinho, a família Koifman. Também dona Cecília Guzman que, 
depois de viúva, casou com Abraão Riff. No final da Rua Velha morava Saul 
Goldman; na esquina da Rua Velha com a Rua da Matriz era a casa dos 
Longman; mais adiante, perto da Ponte Velha era a família Kahan. Na 
calçada, a conversa era sobre filhos, família, clima, conversa de mulher. Os 
homens não ficavam na calçada, não. Eles conversavam na Praça Maciel 
Pinheiro. Lembro dos personagens da rua. Passava o homem vendendo 
miúdo, um outro com um caçuá cheio de galinhas no lombo de um cavalo... 
Muita gente. Dona Rosa Litvak tinha uma venda na Rua da Matriz e vinha na 
nossa casa e na casa dos vizinhos fazer a lista de compras – arroz, feijão, 
macarrão, essas coisas – e entregava em cada casa. Quando passava o 
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vendedor de galinha, dona F ia pedir para mamãe escolher a galinha mais 
gorda, mamãe conhecia essas coisas.  

Essas lembranças51 são um passo para a construção do lugar simbólico, 

que ancorará as memórias de um tempo e de mais de uma geração. “Na Rua 

Velha, nem preciso ir lá para lembrar. Lembro das pessoas nas janelas, até da 

cor das casas. Parece que estou vendo.” 

5.8. RECONSTRUINDO O SHTETL 

Vivemos um tempo de mudanças. Em muitos casos, a sucessão alucinante 
dos eventos não deixa falar de mudanças apenas, mas de vertigem. O sujeito 
no lugar estava submetido a uma convivência longa e repetitiva com os 
mesmos objetos, os mesmos trajetos, as mesmas imagens, de cuja 
construção participava. Uma familiaridade, que era fruto de uma história 
própria, da sociedade local e do lugar, onde cada indivíduo era ativo. ... Vir 
para a cidade grande é, certamente, deixar atrás uma cultura herdada para se 
encontrar com uma outra. Quando o homem se defronta com um espaço que 
não ajudou a criar, cuja história desconhece, cuja memória lhe é estranha, 
esse lugar é sede de uma vigorosa alienação. ... No lugar novo, o passado 
não está; é mister encarar o futuro: perplexidade primeiro, mas, em seguida, 
necessidade de orientação. Para os migrantes, a memória é inútil. Trazem 
consigo todo um cabedal de lembranças e experiências criado em função de 
outro meio, e que de pouco lhes serve para a luta cotidiana. ... Ultrapassado 
um primeiro momento de espanto e atordoamento, o espírito alerta se refaz, 
reformulando a idéia de futuro... Em que medida a “territorialidade longeva” 
seria mais importante que a “efemeridade”? A memória coletiva é apontada 
como um cimento indispensável à sobrevivência das sociedades, o elemento 
de coesão garantidor da permanência e da elaboração do futuro.  

Milton Santos (1997) 

Num mesmo momento o Recife passou de “primeiro porto” para “porto 

dos reencontros”, a Revolução Russa e a Guerra Mundial I modificaram a 

geografia política da Europa e provocaram uma ampla evasão de judeus do leste 

europeu. A comunidade judaica do Recife cresceu e seu perfil demográfico tomou 

diferente contorno. Modificou-se o sentimento dos imigrantes com relação ao 

lugar. Enquanto os primeiros aportaram, os seguintes vieram para ficar. O 

grupo, ao qual se somaram mulheres e crianças, passou a ter diferentes relações 

internas e com a sociedade local.  

                                       
51 Beatriz Schvartz – filha de Mirel e Marcos Schnaider – também morou na Rua Velha. Foi a partir 
de suas lembranças da rua, que me impressionaram, que iniciamos, juntamente com Bernardo 
Schvartz, as excursões exploratórias pelas ruas do bairro, visitas das quais resultaram as listas 
iniciais de moradores judeus da Boa Vista. Essas listas, complementadas com valiosas colaborações 
posteriores, são a base para os mapas de uso judaico dos imóveis e espaços públicos da Boa Vista 
que compõem esse trabalho.  
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O aumento do número de imigrantes evidenciou a identidade judaica 

do grupo que, implantando suas instituições e práticas cotidianas, concentrou-se 

em torno delas. A densidade definiu a formação do nicho urbano que reforçou a 

distinção entre “nós” e “os outros”. Alimentados pela bagagem dos recém-

chegados – a experiência da viagem e os medos da guerra – os judeus ocuparam 

diferentes edifícios e espaços públicos no bairro da Boa Vista, onde foram 

reproduzindo relações de vizinhança e modos de vida que lhes eram familiares. O 

foco da vida coletiva se deslocou dos quintais compartilhados para a Campina da 

Alegria. As organizações institucionais se instalaram em edifícios que, ganhando 

novos usos e novos significados, não se destacavam ou se diferenciavam no 

entorno. Ao implantarem as próprias instituições, ao contrário de assimilar a 

cultura local, os imigrantes judeus estavam estabelecendo condições para se 

“sentirem em casa” e construindo, com estruturas não-materiais, a cidade 

estrangeira à imagem dos seus tantos shtetlech de origem.  

A colônia, a gente na rua, com seus gestos e instituições, com suas 

relações de proximidade e vizinhança, com seu medos e coragens, atuando sobre 

um substrato físico que lhes serve como espaço vivencial, se modificará, como 

veremos a seguir, quando se implantaram os regimes autoritários, em especial 

com a ascensão do nazismo.  
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6. A EXPANSÃO: NEGOCIANDO ESPAÇO, IDENTIDADE E 

LIMITES 

Não podemos renunciar ao princípio da “diversidade”, não somente porque ele 
nos qualifica ao longo dos milênios em relação aos povos escravos de religiões 
idólatras, concepções absolutistas e totalizantes ou postulados científicos e 
artísticos pretensiosos e falsos mas, também, porque a diversidade oferece 
uma chave insubstituível para entender as articulações, as inúmeras posturas 
e os múltiplos modos de ser judeu.  

ZEVI (2002) 

No Recife, o estranhamento entre os judeus e a sociedade local era 

mútuo. Com a identidade cultural evidenciada pela implantação das instituições, 

e repetindo aqui o padrão de segregação que lhes foi historicamente imposto, os 

imigrantes consolidaram um nicho urbano, mantendo práticas sociais e relações 

de vizinhança que se assemelhavam às estruturas de seus lugares de origem. 

Pertenciam a um grupo social, ainda não brasileiro.  

Como no resto do mundo, também no Recife a vida judaica variou ao 

sabor de ondas políticas nacionais e internacionais. O fortalecimento do nazismo 

– que viria a desencadear a Guerra Mundial II e o Holocausto, com o assassinato 

de seis milhões de judeus e de outros grupos sociais52 denominados de “classes 

inferiores” pelos nazistas – provocou uma grande evasão judaica do centro 

europeu. No Recife a colônia israelita, antes formada principalmente por “judeus 

russos comunistas” oriundos da Europa Oriental, teve sua composição modificada 

com a chegada dos novos imigrantes. A ascensão de Hitler ao posto de chanceler 

na Alemanha colocou em risco a vida de todos os judeus do mundo. Sem que 

contassem, a esse tempo, com um lar nacional ou um país que os acolhesse 

como minoria legal, os imigrantes judeus precisavam de proteção estatal. 

Modificaram-se tanto as relações sociais como o uso que faziam do espaço do 

Recife.  

                                       
52 Foram exterminados ou enclausurados em guetos, campos de concentração, de extermínio ou 
trabalhos forçados os adversários de Hitler, os comunistas, os ciganos, os homossexuais e os 
judeus. Os deficientes físicos e mentais foram mortos para evitar a transmissão de “deficiências” 
para as gerações seguintes.  
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Para ampliar a inserção social, importante para sua permanência e 

sustento no país, os imigrantes foram negociando a identidade nacional através 

de procedimentos legais de naturalização e de outros mecanismos e formas de 

expressão. Práticas culturais, especialmente o teatro, presente na vida judaica 

nos shtetlech e na Boa Vista, demonstram o nível de inserção ou assimilação da 

cultura brasileira. O comércio judeu se firmava na Rua da Imperatriz e 

imediações. O aumento numérico dos judeus no Recife exigia o uso de novos 

espaços para abrigar um número maior de pessoas e atividades. A expansão se 

deu, inicialmente, nas imediações do núcleo da Boa Vista. A cidade, porém, 

respondeu, colocando marcas de limites à expansão.  

6.1. VOCÊ TEM MEDO DE QUE? 

PANDEMÔNIO: DA ASCENSÃO DO NAZISMO AO HOLOCAUSTO 

No dicionário Aurélio (Ferreira, 1975), “pandemônio” aparece como 

derivando do grego pan ‘todo’ acrescido de daimon ‘demônio’, “neologismo 

criado por Milton, poeta inglês (1608-1674), no seu O Paraíso Perdido, para 

designar o palácio de Satã”; ou, adiante, “a capital do inferno”. Para os judeus, 

poucas palavras sintetizariam tão bem o que foi a primeira metade do século XX.  

Ao final da Guerra Mundial I, o Tratado de Versalhes definiu novos 

limites territoriais, redesenhando o mapa político da Europa. Economias 

fragilizadas propiciaram a instauração de regimes totalitários.  

Ao final da Primeira Guerra Mundial, estruturou-se na Europa um fenômeno 
político conhecido como nazi-fascismo – movimento essencialmente 
nacionalista, antidemocrático, antioperário, antiliberal e anti-socialista. O 
nazismo, surgido na Alemanha, fundamentou-se teoricamente no livro Mein 
Kampf (Minha Luta), escrito em 1923 pelo ex-cabo da Primeira Guerra, Adolf 
Hitler, que o transformou em seu programa efetivo de governo quando, em 
1933, assumiu a chancelaria do governo alemão. Na Itália, o fascismo se 
estruturou com Benito Mussolini que ocupou o governo a partir de 1922. Em 
outros países, formas peculiares de totalitarismo também foram adotadas, 
como o franquismo na Espanha e o salazarismo em Portugal. 

 Cláudio Vicentino (2000) 

Contemporâneos, ao lado do Duce, do Führer e do Generalíssimo, 

alinhavam-se ainda Stálin na União Soviética, Perón na Argentina e Vargas no 

Brasil. Na Guerra Civil Espanhola (1936-1939) Franco foi apoiado por Hitler e 

Mussolini, que formavam o Eixo Berlim-Roma. O Japão, pouco depois, uniu-se 
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aos italianos e alemães e, juntos, assinaram o Pacto Antikomintern, unidade para 

combater o comunismo internacional, formando o Eixo Roma-Berlim-Tóquio – o 

Eixo contra o qual combateram todos os outros países na Guerra Mundial II que 

em breve eclodiria.   

Baseados na Doutrina Monroe – “A América para os americanos” – que 

conseqüentemente se desdobrava em “A Europa para os europeus”, os Estados 

Unidos não ratificaram o Tratado de Versalhes do final da Guerra Mundial I e 

decidiram não participar da recém-criada Liga das Nações.  

Gozando de prestígio político e econômico superior a qualquer outro Estado, a 
ausência norte-americana foi uma das razões da falência da Liga das Nações e 
dos impasses europeus que culminaram na edificação dos Estados totalitários 
nazi-fascistas. Na outra ponta do isolacionismo, os Estados Unidos baixaram 
diversas leis restritivas à imigração a partir de 1921, reduzindo drasticamente 
a entrada de estrangeiros no país. 

Cláudio Vicentino (2000) 

Não concordando com a política de intervencionismo estatal que se 

firmava na Europa do pós-guerra, os Estados Unidos optaram pela política de 

não-intervenção do Estado na ordem econômica que levaria à Grande Depressão 

e à Quebra da Bolsa de Nova York que explodiu em 1929, atingindo todo o 

mundo.  

A ascensão do nazi-fascismo impunha a evasão judaica da Europa. A 

depressão econômica limitou as possibilidades de financiamento das campanhas 

migratórias. Em Recife, a tzedakah somou-se às landsmanshaften para que o 

processo de imigração se mantivesse, apesar das novas e mais restritivas 

políticas brasileiras.  

HOLOCAUSTO: UMA PARTE DA HISTÓRIA 

Depois de Auschwitz, não se pode mais fazer poesia.  

Theodor Adorno 

É impossível entender o processo imigratório judaico para o Recife sem 

que se conheça uma breve história da ascensão do nazismo, das razões e 

emergências para migrar e para angariar proteção estatal. Conhecida 

superficialmente por muitos, e em profundidade por poucos, essa é uma história 

que não se conta sem envolvimento emocional, sem que se tome um partido. 
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Importante para a compreensão do processo de emigração judaica da Europa e, 

conseqüentemente, da imigração judaica para o Brasil e para o Recife, o 

fortalecimento dos regimes totalitários, a ascensão do nazismo e a eclosão da 

Guerra Mundial II contextualizam o quadro em que ocorreu o fortalecimento da 

colônia israelita de Pernambuco.  

A perseguição aos judeus não se trata de fato novo na história. Outros 

episódios, como a tentativa de destruição do judaísmo desde a Antiguidade, os 

guetos medievais, as fogueiras da Inquisição e a violência dos pogroms na Zona 

de Confinamento, já foram relatados ao longo da experiência territorial judaica. 

Os campos de concentração, que não integram os sistemas penitenciários usuais, 

já tinham sido usados desde o final do século XIX, quando o governo de Madrid, 

em 1896, decretou uma política denominada concentracion para esmagar a 

rebelião contra o domínio espanhol em Cuba. Ao final da Guerra dos Boeres, a 

Grã-Bretanha também confinou milhares de africanos até o fim das hostilidades. 

Sob o regime soviético instituíram-se, na Rússia, centros de trabalho forçado 

para os acusados de espionagem ou contra-revolucionários, prática que se 

ampliou com os expurgos stalinistas de 1936-1938, na ocupação da Polônia 

Oriental pela URSS e, em 1939, provocou o encerramento dos cidadãos não-

soviéticos. Na Espanha, durante a Guerra Civil de 1936-1939, os franquistas 

organizaram campos de concentração para os adversários. Nos Estados Unidos, 

pouco depois da agressão de Pearl Harbor, mais de 100 mil japoneses da costa 

do Pacífico foram confinados em campos-prisões no interior do país. Mesmo em 

Pernambuco houve um campo de concentração, para proteger italianos e 

alemães que moravam aqui e, sendo “do Eixo”, contrários, pois, à posição 

brasileira na Guerra Mundial II, sofreram atentados.  

O Holocausto, entretanto, atingiu números antes inimagináveis, e a sua 

proximidade, em tempo e espaço, faz desse um episódio ainda mais chocante.  

Com a derrota na Guerra Mundial I a Alemanha perdeu, pelo Tratado 

de Versalhes, importante parte de seu território na fronteira com a França. O 

regime dos kaisers ou imperadores alemães foi substituído pela República de 

Weimer. Em 1923 fracassou o golpe ou putsch de Munique. Hitler foi preso e, na 

cadeia, escreveu o livro Mein Kampf, onde desenvolveu os fundamentos do 

nazismo. As idéias da existência e superioridade da raça ariana, o nacionalismo 

exacerbado, o totalitarismo e o anticomunismo, somaram-se ao princípio do 
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espaço vital – que justificava o domínio de territórios indispensáveis ao 

desenvolvimento alemão.  

Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha em 1933. A partir de 1934, 

o espaço vital foi sendo consolidado. Sob o pretexto de união germânica – 

Anschluss – o Führer anexou a Áustria ao Terceiro Reich. A meta seguinte era a 

Tchecoslováquia. Responsáveis pela criação da Tchecoslováquia depois da 

Grande Guerra, Inglaterra e França, alegando evitar uma confrontação geral, 

reuniram-se com Hitler e Mussolini na Conferência de Munique. Entregavam a 

Tchecoslováquia desde que Hitler assumisse o compromisso de não realizar 

novas expansões. Agora, a Polônia, o Pale – “aquele território ocupado por 

judeus” – seria a meta.  

O Corredor Polonês incluía o porto de Dantzig (Gdansk em polonês), 

importante saída para o mar. Inglaterra e França, com negócios baseados em 

Gdansk, deram apoio ao governo polonês – restabelecido em 1918, com a queda 

do czarismo russo, a extinção do Pale e o fim da Guerra Mundial I – contra 

invasões estrangeiras. Hitler procurou apoio de Stálin, estabelecendo com a 

União Soviética em 1939 um pacto de não-agressão e neutralidade por dez anos, 

logo rompido.  

Em 1 de setembro de 1939 Hitler invadiu a Polônia. A França e a 

Inglaterra, de acordo com seus interesses em Gdansk e com os compromissos 

públicos assumidos, reagiram contra o Eixo, iniciando a Guerra Mundial II. Desde 

março de 1941 os Estados Unidos assumiram posição contrária ao Eixo, 

ajudando materialmente a Inglaterra e a França. Em junho de 1941 Hitler 

marchou sobre a União Soviética. Em agosto de 1941, o presidente norte-

americano Franklin Roosevelt assinou com o primeiro-ministro inglês Churchill a 

Carta do Atlântico. Em dezembro de 1941 os japoneses atacaram Pearl Harbor, a 

maior base naval norte-americana no Pacífico Sul, precipitando a entrada dos 

Estados Unidos na guerra.  

O presidente Getúlio Vargas, simpatizante do nazismo, mas 

dependente de recursos financeiros norte-americanos para a industrialização 

brasileira, principalmente as siderurgias que estavam sendo negociadas nesse 

momento, entrou na guerra contra o Eixo.  
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No dia 6 de julho de 1944 – o Dia D – a terceira frente aliada, 

comandada pelo general Eisenhower, desembarcou na Normandia, no norte da 

França ocupada pelos nazistas. Em agosto de 1944, Paris era libertada. Em maio 

de 1945 o Exército Vermelho soviético venceu o Terceiro Reich, hasteando a 

bandeira vermelha no alto do Reichstag – o Parlamento alemão. Em 28 de abril 

Mussolini foi preso, fuzilado e pendurado numa praça de Milão. Em 30 de abril de 

1945 Hitler teria se suicidado no seu bunker. Morreram poucos dias antes da 

rendição, 8 de maio de 1945.  

No Oriente, a guerra continuava. Em 6 de agosto de 1945, já dominado 

o conflito no Pacífico, sob o pretexto de abreviar a guerra, os norte-americanos 

lançaram a bomba atômica sobre Hiroxima e, três dias depois, a bomba sobre 

Nagasáqui. A rendição incondicional do Japão foi obtida a 19 de agosto de 1945, 

oficializando o final da guerra. Morreram 6 milhões de judeus, 20 milhões de 

civis de vários credos nos países que foram cenário da guerra. 24 milhões de 

judeus ficaram órfãos ou desabrigados, 6 milhões dos quais em estado de saúde 

deplorável como conseqüência, principalmente, das condições sub-humanas dos 

campos de concentração e trabalhos forçados.  

Cada um desses episódios foi ouvido nos rádios compartilhados por 

todos os judeus moradores da Boa Vista e, nessa ordem, relatados nas 

entrevistas recentes. Como os judeus, no Brasil, estão inseridos nesse processo? 

Como os imigrantes se comportaram no bairro da Boa Vista?  

Acreditando que a imagem pode dizer mais que palavras, optamos por 

contar essa história utilizando apenas alguns quadros fotográficos. Certamente 

há omissões e esse é um risco que assumimos.  
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UMA HISTÓRIA EM PRETO E BRANCO 

Pode-se contar a história do Holocausto de várias maneiras, nenhuma 

delas sem forte envolvimento emocional. As imagens são chocantes e, mais do 

que as palavras, podem apontar os limites da barbárie. Como sugere a tradição 

judaica, que cada um escolha como quer ler os fatos.  

As fotos aqui apresentadas são parte do acervo do Yad Vashen Museum 

de Jerusalém, em Israel, dedicado a divulgar imagens do genocídio cometido 

contra os judeus, com o objetivo principal que se resume em uma das mais 

importantes palavras da cultura judaica: ZAKHOR – “que seja lembrado”.  

As duas primeiras imagens foram fotografadas por soldados do Exército 

Americano, e a terceira por soldados do Exército Vermelho soviético, no 

momento em que essas duas armadas avançavam sobre os territórios dominados 

pelo Exército Alemão ou pelas Forças do Eixo e libertavam os sobreviventes dos 

campos de concentração, no final da Guerra Mundial II. Os alemães tinham 

acelerado suas “máquinas de purificação”, principalmente os paredões de 

fusilamento e as câmaras de gás, a fim de eliminar as evidências do extermínio 

cometido nos campos de concentração. Nem todas as marcas foram apagadas.  

A situação que se vê nessas imagens é resultado de um processo que 

começou anos antes – talvez séculos antes, aqui não retratados – com o final da 

Guerra Mundial I. Derrotada, a Alemanha perdeu parte economicamente 

importante do seu território pelo tratado do pós-guerra. Esse Tratado de 

Versalhes era o embrião da Guerra Mundial II que eclodiria 25 anos depois. As 

demais fotografias estão aqui expostas apenas com seus títulos e sub-títulos de 

arquivamento no acervo do Yad Vashen Museum.  
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Figura 37: Judeus nos campos de concentração. Europa Oriental, 1944 
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Em 1932, o presidente Hindenburg 

indica Hitler como Chanceler da Alemanha. 

Iniciam-se as mais ferozes medidas anti-semitas. 

Em 1933, os nazistas decretaram boicote aos 

estabelecimentos judaicos e a queima de livros 

subversivos – judeus e comunistas – em todo o 

território alemão. Era só o começo.  

 
 

 

Em 12 de maio de 1933 entra em funcionamento o campo de 

concentração de Dachau, em Munique, para os inimigos do Estado. Para “limpar” 

a Alemanha e “purificar a raça ariana”, medidas racistas proliferam. Em junho 

aprova-se a lei que força a esterilização daqueles com “defeitos genéticos”, entre 

eles o judaísmo, o homossexualismo, a esquizofrenia e outras “doenças” 

congênitas. Entre agosto e setembro, os judeus são banidos das atividades 

artísticas e de diversas profissões na Alemanha que, em outubro, se retira da 

Liga das Nações. Os alemães declaram o boicote aos judeus, marcando com 

placas ou fazendo motins na frente das lojas e estabelecimentos comerciais 

judaicos.  

Em 1934, com a morte do presidente Hindenburg, Hitler se auto-

proclama Führer, guia do povo alemão. Ele é, agora, chefe de estado e 

comandante em chefe das forças armadas. Todo o corpo militar jura obediência 
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ao Führer, não à Alemanha. 90% dos alemães votam a favor dos novos poderes 

de Hitler. A Áustria é anexada ao Terceiro Reich e a Tchecoslováquia é invadida. 

Em 1935, a nova Lei do Aborto Forçado prevenirá “outras doenças hereditárias”. 

Em setembro as Leis de Nuremberg – legislação racista anti-semita – são 

aprovadas. Os judeus são “marcados” e devem ostentar uma estrela amarela na 

manga das camisas e no bolso dos casacos. São proscritos sociais.  

Conhecida como Kristallnacht, a Noite dos Cristais é um dos episódios 

mais sangrentos do pré-guerra. Em novembro de 1938, os nazistas promoveram 

saque e destruição das residências e das instituições e estabelecimentos judaicos 

– marcados com Estrelas de David pintadas nas fachadas – em todo o território 

do Reich. Em uma só noite, 1350 sinagogas foram completamente destruídas por 

incêndios criminosos. 30000 judeus foram mandados para campos de 

concentração. 7000 lojas ou estabelecimentos judaicos foram destruídos e 

centenas de residências foram violadas. Por ironia, os nazistas impuseram aos 

judeus uma multa de 1 bilhão de marcos alemães como pagamento pelos danos 

causados ao patrimônio público.  
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Lojas marcadas para saque e as sinagogas incendiadas 

Em 1936, os alemães decidem ampliar seu “espaço vital” invadindo os 

países vizinhos. Reconquistam a Alsácia e a Lorena, terras colocadas como 

francesas pelo Tratado de Versalhes ao final da Guerra I. Em outrubro, Hitler e 

Mussolini formam o Eixo Roma-Berlim e, em novembro, Alemanha e Japão 

assinam pacto militar. A Polônia seria o próximo espaço que os alemães 

quiseram incorporar a seu território político.  

Os judeus entenderam a 

mensagem. Em Berlim, formaram filas 

quilométricas na frente das embaixadas 

tentando obter vistos de entrada para 

os países da América. Era hora de 

partir. Era urgente.  



 
 

 

166

Em 1939, a Alemanha invadiu a Polônia, iniciando a Guerra Mundial II 

e prosseguindo o Holocausto. A caminho da Polônia, os trens exibiam grafites 

anti-semitas. Torturar judeus não era só obrigação militar; virou “passatempo” e 

“preferência” nacional. 

 

Os nazistas torturavam os judeus e a população civil assistia 

passivamente, tanto na Alemanha quanto na Áustria anexada, na 

Tchecoslováquia invadida e, agora, na Polônia. 

 

Os judeus foram retirados de suas casas e cidades e confinados em 

guetos, onde a miséria era total. As mortes e os métodos de assassinato em 

massa se multiplicaram. Experiências “científicas” usavam os judeus dos guetos 

para testar os limites da resistência humana. Mais que tifo, malária ou disenteria, 

a “doença” mais letal era a desnutrição no Gueto de Varsóvia. Dos guetos, eram 

levados para os campos de concentração, onde os experimentos com radiação e 

submissão a temperaturas muitíssimo altas e baixas eram “justificados” como 

necessários para o avanço da medicina.  
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Os Rosehthal nunca saberão. Foram levados para o Gueto de Varsóvia 

com seus pais e, de lá, órfãos, foram encaminhados para as câmaras de gás do 

campo de extermínio de Auschwitz.  

Finda a guerra, o que fazer com os órfãos, os desnutridos, os 

sobreviventes? Nesse momento, a comunidade judaica mundial – o que sobrou 

dela – voltava a atenção para o Oriente Médio. O movimento sionista há muito 

vinha comprando terras que eram incorporadas ao patrimônio inalienável do 

sonhado Estado de Israel. Desde o final da Guerra Mundial I em 1914, com a 

queda do Império Otomano, a Palestina ficara sob domínio francês e inglês, 

cabendo a área do antigo Israel ao controle britânico.  

Por solicitação árabe, foi suspensa a imigração de judeus para aquele 

território. Tal atitude acelerou o processo de votação, na recém-criada 

Organização das Nações Unidas, da partição de terras palestinas para a criação 

de dois Estados – judeu e árabe. Em 1948, foi fundado o Estado de Israel. Os 

árabes, não concordando com a partilha territorial da ONU, formaram a 

Organização para Libertação da Palestina OLP. 

Figura 38: Evolução territorial do novo Estado de Israel 

Fonte: História do Povo de Israel 
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Jerusalém é uma cidade dividida. Aí está o símbolo maior dos judeus, 

em torno do qual se mantiveram juntos por milênios: o Templo de Salomão, 

construído no século X a.e.c. destruído e reconstruído como o Segundo Templo, 

também destruído. Destes, resta o Muro Ociedental, o Muro das Lamentações. Aí 

está, também, o berço do cristianismo. Sobre o que foi o Templo de Salomão, os 

muçulmanos construíram no século VIII uma importante mesquita. Em 

Jerusalém, convivem o velho e o novo espaço. No bairro Mea Shearim, os judeus 

ortodoxos se sentem à vontade.  

Figura 39: Judeus ortodoxos no bairro Mea Shearim. Jerusalém, 2004 

Fonte: coleção particular 

Já em Tel Aviv, construída a partir de 1909, como subúrbio de Jaffa, a 

vida se passa em duas temporalidades – passado pessoal e futuro coletivo.  

Figura 40: Aspectos da vida cotidiana. Tel Aviv, 2003 

Fonte: coleção particular 
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Em Israel, “a vida chega a parecer normal”, no dizer dos judeus 

recifenses que freqüentam a movimentada Rua Dizengoff em Tel Aviv. Na feira 

de artesanato, jovens israelenses passeiam com fuzis AR-15.  

ANTI-SEMITISMO? ONDE? NO BRASIL? 

No Brasil, em 3 de novembro de 1930, um mês após a eclosão de um 

movimento revolucionário, Getúlio Vargas chegava ao poder como chefe do 

Governo Provisório da República. A Revolução de 1930 mudava o cenário político 

do Brasil. A Lei dos Indesejáveis, de 1921, foi modificada na Constituição de 

1934. Na Europa, as embaixadas brasileiras só deveriam conceder visto de 

entrada aos pretendentes que apresentassem uma Carta de Chamada, convite 

de um cidadão legalmente morador no Brasil.  

Na página eletrônica do IBGE, lemos: 

A partir de 1930, a vinda dos judeus para o Brasil foi muito discutida. Os 
nacionalistas defendiam a imigração de grupos que contribuíssem para o 
cultivo da terra ou que trouxessem capitais para serem aqui aplicados. Como 
os judeus não faziam nem uma coisa nem outra, deveria ser impedida a sua 
entrada no país. Em 1935, o governo brasileiro começou a negar vistos a 
judeus, o que se explica por uma combinação de razões, dentre elas a 
preocupação em definir a identidade nacional e a ascensão dos nazistas ao 
poder na Alemanha em 1933. Durante o Estado Novo, uma circular secreta 
proibiu a concessão de vistos a "pessoas de origem semita", inclusive turistas 
e negociantes, o que causou uma queda de 75% da imigração judaica ao 
longo daquele ano. Entretanto, mesmo com as imposições da lei, muitos 
judeus continuaram entrando ilegalmente no país durante a guerra e as 
ameaças de deportação em massa nunca foram concretizadas, apesar da 
extradição de alguns indivíduos por sua militância política. Assim, a proibição 
da entrada de judeus no país não se manteve igualmente por todo o período 
da ditadura Vargas: ora interrompeu totalmente a entrada de judeus, ora era 
aplicada para uns e não para outros, de acordo com a proximidade entre 
parentes e autoridades. Muitas vezes, diplomatas tratavam a questão dos 
vistos de acordo com suas próprias convicções, ora negando vistos, ora os 
concedendo, como fazia o embaixador Luís Martins de Souza Dantas, que de 
Paris salvou inúmeras vidas. Mesmo sendo advertido pelas autoridades 
brasileiras e instruído a fazer uma seleção rigorosa para a concessão de 
vistos, o embaixador seguiu por toda a década de 1930 na sua decisão de 
liberar vistos para judeus, mesmo os que não atendessem completamente os 
critérios da “rigorosa seleção”.  

Quando os judeus começaram a ser perseguidos pelo nazismo, Chaim 

Weizmann, um dos estadistas da criação do Estado de Israel, repetia: “O mundo 

se divide em dois grupos de nações: as que querem expulsar os judeus e as que 

não querem recebê-los”. Documentos e circulares secretas, com cópias 

disponíveis no Centro de Documentação da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de 
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Janeiro, confirmam a posição do Brasil “preocupado em definir a identidade 

nacional”.  

O conceito judaico de solidariedade e responsabilidade social – 

tzedakah – já referido como elemento propiciador da vizinhança entre judeus, é 

posto em prática seguidamente. Se a lei brasileira exigia a Carta de Chamada, a 

lei judaica sugeria o convite à fuga da Europa nazista. A difícil situação da 

comunidade judaica mundial, atingida pela quebra da bolsa de Nova York e pela 

depressão econômica, foi superada pela solidariedade local. Foram incontáveis 

Cartas de Chamada. Foram incontáveis os convites, com o mesmo tipo de 

recepção – no porto e na colônia – descrita anteriormente. O grupo cresceu e se 

diversificou. Agora, aos imigrantes judeus do leste europeu, somaram-se os 

imigrantes da Europa Central.  

A necessidade de estar junto, se não dita, era amplamente exercida 

num momento em que explodiam, no Brasil e no mundo, as manifestações anti-

semitas e integralistas. Isso se reforçava no morar compartilhado e na ocupação 

das mesmas ruas.  

Repete-se o discurso de que não há anti-semitismo no Brasil. As 

análises de comportamento e uso do espaço ficam, assim, distorcidas. O anti-

semitismo no Recife aos poucos se revela nas experiências pessoais, mesmo que 

os relatos não usem essa palavra para definir os fatos. É um dos limites da 

expansão, tema de que se trata a seguir. Transcreve-se aqui o que dizem alguns 

judeus no Recife, em depoimentos e entrevistas.  

Era o tempo da ascensão do Hitler. Uns me diziam: “Você é um bom judeu!” 
Como se todos os outros fossem maus. Isso me causava ...  

No curso secundário, havia uma forma pejorativa, não era propriamente anti-
semitismo, mas era preconceito. Diziam “russo, galego, judeu”. Éramos 
minoria, nossas colocações eram diferentes, havia manifestação das 
diferenças.  

Jovem, assim com uns 18 anos, via manifestações anti-semitas. Não era 
generalizado, eram umas pessoas bem definidas, sabíamos quem eram. 
Andamos pelas ruas procurando grupos que pichavam paredes com suásticas. 
Algumas vezes provoquei esses caras para uma discussão, mas eles sempre 
se esquivaram. Ninguém queria receber a pecha de anti-semita, mesmo esses 
que pichavam as ruas com o símbolo do anti-semitismo.  

Aí eu disse: “Leia aqui”. Ele leu. “Esse nome é difícil só porque você não 
conhece. Mas, ta vendo aqui? Esse galego aqui, que você chama de russo, 
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sou igual a você. Nasci na Boa Vista, você nasceu em Paudalho”. Alguns são 
anti-semitas por formação, outros por desinformação.  

No primário, a gente convivia bem. No ginásio, no científico, quando passava 
para a faculdade, a batalha já era diferente.  

Um dia um virou para minha mãe e disse: “Não gosto de judeu porque judeu 
é tudo ladrão”. Minha mãe respondeu: “Quantos judeus estão presos na Casa 
de Detenção?” Ta respondido. O homem calou e, um tempo depois, pediu 
desculpa. 

Mas o anti-semitismo não é só de pessoas desinformadas, não. Entre os 
poderosos no Brasil, tinha muito anti-semita. O Oswaldo Aranha, aquele que, 
na ONU, assinou a fundação do Estado de Israel, era um anti-semita. Quantas 
pessoas ele impediu de entrarem no Brasil no tempo de Hitler? Ele e o Filinto 
Müller. Quanta família bonita ele destruiu? E os que não fizeram nada? Quem 
não passou por isso, não entende. Posso falar?  

Porque não havia escola iídiche, nós fizemos todo o primário, o secundário e o 
superior em escolas não-judaicas. E havia muito preconceito. Senti muito, 
muito, muito. Que tipo de preconceito? Olha, desliga aí. ...  

Na época da Segunda Guerra, se falava muito mal de judeu. Eu, mamãe, a 
gente era corada, assim, ruiva. Perguntavam se a gente era judia e eu tinha 
medo de dizer. Porque houve muito quebra-quebra nessa época, eu me 
lembro. Foi horrível. Um dia, acordei com aquela gritaria. Fui para a escola e 
não teve aula. “Ah, estão quebrando casa de alemão, de japonês, de quem 
for do Eixo!” A sorveteria Gemba, do japonês, no comecinho da Rua da 
Imperatriz, foi toda depredada, como também aquela Companhia Siemens, 
perto do porto, dos alemães. Foram muitas casas de estrangeiros. Foi mais de 
alemão e japonês. De italianos, teve menos. Dos judeus, tinha sempre gente 
na rua, aí não mexeram, não.  

Eu trabalhava no hospital e meu chefe me chamava de galega. Ele dizia “Essa 
galega é muito inteligente”. Isso era uma brincadeira dele, eu sabia. “Sendo 
judia, tem que ser inteligente”. Como se a gente fosse sempre diferente. 
Como se a gente tivesse obrigação de ser diferente.  

Na Boa Vista, fez-se claro que deveria haver um espaço para os 

diferentes.  

HEIL HITLER! UM CAMPO DE CONCENTRAÇÃO EM PERNAMBUCO 

Apesar da relutância para a utilização dessa palavra, é impossível 

negar a presença documentada dos nazistas em Pernambuco.  

Sob o título O INIMIGO LIGHT, a Revista VEJA (18 de março de 1998) 

publicou pesquisa de Suzana Lewis que reconstitui a vida de alemães confinados 

em campo de concentração em Pernambuco. Citando a pesquisadora, diz VEJA: 
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Em um trabalho para a Universidade Federal de Pernambuco, Suzana Lewis 
descobriu um curioso pedaço da história do Brasil entre os documentos da 
DOPS. Cartas, telegramas e ofícios revelam que existiu em Pernambuco, 
durante a Guerra Mundial II, um campo de concentração para nazistas, o 
único de que se tem notícia no Nordeste, somando-se aos  outros dois no Vale 
do Paraíba em São Paulo. Localizado a 60 km do Recife, o Campo Chã de 
Estevam foi criado em 22 de novembro de 1942 e funcionou até 1945, nas 
terras da Fábrica de Tecidos Paulista, da família alemã Lundgren, fundadora 
das Casas Pernambucanas. Ao todo, os Lundgren tinham cerca de 100 
funcionários alemães e italianos, contratados para operar as máquinas 
importadas. Pelos documentos, sabe-se que foram confinados pelo menos 
trinta estrangeiros e seus familiares, incluindo suas mulheres e filhos 
brasileiros.  

Até a entrada do Brasil na guerra, o então interventor federal em 

Pernambuco, Agamenon Magalhães, era ferrenho defensor da amizade entre 

Brasil e Alemanha. Em artigos no jornal A Folha da Manhã, exaltava os vínculos 

entre as duas nações. Após as pressões dos Estados Unidos para que o Brasil 

declarasse guerra ao Eixo, Agamenon trocou de lado. Chegou a posar para 

fotografias recebendo um cheque de 50.000 réis da comunidade judaica como 

contribuição ao Aeroclube de Pernambuco. No ofício 374-C dos arquivos da 

DOPS, datado de outubro de 1942, o Ministério da Guerra propõe a Agamenon 

que tome precauções com “os alemães da Lundgren”. A criação do campo de 

concentração aconteceu um mês depois da chegada do ofício. 

Figura 41: A comunidade judaica reunida apoia o Brasil na guerra anti-semita. Recife, 1942 

Fonte: Revista Veja 

Em Pernambuco, o campo de concentração para alemães tinha uso 

inverso ao uso dos campos de concentração e extermínio para judeus na Europa. 

Era uma proteção para os alemães e italianos. Franz Joseff Hermann, funcionário 

da Companhia de Tecidos Paulistas até poucos meses antes da guerra, revela 

que, no Campo de Chã de Estevam, os confinados moravam com as famílias em 

casas de alvenaria com três cômodos, recebiam visitas e metade dos salários de 
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2 contos de réis, saiam para a feira sem vigilância e mantinham correspondência 

com os parentes da Alemanha. “Só tinham que pedir permissão quando iam 

fazer consulta médica em Recife”. Diz Lewis que, em cartas e telegramas, “eles 

registravam o conforto e mencionavam suas maiores angústias – a proibição do 

idioma alemão e o afastamento do trabalho”.  

Segundo pesquisa coordenada por Marcília Gama e divulgada no Jornal 

do Brasil de 15 de agosto de 2001 “Recife foi um centro de militantes nazistas 

nas décadas de 30 e 40”. Aproximadamente 300 famílias alemãs moravam em 

Recife e cidades vizinhas na década de 1930. “O Partido Nazista foi fundado em 

Pernambuco em 1936 e tinha como principal objetivo reunir as famílias alemãs e 

demais simpatizantes do regime para reverenciar Hitler. Fazia propaganda do 

regime e espionagem” informam documentos e fichas da extinta Delegacia de 

Ordem Política e Social, DOPS, atualmente no Arquivo Público Estadual Jordão 

Emerenciano. Nesses arquivos, encontram-se fotografias de funcionários da 

Fábrica de Tecidos Paulista com fardamento onde estava estampada a cruz 

gamada ou suástica, símbolo oficial do Terceiro Reich. Também em 1942 a DOPS 

investigava e reprimia as atividades do grupo integralista em Pernambuco, diz a 

reportagem.  

Os jornais noticiaram que o Partido Nazista, criado em Pernambuco em 

1936, foi extinto dois anos depois, quando o Estado Novo extinguiu todos os 

partidos políticos. Antes e depois disso, o anti-semitismo pode ter contribuído 

para modelar a estratégia de inserção da comunidade judaica no espaço físico e 

social do Recife.  

A Secretaria de Segurança do Estado de Pernambuco manteve-se 

atenta por décadas seguintes. Nos mesmos arquivos da DOPS no Arquivo Público 

Estadual Jordão Emerenciano APEJE, a pesquisadora Isabela de Lima encontrou 

listas de endereços de judeus datilografados em papel timbrado da Secretaria, 

bem como cópias – de origem desconhecida – de atas de reuniões e 

contribuições dos comerciantes judeus para a manutenção das instituições 

judaicas de 1940 e 1941.  
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6.2. RUA DA GLÓRIA: O UNIVERSO PLURAL 

Ressaltamos, no início desse trabalho, que há incontáveis diferenças 

entre os judeus: ricos e pobres, democratas, comunistas, conservadores...  

Especialmente com a chegada dos judeus da Europa Central 

ameaçados pelo anti-semitismo que precedeu a Guerra Mundial II, a diversidade 

se acentua. O antigo grupo dos roiter (vermelhos) compartilha as ruas da Boa 

Vista com os recém-chegados griner. A colônia, mais numerosa, ocupa mais 

imóveis, nas mesmas ruas de antes, com habitação, comércio e serviços. 

Apresentando grandes diferenças em grau de instrução e inserção social, 

capacidade financeira, experiências anteriores de vida, os diferentes judeus 

poderiam estar ocupando, como subgrupos ou como indivíduos, diferentes 

espaços da cidade. Algo, entretanto – cuja natureza foge ao âmbito desse 

trabalho – os mantêm reunidos. Talvez pela representação que façam de si, que 

os outros façam deles, esses imigrantes alemães, húngaros, russos, romenos, 

brasileiros, são, em algum momento, simplesmente judeus.  

A convergência de diversidades se expressa no uso do espaço. Citado 

por todos os entrevistados moradores da Boa Vista nos anos 1930, o Centro 

Israelita de Pernambuco, na Rua da Glória 215, representou a união da 

pluralidade. As diferenças políticas, ideológicas, religiosas, por um tempo aí se 

reuniram e o Centro foi – e assim se manteve na memória – o coração edificado 

da colônia israelita. Depois, dissidências fizeram uso de espaços novamente 

diferentes.  

O Centro Israelita de Pernambuco teve vários nomes, vários endereços, 

várias dissidências. Segundo a carta-inventário de Vainer já referida 

E comprou-se um terreno; já se tem um cemitério. Então se fez uma 
sociedade com o nome de Centro Israelita de Pernambuco. A comunidade vai 
crescendo. Foram Scholem Fainbaum e Ishie Averbuch que juntaram alguns 
judeus e compraram um prédio para fazer o shul. E, agora, já se começava a 
tratar sobre a necessidade de comprar um prédio maior para abrigar um shul 
e uma escola para crianças judias. ... Alugou-se um belo salão e se trouxe 
dois professores judeus e dois professores brasileiros e já se começou a tratar 
de comprar um prédio onde coubessem todas as instituições judaicas. A 
comissão do Centro comprou um belo e grande prédio.  

O Centro integrou tantas instituições que, por vezes, é com elas 

confundido.  
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O CENTRO ISRAELITA DA RUA DA GLÓRIA 

Num verdadeiro mapa falado53, Germano Haiut, Getúlio Katz e 

Bernardo Dimenstein vão descrevendo as características e usos do casarão da 

Rua da Glória, 215. 

A sede tinha uma configuração muito interessante. Logo na entrada, tinha 
uma escada de madeira, muito bonita, que levava ao salão principal no 
primeiro andar. Na primeira porta do lado esquerdo da entrada, tinha uma 
biblioteca fabulosa. Tinha livros em português e em iídiche. Obras Completas 
de Scholem Aleichem, com muito valor para a comunidade. A biblioteca era 
autônoma, não dependia do Centro. As pessoas iam lá e tiravam livros. Tinha 
um gaiato que lia um livro e colocava uma folha, bem no meio, escondida, 
contando o final da estória, tirava toda a graça! Até hoje não sei quem era. 
Porque aqueles eram os valores em determinado tempo da comunidade.  

A posição da biblioteca mostra que valores eram importantes. Logo na 
entrada, a biblioteca. A arquitetura fala.  

No primeiro andar tinha um salão enorme – imenso para meus olhos de 
criança. Me marcou muito ver as pessoas que tinham saído dos campos de 
concentração. Eu não sei exatamente para onde estavam indo, mas vinham 
de navio da Europa, paravam em Recife e a comunidade daqui se reunia e 
doava roupas e oferecia lanches. Lembro daquelas figuras alquebradas, a 
gente estava vendo o que a gente tanto ouvia falar. Quem de nós não tinha 
um parente que tinha ficado na Europa, um tio, um amigo... Aquelas pessoas 
eram prova concreta de um processo. A gente podia ter escutado no rádio ou 
lido num artigo de jornal, mas aquilo era testemunho vivo da realidade, da 
tragédia.  

Eu peguei a guerra. Tive lamentavelmente que ver essas pessoas que 
passavam pelo Recife, com todos aqueles traumas de campos de 
concentração, ainda antes da guerra. A imigração que vinha morar no Recife 
era muito grande. Os mais velhos chamavam aos que chegavam di griner. 
Diziam que eram os griner, os verdes, os novos judeus que chegavam da 
Europa que vieram por ter parentes em Recife ou porque receberam daqui 
uma Carta de Chamada. 

Não sei direito como era, mas tinha uma organização que pedia uma Carta de 
Chamada a quem pudesse. Não precisava conhecer. Era para salvar alguém, 
uma família judia, que estava morrendo nas vésperas da guerra nazista. 
Quem podia negar, numa situação dessas?  

Dentre os que chegavam, a gente fez amigos muito bons, amigos até hoje, 
como Alex Lomachinsky, Lhova Berenstein, Jacques Kano, crianças que 
tinham tido formação... Jacques Kano foi educado num seminário católico. Os 
padres o esconderam quando os pais estavam no campo de concentração. 
Quando chegou, Alex usava um paletozinho, uma meia comprida. Fiz amizade 
com Alex no primeiro momento em que ele chegou no Centro. Estou vendo 
até a imagem. Estou vendo quando a gente se encontrou na porta da 

                                       
53 Os depoimentos, dados em separado, são aqui reunidos, por se complementarem. 
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biblioteca. Subimos juntos para o primeiro andar. Formamos amizade naquele 
momento. 

No mesmo prédio da Rua da Glória funcionavam o colégio, a sinagoga dos 
sefaradim, a sinagoga dos ashkenazim no primeiro andar. Tinha as salas do 
Keren Kaiemet, do Hashomer Hatzair – três salas que funcionavam lá nos 
fundos, ao lado de uma grande sala onde funcionava o Centro Israelita de 
Pernambuco, que era a viga mestra da comunidade, onde se reuniam todas 
as entidades. Era uma espécie de Federação de hoje em dia. O Centro 
Cultural Israelita ficava no primeiro andar.  

Eram lá as grandes festas, as celebrações do Yom Kipur e Rosh Hashanah. 

Ao lado, no clube, tinha um vitral em relevo com um papel celofane, com toda 
a história do Pessach em cima de um pintor israelense chamado Weiss. Foi 
montado por Genesinha Guzman e Nelly Datz, que desenharam e colaram 
celofane, madrugadas adentro. E, por trás, tinha umas lâmpadas que davam 
cor. 

Quando começou a formação do Estado de Israel, fez-se aqui uma grande 
campanha. As senhoras da WIZO e das Pioneiras – também com sede no 
Centro – participavam. Tinha um jornalzinho diário, anunciando as adesões 
para ajudar a formação de Israel. Nós, jovens do Haschomer Hatzair, íamos 
distribuindo o jornalzinho, de casa em casa. Com dez ou doze anos de idade, 
sabia onde moravam todas aquelas pessoas que recebiam o jornalzinho. 
Quando eu falo que sabia, eu quero dizer nós, do Hashomer Hatzair, e o 
pessoal que fazia este boletim. Naquela época os bogrim eram Paulo Lisker, 
Vivi, Bernardo Koatz, enfim... Quase todos tinham passado pelo Hashomer. 
Setenta por cento da comunidade tinha passado pelo Haschomer. 

Eu me lembro que Miguel Tabatchnik tocava acordeom divinamente. Ele 
tocava e nós dançávamos a noite toda. Os outros rapazes do Recife, da nossa 
geração, iam para o Clube Internacional dançar nos domingos à tarde. A 
gente dançava todas as noites no Centro. Em vez de dançar boleros a gente 
dançava rikudeiam. 

A vida cultural era intensa. A gente cantava Inezita Barroso, cantava Dorival 
Caimi... O lado artístico, muito forte, empolgava e envolvia a comunidade. Lá 
em casa se discutia sobre a dificuldade de fazer coreografia. Para nós era 
muito fácil porque a gente tinha muitas reuniões, pelo menos duas asseifot 
por semana e tinha o oneg shabat na sexta-feira à noite. 

Tinha dança, ginástica, teatro e coral. Geraldo Menucci criou um Coral do 
Hashomer. Quando Flávia Barros vinha ao Recife dar cursos, montou, para um 
driter seder, um balé sobre a plantação, sobre todo o espírito do Pessach. 
Nunca esqueço, era o Balé do Novo Mundo.  

Eu lembro que nós começamos a montar uma peça em iídiche, porque 
naquela época toda a comunidade falava iídiche. Eu não tinha estudado no 
Colégio Yiddish, mas falava perfeitamente, porque em casa esse era o nosso 
dia a dia. Uma vez nós montamos uma peça com o José Rotman que era 
muito engraçada. Uns faziam a cena, outros faziam a produção. Os cenários 
de Bernardo Dimenstein eram ótimos. Tudo funcionava, não tinha uma porta 
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que fosse para enfeite, só tinha uma porta se ela também fosse um 
personagem, que a gente contracenasse com ela. E, um dia, a porta caiu.  

Tinha um campo de futebol de saibro. Eu lembro que a equipe do Israelita era 
boa. Jogavam Júlio Kelner, Luiz Kosminsky lançava, era quase um 
profissional. Acho que Mendes Bacal também jogava. Tinha Carlos, que era do 
Atlético e China, Zé Kirzner.  

Imagine você que Duda Schkolnick montou, com um polonês que tinha vindo 
de um campo de concentração para morar aqui, um ringue de box embaixo 
da mangueira. Se treinava box, ali, ao lado do pé de manguito  

Começaram a se evidenciar as diferenças ideológicas dentro da comunidade.  

Quase ao lado da sala onde funcionava a biblioteca, tinha uma entidade 
chamada Chaim Jitlovsky. Eram os intelectuais de esquerda, que vinham com 
a formação ainda da Europa, do Bund, daqueles partidos de linha socialista.  
Da mesma orientação era a Vita Kempner. Eles gostavam da idéia do 
Berubdjan54, que era um território que a União Soviética tinha separado para 
ser o lugar dos judeus na Rússia. Foi uma experiência que não deu certo, essa 
de criar uma comunidade judaica separada em um determinado lugar como 
em Berubdjan, quase na Sibéria.  

A gente, com ligação com o Hashomer Hatzair, era sionista, todo mundo 
queria aprender hebraico, ir para Israel, fazer aliah. Eles, do Chaim Jitlovsky, 
eram iidichistas. Israel não era o caminho que interessava a eles. Então 
começou a se formar uma forte divisão política. 

Começa a ruptura dentro da comunidade. Tinha gente de direita e gente de 
esquerda, gente que queria Israel, gente que queria Rússia, gente que queria 
Brasil. O Hashomer Hatzair era sionista de esquerda. Apesar das diferenças 
com os progressistas que não aceitavam o Estado de Israel como única 
alternativa, nós, do Hashomer, tínhamos com eles um vínculo ideológico.Os 
progressistas também eram de esquerda, mas esses eram os grupos mais 
antagônicos: sionistas e progressistas. Os homens do Chaim Jitlovsky e as 
mulheres da Vita Kempner eram da mesma linha, tinha um monte de casais. 
O Centro Cultural era ligado aos progressistas. A Organização Sionista 
Unificada e o Keren Kaimet eram ligados aos sionistas. Ta difícil de entender? 
Na hora também era.  

A gente falava português, estudava em outros colégios, tinha outros amigos, 
mas na Colônia, falando iídiche, a vida era muito mais intensa. Eram laços 
dos nossos pais, dos nossos avós, laços que ficaram em nós. Hoje, 30 ou 40 
anos depois, a gente descobre que ainda tem muita coisa em comum. Estive 
com Noel, em Belo Horizonte, e a mulher dele comentou: “Parece que vocês 
se encontram todo dia! Falam das mesmas pessoas, tantas conversas em 
comum!” Pois é isso mesmo. São os laços, que a gente nem vê como se 
formam, mas que ficam. A gente leu os mesmos livros, riu com as mesmas 
piadas. 

                                       
54 Território na União Soviética, nas proximidades da fronteira com a Manchúria, área disputada 
por dois países. Há a suposição de que os judeus seriam usados como barreira humana defendendo 
ou expandindo a fronteira russa.  
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Eu não tinha uma formação doméstica religiosa, muitos eram como eu, 
religião era menos que o social. Todo mundo respeitava as festas sagradas, é 
claro, mas isso não era o mais importante. A vida no Centro fazia a gente ser 
parecido. E parece que era assim em outros países também. Quem chegava, 
logo se sentia em casa no Centro. E falava de centros como esse em todos os 
lugares do mundo.  

CLUBE HEBRAICO, CENTRO CULTURAL, CÍRCULO ISRAELITA DE 
PERNAMBUCO: O MUNDO DA RUA 

Seguem os depoimentos.  

Um dia, os sionistas compraram a casa ao lado do Centro Israelita e 
construíram o Clube Hebraico.  

Tinha bailes simultâneos, nas duas sedes, coladas. Quem era de uma, não 
podia dançar com quem era da outra. Uma palhaçada. Final de festa, fosse 
Carnaval, fosse Rosh Hashanah, o povo já cansando, uns diziam: “Vai lá ver 
se a festa deles está animada. Está? Então, anima a orquestra, que a nossa 
festa vai além da deles.”  Eles éramos nós.  

Lembra quando tinha duas sociedades? Teve um tempo que os roiter usavam 
o andar de cima, os outros usavam o andar de baixo. Depois, foi uma 
sociedade ao lado da outra. Hoje também tem WIZO, Pioneiras, outras 
diferenças. Somos judeus, né? Convergência e divergência, sempre. Como é 
isso?  

Um dia, houve uma confusão lá no famoso salão do Centro Israelita, com 
aquela mesa maravilhosa feita pelo velho Mancovetsky, aquela mesa que 
ainda hoje está no Colégio... Naquela confusão deram uma bofetada em L.T. 
que era um dos sionistas, o pau cantou na sala de reunião.  

Só lembro que uns dias depois, num sábado de manhã, a gente sentado no 
corredor que ia para o quintal, perto do pé de sapoti, chegaram uns dez 
carregadores de frete, cada um com um pé-de-cabra, uns ferros e madeiras, 
e J.T., irmão do L.T., de capa e chapéu, fechou o portão de ferro e quebrou, 
em pedacinhos bem pequenos, o muro que dividia a Hebraica e o Centro. 
“Para que dois muros colados?” Quando ele saiu, corremos para o nosso líder, 
o L.C., que morava ali do lado. Ele preferiu não confrontar.  

Em 1937, é inaugurado o Círculo Israelita de Pernambuco, na Rua da 

Glória, 687. São maiores as diferenças. Quando mais tarde, na década de 1960, 

a Colônia decidiu unificar a estrutura dividida, diz o construtor José Bushatsky: 

Havia divergência política entre grupos e eu tive um sentimento de prazer ao 
demolir aqueles dois prédios, não pela demolição, mas porque a construção 
do novo prédio era a oportunidade de recomeçar, de unir as 20 sociedades, 
cada qual lutando por seu espaço. Era reunir. 

Esses longos trechos de depoimentos são aqui inseridos por dois 

motivos principais. Em primeiro lugar, essa é uma história contada por seus 
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protagonistas, clara opção metodológica. Em segundo lugar, nessas palavras 

está contida a verdade de um tempo e de um ponto de vista – ou cinco, se 

consideramos que são três depoimentos complementares, mais o de quem 

selecionou os trechos, mais o de quem lê. Retomamos aqui o conceito de 

Benedetto Croce, já referido, para quem “a história é sempre contemporânea”. 

Dentro da pluralidade, o grupo de judeus no Recife – os imigrantes e 

seus primeiros descendentes – mantinha a unidade. Ainda que muitas das 

relações fossem afetivas, simbólicas, abstratas, elas tinham uma ancoragem 

espacial, no Centro Israelita em uma escala, ou na Rua da Glória como espaço 

público. Se a concentração residencial se expressa tão bem na Rua Velha, “tão 

exposta”, linha reta unindo a Boa Vista ao restante da cidade, com seus mais de 

30 casarões compartilhados por várias famílias judias nos diversos pavimentos, 

ali se encontram as residências e práticas cotidianas, mas não os edifícios 

institucionais, estabelecidos na Rua da Glória, onde estavam: 

no 193: o professor Isaac Halper, professor do Colégio Israelita que, 

com sua biblioteca Alfa ensinava, no exato momento em que eclodia a Guerra 

Mundial II, o que é ser judeu; 

no 215: o Centro Israelita congregando 2 sinagogas e quase 20 

organizações; 

no 366: uma das entradas para o shul dos Kelner 

no 439: Guedale Ratt, shochet e mohel, primeira pessoa chamada para  

muitas cerimônias.  

A Rua da Glória passa a ser, assim, o Mundo, a Colônia, o espaço que 

contém essa “conexão materialística de um homem com o outro, essa conexão 

que está sempre tomando novas formas”, com diz Milton Santos (1997) e segue, 

na página 258: 

A localidade se opõe à globalidade, mas também se confunde com ela. O 
Mundo, todavia, é nosso estranho. Se, pela sua essência, ele pode esconder-
se, não pode fazê-lo pela sua existência, que se dá nos lugares. No lugar, 
nosso Próximo, se superpõem dialeticamente o eixo das sucessões, que 
transmite os tempos externos das escalas superiores, e o eixo dos tempos 
internos, que é o eixo das coexistências, onde tudo se funde enlaçando, 
definitivamente, as noções e as realidades de espaço e de tempo. No lugar – 
um cotidiano repartido entre as mais diversas pessoas, firmas e instituições – 
cooperação e conflito são a base da vida em comum. Porque cada qual exerce 
uma ação própria, a vida social se individualiza; e porque a contigüidade é 
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criadora de comunhão, a política se territorializa, com o confronto entre 
organização e espontaneidade. 

6.3. NEGOCIANDO A IDENTIDADE NACIONAL 

Diz Anete Hulak 

Toda sexta-feira fazíamos um programa musical ou conversa. Não no sábado 
porque tinha cobrança de klientelshk. Muitas moças naquele tempo 
estudavam piano. Outras declamavam. Benny Volkof tocava violino. Sempre 
tinha um programa e vinha gente. E se juntava e se falava de coisas fun der 
heim. Ainda estavam com saudades de casa.Tinham sofrido lá, tinham 
passado tantos anos aqui, ainda se falava assim. Era assim que a Vita 
Kempner se reunia no Centro Israelita.  

A identidade nacional, seja para adquirir a proteção do Estado 

Brasileiro contra as atrocidades nazistas que vinham sendo cometidas contra os 

judeus na Europa, seja para manter crescente a assimilação cultural e a inserção 

social indispensáveis à sua permanência no Brasil e no Recife, foi sendo 

negociada através de diversos mecanismos. Expressou-se no comércio da Rua da 

Imperatriz e, depois e em sentido inverso, no uso da Praça Maciel Pinheiro. 

Muitas das características judaicas se mantiveram predominantes, não entre os 

judeus nascidos no Brasil, mas entre os imigrantes, aqueles que cultuavam suas 

saudades.  

Apesar da tendência de estarem juntos, decorrente da política 

imigratória que exigia a Carta de Chamada, das instituições, representações 

sociais e necessidades comuns, a diversidade do perfil demográfico impunha a 

diversificação no uso dos espaços.  

Os processos de naturalização que se multiplicavam, e o completo 

domínio do idioma – exigência para se naturalizar – tanto dos imigrantes como 

da geração nascida no Brasil, os diferentes status econômicos dos membros da 

colônia55, novamente se traduziriam em diferentes espaços. Além disso, leis e 

decretos impediram o uso público de idiomas estrangeiros, uma das mais 

importantes instituições judaicas.  

                                       
55 Um judeu recém-chegado, conta Bernardo Dimenstein, agradeceu a seu pai a acolhida no Recife 
e disse que preferia ir para São Paulo. “Como o senhor, fugindo de um campo de concentração, 
pretende se juntar aos ricos?” perguntou Dimenstein. “É que eu trouxe meu candelabro, as velas 
do shabat...” E abriu o candelabro, onde brilhavam os diamantes escondidos. Outros mal traziam o 
suficiente para custear a viagem.  



 
 

 

181

JUDEU E CIDADÃO BRASILEIRO – O PROCESSO DE NATURALIZAÇÃO 

Era exigida a naturalização dos estrangeiros que pretendessem exercer 

funções ou cargos públicos. Diz Noel Nutels (Lessa, 1978) em conversa com José 

Borba, acertando sua nomeação para o Ministério da Saúde em 1937, no Distrito 

Federal do Rio de Janeiro: 

- Você é naturalizado? 

- Eu? 

- Já fez o serviço militar? 

- Eu? 

- Para ser nomeado, Noel, é preciso ser naturalizado e estar em dia com o 
serviço militar. Condição “sine qua!” 

Nunca lhe passara pela cabeça, pelo menos nos últimos dez anos, a condição 
de não ser brasileiro, praticamente despercebida também a seus amigos.  

Outros relatam a ansiedade durante o processo. Diz Germano Haiut: 

Meu pai naturalizou-se brasileiro, tenho os documentos assinados por Getúlio 
Vargas. Lembro como se fosse hoje, nós escutávamos A Hora do Brasil, que 
era onde divulgavam as naturalizações. Lembro quando saiu o nome do meu 
pai e do choro que foi lá em casa. A emoção tomou conta de minha mãe. Eles 
tinham sido naturalizados. Enfim, brasileiros. 

Beatriz Schvartz mostra os documentos de naturalização de seus pais.  

Figura 42: Documento de naturalização “assinado por Getúlio Vargas” 

Cedido por Beatriz Schvartz 
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O TEATRO IÍDICHE – EM IÍDICHE 

Através de algumas manifestações, podemos verificar o nível de 

assimilação cultural e os deslocamentos espaciais experimentados pela 

comunidade judaica no Recife. O teatro, desde sempre praticado pelos judeus, 

instalou-se na primeira década da presença da imigração judaica no Recife. 

Núcleo embrionário do Clube Israelita, depois Centro Israelita, o Club Max 

Nordau foi inicialmente no Cais José Mariano.  

Diz Anete Hulak que “os imigrantes eram assim. Chegavam de um 

shtetl que às vezes não tinha nem ginásio, mas teatro tinha. Porque o povo 

judeu gosta de teatro, sempre gostou”.  

Fala Isaac Posternak, imigrante em 1919: 

O primeiro Clube Israelita, Clube da Juventude Israelita, foi no Cais José 
Mariano, junto dos Bombeiros, perto de onde está hoje o escritório de Getúlio 
Katz. Tem lá uma casa azul onde, no primeiro andar, funcionava o Clube. A 
freqüência era muito grande. Lá se rezava, era shul, escola, clube, nós já 
éramos uns 20 ou 25 rapazes mais ou menos.  

Essa foi a primeira diretoria do Clube Israelita de Pernambuco. Eu vou lhe 
dizer o nome de cada um. Antes da fundação da Juventude Israelita, nós 
éramos 12 meninos em Recife e fundamos a primeira organização aqui, o 
Club Max Nordau – nome de um escritor. Olha aqui. José Simis, Arão 
Gorenstein, Pedro Krutman, Rafael Markman, Miguel Longman, esse sou eu. 
Digo mais. Simão Foigel, Samuel Guivertz, Isidoro Vaisman...  

Na Rua da Imperatriz, 246, segundo andar, José Rotman trabalhou dias e 
noites para fazer um palco e um salão. Não havia ainda a orquestra de 
Sadigursky. Ele tocava violino... Um grande elemento. Naquela época não 
tinha gente na faculdade, eram todos imigrantes e, no entanto, as discussões 
eram fabulosas. Toda quarta-feira à noite, lá na Rua da Imperatriz, a gente 
fazia um kestlech, que é “caixa”. A gente botava uma caixa no meio da mesa, 
como se fosse uma urna, e cada um botava, nessa caixa, um assunto para 
discutir. A mesa era sempre composta por 10 ou 15 jovens de 20 a 25 anos, 
que discutiam assuntos fantásticos – sobre literatura, música, arte – e as 
discussões iam até mais de meia-noite. 

Citado, José Rotman complementa: 

Quando cheguei da Polônia, não queria ser mascate. Primeiro fui para 
Barreiros, trabalhei como agricultor numa colônia com uns 20 imigrantes 
judeus... não deu certo e um ano depois estava na Boa Vista. Trabalhei 
vendendo prestação, como todo mundo, mas fui construir um salão na Rua do 
Giriquiti, onde era o Colégio. Primeiro era na Rua da Imperatriz, depois fomos 
para a Conde da Boa Vista. Lá, tinha duas sociedades. Tinha a Juventude e 
uma outra lá. Ai eu disse: “Pra que? Vamos fazer a juventude se juntar”. 
Chamava-se Yungen Club – Clube dos Jovens – e foi assim. Juntamos tudo e 
fizemos uma biblioteca só. Eu e Adler comprávamos confeitos para distribuir, 
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para juntar o pessoal, de noite, fazer vida cultural. A comunidade toda ia ao 
teatro, nós vendíamos os ingressos nas casas. Era no salão ou era no Teatro 
Santa Izabel, o Samuel Campelo era o diretor. Um dia, eu pedi um cenário a 
ele e disse que ia encenar Madame X. Ele disse “Eu vi semana passada no 
cinema. Ah, eu vou assistir”. Eu respondi: “Mas não vai entender nada. A 
peça é em iídiche”. “Não se incomode, eu vou mesmo assim”. Em outra peça 
Elza tocava piano e Nair era um menino com peies. Era um esquete cantado e 
tocado. Sabe quem trabalhava? Não todo mundo junto, é claro. Éramos eu, 
José Adler, Natan Rosenthal, Anete Hulak, Polly Kirzner, Bronia Morgenstern, 
Bluma Lederman, tinha também o Anchel Morgenstern. Isaac Hulak, Abraão 
Hulak, os filhos dele também eram muito jeitosos.  

O teatro iídiche em iídiche tinha, como característica, a encenação de 

peças que retratavam as circunstâncias de antes da migração, a vida nos 

shtetlech e o mundo estrangeiro que se abria. Era o teatro de estrangeiros para 

estrangeiros, falando das viagens, das saudades, do conflito “entre o paraíso 

perdido e o inferno abandonado”, da nova vida e do estranhamento. Na medida 

em que alguns desses temas passaram a ser não-pessoais para a geração dos 

nascidos no Brasil, o teatro iídiche passou a ser encenado em português, 

marcando o início da assimilação cultural, necessária e pretendida por muitos. No 

começo do “teatro novo” as peças eram de autores judeus, escritas em iídiche e, 

aqui, transliteradas para o único alfabeto que os mais jovens conheciam; um 

pouco depois, era necessário traduzir para o português; mas logo seriam as 

peças de cunho universal ou local que ocupariam os palcos judeus.  

O TEATRO IÍDICHE – EM PORTUGUÊS: OS JUDEUS BRASILEIROS 

Segundo Salomão Serebrenick (1996) 

No ano de 1933, a vida judaica no Brasil penetrou em nova fase, tumultuária 
e decadente. Como fator mais ponderável, é de se apontar o regime restritivo 
à imigração, instituído em 1931. Sem o constante refrescamento imigratório 
que caracterizou o decênio anterior, só a inércia fez com que a vida coletiva 
ainda prosseguisse viçosa. Em acréscimo, sobreveio no ano de 1933 o 
movimento nazista, cujo espectro acabou atingindo as plagas do Brasil; 
fascinados pelo prestígio alemão, alguns componentes de um partido 
brasileiro quiseram, numa imitação ingênua, disseminar pelo Brasil o mito 
racial mas, mesmo então, com todas as condições conjunturais favoráveis, 
tanto no país como no campo internacional, a tentativa fracassou 
redondamente, por falta de ressonância da parte do povo. 

Liberta dos sobressaltos provocados por esse ensaio anti-semita, a 
coletividade judaica passou, entretanto, a sofrer os efeitos de certos atos 
legais restritivos às atividades de estrangeiros em geral, um de tais atos, 
baixado em 1939, exigindo que os jornais em língua estrangeira inserissem a 
tradução dos artigos publicados, e o outro, em 1941, interditando totalmente 
a publicação de jornais em línguas estrangeiras; além disso, ficou 
praticamente proibido usar o iídiche nas reuniões e assembléias. 
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 A esses atos políticos, soma-se o fato de serem, alguns judeus do 

Recife de então, os nascidos na Boa Vista, alunos do Grupo Escolar Manoel Borba 

ou Maurício de Nassau, dos colégios Americano Batista, Oswaldo Cruz, Carneiro 

Leão, Pinto Júnior, do Ginásio Pernambucano e da Escola Normal. Se em casa 

falavam iídiche, se tinham freqüentado na infância o Colégio Israelita ou a 

yiddish schul, eles falavam português. Eram brasileiros natos e seus pais eram 

naturalizados. Eram judeus e não eram imigrantes – as histórias de viagem, da 

vida nos shtetlech, eram ouvidas com atenção mas não faziam parte da 

experiência pessoal.  

Germano Haiut, representando esse tempo, relata: 

Eu me lembro muito bem que dona Berta Margolis fazia traduções fantásticas 
de Scholem Aleichem para o português e me intimava. Em quase todas as 
festas da comunidade eu era obrigado a fazer um esquete, ou dizer uma 
poesia, ou ler um conto. Aquilo me dava muito prazer porque me dava acesso 
à cultura judaica, tão difícil da gente receber, porque era basicamente em 
iídiche e, mesmo quem falava bem, tinha dificuldade para ler os caracteres 
hebraicos com fluência. Ela tinha essa facilidade de traduzir e transliterar. Eu 
tive a oportunidade de fazer peças em iídiche que ela traduziu e colocou em 
caracteres latinos. Mas depois, nós passamos a encenar peças de autores 
nacionais e internacionais, não necessariamente judeus.   

Diz Anete Hulak 

Em 1958 levamos a última peça que meu marido escreveu. Foi “Remorso de 
um Traidor”. Quando comemoravam o aniversário de Israel, Gilda Kelner 
declamava em português e David Hulak em iídiche. Sempre tomavam parte, 
porque a gente sempre botava os filhos que depois nos substituíram. 
Formaram o Teatro dos Estudantes Israelitas de Pernambuco. Eram Haiut, 
Hulak, Jassa Lederman, Eva Cohen, outros. Eles apresentavam peças no 
Santa Isabel, muito boas, mas em português. Depois deste grupo não teve 
mais nada. Tem tanto jovem agora, e nada. Vocês, gente formada, gente com 
cultura, deviam formar um Centro Dramático, porque é muito importante. Em 
português mesmo, porque agora ninguém fala iídiche. Mas não existe 
comunidade judaica sem teatro, fique certa disso.  

Do alto de seus mais de cem anos de vida, Anete conta uma estória, 

um texto que ainda pretende encenar. Sabe-se lá que verdade histórica há 

nisso? Segundo ela, essa história cabe “exatinho” na Boa Vista. “É a nossa 

história, em qualquer lugar, a história do nosso tempo. Todos nós perdemos 

nossos pássaros.” 

O homem, já velho, chega de navio em Israel. Na alfândega, anotam o que 
ele leva na bagagem. Além de umas poucas peças de uso pessoal, leva uma 
cesta com pássaros. Pergunta o fiscal, espantado: 

- Pássaros?  
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- Pássaros, sim. Na Polônia, as crianças costumavam dar comida aos 
pássaros. Como não tem mais crianças na Polônia, resolvi trazer os pássaros 
para que as crianças de Israel os alimentem. Assim, quem sabe, 
sobrevivam...  

“É claro que ele não está se referindo aos pássaros. É uma metáfora, sabe? 
Os judeus são cheios de metáforas, têm que viver com elas”.  

E o teatro iídiche foi sendo falado em português, depois pensado em 

português, tomando a face artística internacional. Para alguns era o fim, para 

outros o recomeço de Babel. Tempos mistos. Eram os descendentes dos 

imigrantes se inserindo na cena brasileira, fazendo parte de sua história. Eram os 

imigrantes que, ao se naturalizarem, demonstravam saber ler e escrever a língua 

portuguesa e declaravam “renunciar, para todos os efeitos, à nacionalidade 

anterior”.  

Figura 43: Registro de naturalização: o naturalizado renuncia a sua naturalidade anterior 

Cedido por Beatriz Schvartz 

6.4. O COMÉRCIO JUDEU: “FECHADO PARA YOM KIPUR” 

A tradicional solidariedade entre conterrâneos – landsmanshaften – e o 

hábito de hospedar entre os judeus, ambos decorrentes da tzedakah e da 

história de deslocamentos, ampliaram-se e ganharam nova forma. Com a onda 

imigratória dos judeus da Europa Central, “dos alemães mais ricos”, as pequenas 
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pensões de Yentel Shisman, de Feiga Lerner, que forneciam refeições como Rosa 

Becker, Fania Ludmer, Ana Rosenberg, as quitandas e mercearias como a de 

Maurício Chvartz ou a de Rosa Litvin, as vendas de Faimbaum, de Jacob 

Lederman e de Jacob Faierstein da água-soda, o açougue de Abel Margolis, o 

açougue de Jayme Schnaider que ainda hoje guarda a Estrela de David na 

fachada, foram sendo substituídos pelas pensões maiores, para outros tipos de 

hóspedes, para os brasileiros e quem mais chegasse.  

A Pensão de Dona Tzipa ganhou boa e má fama. A Pensão de Dona 

Bertha Nutels56, “de todo respeito”, era também restaurante kasher. Os 

proprietários eram judeus e a freqüência era cosmopolita, como todo bom lugar 

judeu. Em processo semelhante, as marcenarias se transformaram em 

movelarias, os mascates compraram lojas, “os negócios prosperaram”. Sionistas 

e progressistas podiam ter clubes separados. Os roiter e os griner usavam 

diferentes espaços privados. A Boa Vista, entretanto, continuava sendo o seu 

lugar na cidade.  

Figura 44: Pensão de Bertha Nutels, na Rua dos Pires 234. Recife, década de 1930 

Fonte: Um índio cor-de-rosa: evocação a Noel Nutels, de Orígenes Lessa.  

                                       
56 Dizem que lá Ariano Suassuna, visitando seus irmãos João e Saulo, hóspedes de Dona Bertha, e 
muitos famosos cômicos locais, teriam aprendido a contar piadas com Noel Nutels.  
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O antigo sonho de se instalar no comércio grã-fino da Rua Nova foi, aos 

poucos, mudando de lugar. Para os judeus, instalar as novas lojas na Boa Vista 

apresentava grandes vantagens. Entre outras, mantinha-se a proximidade do 

grupo, das residências e das instituições judaicas.  

“Meu marido saía para fazer as cobranças e eu ficava na loja, pertinho 

de tudo” dizem muitas esposas. Anete Hulak, descrevendo os encontros do 

Círculo de Leitura Peretz, organizado pela associação Vita Kempner, e a 

importância de manter a proximidade espacial, relata: 

A gente se encontrava toda quinta-feira. Estela Kogan deixava a loja e ia lá 
porque sabia que naquela hora tinha um círculo de leitura. As pessoas ainda 
se interessavam. Uma semana uns faltavam, outros chegavam sem convites: 
“Ah, hoje tem!” e ficavam. Tudo pertinho, era mais fácil.  

Figura 45: Rua da Imperatriz. Recife, c. 1900 

Fonte: FUNDAJ 

Figura 46: Rua da Imperatriz. Recife, 1930 

Fonte: coleção particular 

Figura 47: Loja de um judeu. Polônia, 1903 

Fonte: coleção particular 
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Os judeus atacadistas, como Mechiach citado por suas filhas Elza e Ena 

Musij, foram incluindo artigos finos em seus estoques, que acabaram definindo o 

perfil comercial da Rua da Imperatriz. Lá, alguns judeus, completamente 

inseridos nos modos locais de fazer negócio foram, também, reproduzindo suas 

antigas imagens. E, como disse um judeu polonês, morador e comerciante no 

Recife, “meu loja daqui ficou igual do loja velha em Lvov. Tá vendo? Olhe bem!”  

“É claro que estou vendo, mas não com os olhos.”  

A Praça Maciel Pinheiro e suas imediações foram ocupadas 

predominantemente por comerciantes judeus57. Segundo Tamara Jacobovits 

Grinfeld, a Rua da Imperatriz era Di Yidish Guesheftn – o comércio judeu. Não 

pretendendo nem podendo esconder sua identidade judaica, os imigrantes a 

assumiram na esfera pública. As lojas ganharam placas que apresentavam os 

símbolos e os nomes judaicos dos proprietários. Eles eram, agora, estrangeiros 

naturalizados ou brasileiros, e precisavam da proteção estatal. Em setembro de 

1939, a Rua da Imperatriz fechou para Yom Kippur, o dia mais sagrado do 

calendário judaico. Em dezembro do mesmo ano, fechou para as celebrações 

católicas de Natal. São os judeus brasileiros.  

A implantação concentrada das instituições e residências judaicas, que 

então atingiu seu momento máximo no Recife, no bairro da Boa Vista, aponta um 

modo judeu de apropriação de parte da cidade pelos imigrantes. Instalou-se, 

assim, o Ishuv58, no seu sentido mais completo – a Colônia Israelita do Recife.  

Nas vésperas da eclosão da Guerra Mundial II, e já instalado o aparato 

anti-semita na Alemanha, na Áustria e na Tchecoslováquia, a imigração judaica 

tendia a crescer. Como a população não-judia da Boa Vista reagiu? Como se deu 

a interação entre os diferentes grupos sociais?  

 

                                       
57 Ver lista de comerciantes judeus na Boa Vista em anexo.  
58 Ishuv é, em hebraico, comunidade. A palavra é usada para designar a comunidade judaica em 
diversas escalas: a comunidade judaica ou o Ishuv mundial, ou o Ishuv brasileiro ou, no caso, o 
Ishuv do Recife. 
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III. INCLUSÃO, INSERÇÃO E INTERAÇÃO SOCIAL 

Vários agentes, atores e procedimentos participam da produção da 

metrópole. A leitura desse processo exige ampliar o olhar e considerar 

características específicas dos tantos elementos envolvidos, dentro de seu 

contexto social, histórico e cultural, e analisar a história sob diferentes pontos de 

vista.  

A inserção dos imigrantes judeus no espaço urbano do Recife é tratada 

nas páginas anteriores desse trabalho. Como interagiram a sociedade local e a 

sociedade de imigrantes e seus descendentes? Como o Recife católico se colocou 

perante os judeus?  Como a cidade se inseriu na história coletiva e individual dos 

imigrantes? Como se relacionaram os judeus brasileiros e os brasileiros 

católicos?  
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7. LIMITES DA EXPANSÃO: ENTRE A DISPERSÃO E A 

VONTADE DE FICAR 

A diversidade e o crescimento da comunidade judaica do Recife 

impuseram a utilização de novos espaços para abrigar um número maior de 

pessoas e atividades e, também, acomodar diferentes possibilidades financeiras 

e níveis de inserção social. A participação dos judeus brasileiros nos vários 

espaços recifenses de vivência – na escola, no trabalho e no universo das ruas e 

calçadas – levou para o âmbito doméstico as práticas cotidianas locais – idioma, 

figurino, cardápio e outras preferências. Exemplificada com a passagem do teatro 

judaico em iídiche para o teatro judaico encenado em português, a assimilação 

cultural, juntamente com a inserção social, são elementos importantes no 

processo de consolidação da cidadania e nacionalidade brasileira, seja dos 

imigrantes naturalizados, seja dos seus descendentes nascidos no Brasil. Era 

essa nacionalidade que ofereceria aos judeus a necessária proteção do Estado 

brasileiro, especialmente importante no momento em que o anti-semitismo se 

expandia e atrocidades contra os judeus eram cometidas na Europa e divulgadas 

no Brasil e no mundo.  

Na Boa Vista, o comércio judeu estava consolidado e a identidade 

cultural judaica estava explícita. Três movimentos simultâneos podem ser 

observados: a sociedade local impôs limites à expansão da presença judaica na 

Boa Vista; inseridos social e culturalmente, os judeus se dispersaram, 

acompanhando a classe média na ocupação de outros bairros residenciais da 

cidade; alguns imigrantes, mais que seus descendentes, se recusavam a deixar a 

Boa Vista.  

Quais os mecanismos da sociedade para impor limites à expansão? No 

Recife, que circunstâncias se sobrepunham para criar o conflito entre 

permanecer, expandir e sair da Boa Vista?  

Alguns condicionantes, como pressões do mercado imobiliário e infra-

estrutura urbana, decorrentes e simultâneos, certamente são importantes e não 

estão aqui analisados. Mas marcas evidentes nas fachadas e, também, algumas 
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semelhanças entre a Boa Vista e os shtetlech, demonstram que há outros 

mecanismos, além dos dispositivos legais, econômicos e óbvios, a limitar a 

presença judaica no bairro da Boa Vista. Definida a necessidade de ocuparem 

novos espaços e limitadas as possibilidades de expansão, os judeus se 

dispersaram. Um breve relato desse momento, que define o corte temporal e 

territorial desse estudo, aponta um padrão de presença judaica para além dos 

limites da Boa Vista.   

7.1. MARCAS NA CIDADE: O ÓBVIO E O OBTUSO 

Apesar da prática de se manterem concentrados em torno de suas 

instituições, os judeus precisavam ocupar novos espaços do Recife. As poucas 

famílias do início do processo de imigração se contavam, no final da década de 

1930, em centenas (Reis, 1971). A comunidade israelita do Recife, maior, 

diversificada, manteve a ocupação do bairro da Boa Vista – tendência que só 

viria a se modificar marcadamente a partir da eclosão da Guerra Mundial II – 

mas vai ampliando os limites. Pode-se verificar como a sociedade local 

respondeu e marcou o espaço quando os judeus, pouco a pouco, avançaram na 

ocupação de outros espaços da cidade. Toma-se como foco inicial a Rua Visconde 

de Goiana.  

Adotamos a visão de Barthes para quem, na estrutura da cidade, é 

possível ler as marcas do seu processo e dos seus agentes de produção. Um dos 

pioneiros no estudo da semiologia, Roland Barthes diferenciou-se dos demais 

semiólogos estruturalistas seguidores de Saussure por acrescentar, à noção 

acadêmica de signo, a noção de sujeito. No seu Le degré zero de l’ecriture 

(1953) defende que o signo, já carregado de sentido cultural, recebe um 

reconhecimento particular por parte do sujeito. Essa proposição tornou-se mais 

nítida em 1973 com a publicação de O Prazer do Texto (1985) e, em A Câmara 

Clara (1979)59, Barthes torna óbvia essa dualidade mostrando que, sem a 

intervenção pessoal e subjetiva do observador – que pode ver num signo muito 

mais que um registro realista ou a mensagem codificada – a fotografia ou a 

imagem da cidade ficariam limitados ao registro documental. Não há esse limite.  

                                       
59 Os três livros são citados e comentados no livro L’obvie et l’obtus, Essais Critiques III, Editions 
du Seuil, 1982, consultado.  
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Partindo de um questionamento sobre o conteúdo da mensagem 

imagética, discorre sobre o que ele apresenta nos termos de conotação e de 

denotação e chega aos conceitos de óbvio e obtuso. Há três níveis de sentido a 

distinguir: nível informativo – da comunicação; nível simbólico – da significação 

intencional, o léxico geral, comum dos símbolos, onde se encontra o sentido 

óbvio; e o nível da significância, onde se percebe “aquilo que é demais”, o 

suplemento, o sentido obtuso.  

A partir de seus comentários sobre o universo simbólico presente em 

vários trabalhos fotográficos “que transformam a pintura numa verdadeira 

língua: nela tudo significa, tudo é metáfora” e na imagem, “escritura visível que 

precisa ser operada, atraída para uma práxis desconhecida”, pretendemos ler 

algumas marcas visíveis nas ruas da cidade.  

DEUS É BRASILEIRO, CRISTO É CARIOCA E A BOA VISTA É CATÓLICA 

Matéria publicada no JORNAL DO BRASIL em 12 de dezembro de 1931 

mostra como a sociedade brasileira afirma sua identidade católica e indica uma 

das respostas à chegada dos forasteiros e imigrantes – respostas que não são 

necessariamente conscientes ou explícitas, mas que se incorporam à imagem da 

cidade.  

Cerca de 400 pessoas subiram até o Morro do Corcovado para acompanhar de 
perto a inauguração da estátua do Cristo Redentor. A obra foi concebida pelo 
engenheiro brasileiro Heitor da Silva Costa, responsável pela estrutura da 
peça, e pelo arquiteto francês Paul Landowski, encarregado da escultura. A 
estátua, cuja construção demorou cinco anos, tem 30 metros de altura e fica 
710 metros acima do nível do mar. O ponto alto da festa ocorreu à noite, 
quando, da Itália, Guillermo Marconi, inventor do telégrafo sem fio, ativou o 
sistema de iluminação do Cristo Redentor. De dentro do iate Electra, no Lago 
de Gênova, Marconi enviou um sinal radiotelegráfico para o Brasil. A onda 
eletromagnética viajou no espaço e iluminou a estátua exatamente às 19h15. 

No Recife, em diferente escala, outras marcas surgiram nas ruas, nas 

fachadas do bairro da Boa Vista. Os imigrantes que desembarcaram no porto do 

Rio de Janeiro, que aí fizeram a “quarentena” e, só depois, pegaram um navio 

para chegar ao Recife, não fazem referência a esse Cristo, a essa marca na 

paisagem. Outras marcas são, também, ignoradas.  
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Ao andar pelas ruas do bairro da Boa Vista que foram densamente 

ocupadas por judeus, alguns detalhes saltam aos olhos. São tantos60 os 

santinhos nas fachadas, em azulejos, nichos, estátuas... São possivelmente as 

marcas, de que trata Barthes, que tornam possível ler, na estrutura da cidade, 

os seus processos e agentes de produção.  

Há, certamente, várias possibilidades de encontrar marcas, e ainda 

mais diversos são os métodos para identificá-las ou interpretá-las. Barthes se 

refere a marcas de semelhança ou predominância, marcas destoantes e outras. 

Encontramos marcas católicas que destacam a ocupação de determinadas 

residências. O estudo de um pequeno quarteirão serve como amostra. 

Figura 48: Rua Visconde de Goiana. Recife, 2003 

Foto de Haroldo Bernardino 

A Rua Visconde de Goiana é prolongamento natural da Rua da Glória 

que, sem mudar de direção, ao ultrapassar a Rua de São Gonçalo/Rua da Santa 

Cruz, por razões de toponímia histórica, ganha diferente denominação. O 

primeiro quarteirão, trecho compreendido entre as ruas da Santa Cruz e José de 

Alencar, foi escolhido para esse estudo. Com 200 metros de extensão e, de 

fachada a fachada, largura variando entre 6,50 e 10,20 metros, agrupa 19 

imóveis no lado par e 21 imóveis no lado ímpar. São várias as marcas católicas 
                                       
60 “Tantos” carrega, intencionalmente, a relatividade do fato. Refere-se mais à densidade que à 
quantidade.  
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expostas nas fachadas. Na casa 23, um painel de azulejos mostra Santo Antônio; 

nas casas 55 e 64, aparecem São Pedro e Nossa Senhora da Conceição; na casa 

76, Nossa Senhora segura o Menino Jesus e, na casa 94, um nicho abriga um 

Santo Antônio.   

Procurei referência em escassa bibliografia. Em livros recentes, com 

belas ilustrações, centenas de painéis de fachadas de azulejos portugueses e 

franceses da cidade do Recife, devidamente fotografados e categorizados, 

nenhum Santo Antônio, nenhum São Pedro ou São José. Ao arquiteto e 

historiador da cidade, professor José Luiz Mota Menezes61 perguntei sobre 

azulejos de santos nas fachadas. Falou-me brilhantemente dessa tradição 

portuguesa que caracteriza alguns lugares de Lisboa, Porto, de cidades e 

povoados aquém e além dos mares. “E no Recife, Professor?” Respondeu-me. 

“Essa é uma tradição que não se implantou fortemente no Brasil”.  

Os azulejos estão lá. Pretendi investigar de onde ou quando vieram. Se 

a resposta, dada por uma velha moradora, não responde pelo conjunto, 

esclarece ao menos a presença de um. Transcreve-se aqui parte do diálogo. 

- A senhora sabe que santo é esse?  

- É um Santo Antônio, tá vendo não?  

- Tou vendo sim, mas entendo pouco de santos.  

- É um Santo Antônio.  

- Santo Antônio, aquele que tem fama de casamenteiro? Tou gravando. Pode?  

- Vai. Pra que? É esse mesmo. Meu pai que botou ele aí, faz muitos anos. 

- Então, a senhora estava no caritó!  

- Que nada, menina. Quando eu era jovenzinha, chovia pretendente. Eu até 
que achei um bom casamento. Agora, viúva velha, ficou mais difícil. Mas pode 
me chamar de viúva alegre que eu não me importo. Ou de velhinha 
simpática. Velha um c... Danou-se. Tá gravando? Mas eu tinha uns dez anos, 
só. Ainda não corria o risco de ficar encalhada, nem eu nem minha irmã. 

- Então, por que um Santo Antônio na frente da casa?  

- Meu pai já morava aqui antes de casar, era uma rua tranqüila, ele e minha 
mãe gostavam daqui, junto da minha avó. Aí, perto da guerra mais ou menos, 
começou a chegar um bando de estrangeiros, a gente chamava eles de 
russos, galegos, mas eles eram judeus.  

- Quando? 

- Antes da Guerra de 39. E eram muitos... Tinham loja na Imperatriz. A rua 
continuava sossegada mas os galegos, que ficavam na Rua da Glória, 
começaram a avançar. Logo ali na esquina, alugaram um quartinho, um 

                                       
61 Desde os anos 1980 o professor José Luiz me incentiva a estudar a presença judaica na Boa 
Vista. 
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quintal da casa. Depois foram outros, acho que naquela casa dali. E eles 
chegavam de bando, família grande, pai, mãe, avô, tio... Nada contra, você 
sabe, mas cada macaco no seu galho fica melhor. Uma delas era muito minha 
amiga, o irmão queria namorar comigo, caritó que nada! A gente não tinha 
nada contra, mas os outros tinham. Aí, sempre que vinha alguém visitar, 
perguntavam a meu pai se ele era judeu, porque ele também era agalegado, 
assim que nem você. Mas era porque o avô dele era português, parece que a 
avó era holandesa, sei não. Aí ele, que não queria ser confundido, tudo 
quanto era judeu era comunista, pecado, imagina, colocou esse Santo Antônio 
na fachada. Já tinha ali, na casa de um vizinho, um São Pedro, a mulher disse 
que tinha trazido da Europa, ela só falava daquela viagem para a Europa, e 
botaram outro e outro, e a rua ficou cheia de santo. Dava até para fazer 
procissão. Nesse quarteirão, quer dizer. Agora já tiraram muitos. Mas hoje, 
parece que está voltando a moda. Esse é do meu tempo de menina, aquele ali 
também, não sei se tem do tempo de antes... 

Diz Barthes que uma das formas de constatar a identidade é verificar a 

alteridade – a marca simbólica do outro. A Rua Visconde de Goiana, espaço que 

os judeus pretenderam “invadir” a partir da segunda metade da década de 1920, 

apresenta essas marcas e outras, que se expressam nas relações de vizinhança 

entre algumas instituições. As marcas, se pequenas, existem. É necessário 

caminhar e, no caminho, mudar a escala do olhar, extrapolar o nível informativo 

do sentido – da comunicação, adentrar no nível simbólico – “da significação 

intencional onde se encontra o sentido do óbvio” – e chegar no nível da 

significância, “onde se percebe ‘aquilo que é demais’, o suplemento, o sentido 

obtuso”. 
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A RUA A CASA OS DETALHES 

Figura 49: Detalhes e fachadas de casas na Rua Visconde de Goiana. Recife, 2003 

Fotos de Haroldo Bernardino 

As marcas da cidade não têm caráter apenas religioso. Os santos 

ultrapassam seu significado óbvio. Os azulejos que revestiam fachadas inteiras, 

nos tempos coloniais, vão sendo retirados e, alguns, substituídos por novos, 

mantendo algo do caráter arquitetônico inicial do imóvel, como afirmaram os que 

realizaram a substituição. Os santos nas fachadas, mais recentes, afirmam a 

herança católica nacional e, como disse a entrevistada, “tudo quanto era judeu 

era comunista, pecado, imagina”, livrando dos pecados nas imediações da sede 

do Partido Comunista. Na Rua Visconde de Goiana, não na singularidade do 

detalhe mas na força do conjunto, num quarteirão interditado aos judeus, o 
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espaço fala por si62. É a “pintura em que tudo significa, tudo é metáfora”, a 

imagem que é “escritura visível que precisa ser operada, atraída para uma práxis 

desconhecida”.  

Figura 50: Detalhes nas fachadas da Rua Visconde de Goiana. Recife, 2003 

Fotos de Haroldo Bernardino 

“E naquela casa ali, também tinha um santo, tiraram outro dia”, 

completam os transeuntes interessados em contar parte da história.  

Figura 51: Uma casa na Rua Visconde de Goiana. Recife, 2003 

Foto de Haroldo Bernardino 

                                       
62 Não por acaso, achamos, o Clube e a União de Guardas Municipais está no quarteirão vizinho. 

Casa 23 Casa 55 Casa 64 Casa 76 Casa 94 
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Figura 52: MAPA DA PRESENÇA JUDAICA EM 1940 E MARCAS DE INTERDIÇÃO EM 2002 

7.2. PARA ALÉM DOS LIMITES: NA MADALENA, ESTRANGEIRO ERA 
PEDRO LAPA 

Retomando a lista de moradores judeus na Boa Vista, que gerou os 

mapas desse trabalho, pode-se verificar que, para além da Rua de Santa Cruz, 

limite do polígono inicialmente ocupado pelos judeus, predomina a habitação em 

edifícios residenciais multifamiliares construídos no final dos anos 1930 e 

seguintes, segundo depoimentos, licenças de construção e a caracterização 

arquitetônica dos imóveis. Relata um antigo morador: 

De uma hora para outra, as pessoas foram saindo, saindo, e a gente 
procurava um id na Boa Vista e tinha que andar léguas. Ou ia para a Rua do 
Comércio – quer dizer, para a Rua da Imperatriz ou para a Praça Maciel 
Pinheiro – ou então para a José de Alencar, aquele lado novo da Ilha do Leite 
e Paissandu. Meus amigos foram para a Madalena, sua tia mesmo foi, seu pai 
foi para o Rio. Os outros foram para Boa Viagem, mas acho que isso foi bem 
depois. Nunca mais a Boa Vista foi a mesma. 
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Nos edifícios construídos nas ruas novas da Boa Vista – ruas Antônio 

Guimarães, José de Alencar, Marques de Amorim, Minas Gerais e outras – 

mantiveram-se os grupos de conterrâneos que, mais uma vez, migravam em 

conjunto. A prática da residência compartilhada se manteve. Agora, não mais 

dividindo o espaço privado, moravam em apartamentos distintos, em andares 

diferentes, mas compartilhavam as áreas comuns e mantinham as relações de 

vizinhança. O depoimento de um morador de um edifício na Rua José de Alencar 

exprime a semelhança entre o velho e o “novo estilo de vida”.  

Lá no prédio moravam umas dez famílias idn. De vez em quando, parecia que 
a gente estava na Rua Velha. Não, não, ninguém mais falava iídiche, mas a 
meninada brincava junta do mesmo jeito que a gente tinha brincado nas 
oportunidades que a gente teve de brincar. Sabe esse negócio de parquinho, 
de playground, a área das garagens? Parecia com a gente brincando nos 
quintais sem muro daqueles casarões velhos. Só mudou de endereço. O jeito 
de viver continuou o mesmo. Até os sobrenomes continuaram os mesmos, já 
notou?  

O número de judeus no bairro da Boa Vista, comparado com o número 

estimado de famílias judias no Recife no período, indica que houve grande 

evasão do bairro. Os dados são pouco precisos pois esse momento justifica e 

representa, extrapolando, o fim do nosso recorte espacial e temporal de estudo. 

Repetem-se, entretanto, afirmações de que “a família ‘tal’ foi todinha para a 

Madalena”; e “os ‘fulanos’ foram para Boa Viagem, moram no mesmo prédio que 

os ‘tais’ e tais”.  

Naturalizados ou brasileiros, inseridos na classe média ascendente, os 

judeus a acompanharam na ocupação de outros espaços da cidade. Sem aqui 

fazer qualquer associação outra que a contemporaneidade dos fatos, no 

momento em que, na Europa sob domínio nazista, multiplicavam-se os campos 

de concentração e extermínio, os judeus se dispersaram no Recife. Mantiveram, 

contudo, fortes relações de vizinhança chamadas, por alguns dos protagonistas, 

de núcleos judaicos.  

Escreveu-me Jacob Elias Quevici.  

Cara Rosa, você não precisa de apresentação. Lembro muito bem de seu pai, 
meu contemporâneo que, como eu, teve o sobrenome modificado. Ele foi o 
primeiro Ludemir, filho dos Ludmer, e eu mudei de Eliasquevitch para Elias 
Quevici, com sotaque italiano. Talvez eu tenha dificuldade para responder as 
perguntas porque nasci em 1930 e a maioria dos judeus tinha chegado na 
década de 1920 e 1930 na Boa Vista. Minha família viajou, só voltamos em 
1940, portanto meus conhecimentos são do tempo do fim da II Guerra. É 
incrível que, quando voltamos, fomos morar na Madalena, na Rua José Higino, 
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praticamente de judeus. Lembro que moravam pelo menos umas dez famílias 
judias nessa pequena rua atrás do Mercado Público da Madalena. Atrás dela, 
não havia nada construído, muito diferente de hoje. A rua anterior à José 
Higino era a do Mercado, principal, e atrás da José Higino havia mato e uma 
vacaria.  

Moravam lá meu tio Simão Masur pai de Leon e Odilon, e meu pai Isaac Elias 
Quevici com os quatro filhos Jacob (eu), Mendel, Ana e Raquel. Morávamos 
um em frente do outro, na esquina da José Higino com a rua que vai dar no 
Mercado da Madalena.  

A casa de seu tio Waldemar ficava na frente do Mercado, na primeira paralela 
da José Higino, na rua principal. Sua tia Miriam também morava na Madalena, 
mas longe do Mercado. Mas acho que isso foi depois, quando eles casaram.  

Vizinho a Simão Masur tinha Hose Shuster com uma filha. Depois vinha 
Leonardo Landen com a esposa Tânia e 3 filhos: José, Tete e outro que não 
recordo o nome. No mesmo lado havia uma senhora com 2 filhos, o mais 
velho era um químico que, depois de casar, morou de frente para a praça do 
mercado – não recordo o nome deles.  

No outro lado da rua morávamos nós e, embora não tenha certeza, me parece 
que um dos filhos do Berenstein (da Livraria Imperatriz) - ou talvez fosse de 
outra família, não lembro!  

Da família Mancovesky (o contador) tinha um que era engenheiro e também 
morou nesta rua e, em 1942, foi morar em Israel num kibutz. 

Na outra ponta da Rua Jose Higino, no mesmo lado da casa da minha família, 
havia a família Frechtman, que tinha, acho, dois filhos. 

A Rua José Higino era cortada por duas transversais. Assim, numa ponta 
morava a família Frechtman, no meio morava minha família e na outra ponta 
morava a família Bushatsky, José, engenheiro, era um dos filhos, deve ter 
sido seu professor. 

Não sei se no ano de 1942 ou mais tarde, moravam na rua antes de chegar 
no Mercado duas famílias: uma delas era a dos Rushansky – acho que eram 
David e Isidoro, que tinham uma loja de tecidos perto da Rua Imperador, 
certamente com outros familiares além das respectivas esposas.  

Ah, lembrei que a senhora que morava na José Higino (a que não recordo o 
nome), tinha dois filhos. Um deles era Adolfo, que casou com uma moça da 
família Krutman, que tinha dois irmãos, acho que Lhova e Isaac. 

Bem, essas são lembranças de quando eu tinha 12 anos, pois já no ano 
seguinte fui morar na rua do Sossego, 62 – que desde 1930 era habitada por 
judeus. Meus vizinhos aí (no primeiro andar do sobrado ao lado nosso) eram a 
família Lutermam com um filho e uma filha. Depois deles moravam Natan 
Rosenthal, Dona Eva e o filho Nequinho e, no térreo deste sobrado, Sr. Isaac 
Posternak, Dona Fania e os filhos Joel e Hélio. 
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No outro trecho da rua do Sossego morava a família de Raquel (hoje 
Stambonsky) e a família Iampolsky, pais de Ruth (hoje Katz) que vive com os 
filhos em Israel.  

Na rua Bispo Cardoso Aires – a primeira paralela depois da rua do Sossego – 
moravam Germano Zaicaner, dona Poli e os filhos Beja, Sales e Hildo, e 
também Jaime Kleiman e Emilia – que era irmã de dona Poli – com suas filhas 
Rosinha e Silvinha. Neste mesmo trecho da rua morava a família Morgenstern 
com 2 filhos: Edmundo e Ruth (que se casou com Frechtman e mora em 
Israel).  

Tinha pequenos núcleos de judeus em várias partes da cidade, nessa época. 
Na Avenida Conde da Boa Vista e na Rua Sete de Setembro, no bairro da Boa 
Vista, moravam umas seis famílias, inclusive parentes de Neide, minha 
esposa. Moravam Germano Gershman (tio de Neide), esposa e dois filhos 
Nhuma e Lhova; Miguel Feller e Raica (tia de Neide por parte de pai) com os 
filhos Alexandre e Meir. Isaac Berenstein com Freida e os filhos Abraão e 
Alexandre. Os pais de Senha Ribemboim e os pais de Luis Ribemboim.  

Acho que os filhos dos imigrantes continuaram juntos porque já viviam 
juntos, estudaram o primário no Colégio Israelita e, depois, estudaram juntos 
ou no Americano Batista ou no Oswaldo Cruz para os rapazes e, as moças, no 
Colégio Pinto Junior ou na Escola Normal. Creio que continuaram juntos 
também porque nessa época as festas familiares eram grandes, nas festas 
juntava-se a parentada toda, o costume continuou.  

Bem, isso é o que posso recordar no momento. Espero que ajude em sua 
pesquisa.  

Forte abraço.  

Jacob.  

O núcleo da Madalena é minuciosamente recordado também por Saulo 

Gorenstein, que tem mapeada a Rua José Higino e o núcleo judaico da Madalena. 

Com sua boa memória, acaba estendendo-se pela Torre e mais além. Da 

infância, Saulo recorda a “sua” Rua José Higino, povoada de nomes estrangeiros, 

de judeus como ele. Em poesia entitulada Rua dos Judeus na Madalena, 

escreve63: 

Com pouca modificação, parece que foi decretada a sua preservação. Fecho 
os olhos e imagino, nos meus tempos de criança, a Rua José Higino. Lembro 
dos habitantes, dos seus nomes estrangeiros, como o meu, também 
imigrantes. Para os conhecimentos seus, não só no Recife Antigo, mas 
também na Madalena, houve a Rua dos Judeus. Só de relance, amigo, vinte 
famílias ali tinham abrigo. E se eu for perguntar, o número vai aumentar. Em 
certa época, se a memória não escapa, só havia um estrangeiro, e se 
chamava Pedro Lapa.  

                                       
63 Mapa esquemático e poesia gentilmente cedidos pelo autor.  



 
 

 

202

Ainda segundo Saulo Gorenstein, no “núcleo judaico” da Rua José 

Higino, moravam as famílias Frechtman, Tabatchnik, e Berinson – entre a Rua 

José Osório e a Rua Dr. Bernardo. No quarteirão seguinte, moravam David 

Chapiro, Gregório Chagarodsky, Kleiman, Blanche, Musich, Kislansky, Cherpak, 

Pustilnik e Markman no lado ímpar e, no lado par, Averbuch, Botler, Volcis, 

Krutman, Jacobowitz, Landen, Fleishman, Shuster e Cohen já na esquina com a 

Rua Doutor João Coimbra. Da Rua João Coimbra para o lado da Praça Professor 

Calazans, no lado ímpar da Rua José Higino, ainda moravam os Gorenstein, os 

Bushatsky e, no número 209, o “estrangeiro” Pedro Lapa – como se vê na figura 

abaixo.  

Figura 53: MAPA DO NÚCLEO JUDAICO DA RUA JOSÉ HIGINO 

Fonte: Mapa e poesia de Saulo Gorentein 

7.3. A VONTADE DE FICAR 

Segundo depoimentos, a falta de investimentos públicos em infra-

estrutura fez, da parte da Boa Vista ocupada pelos imigrantes, um lugar 

deteriorado e incompatível, para fins residenciais, com a nova condição 

econômica ascendente dos judeus. Muitos saíram. Os que resistiram a abandonar 

a parte velha da Boa Vista alegavam que era bom morar perto do trabalho, perto 

do centro, perto dos amigos. “Mas os amigos estavam indo embora”. Quais as 

justificativas para permanecer num lugar que já não respondia mais, em infra-

estrutura ou em relações de vizinhança, às necessidades de morar? “Era tão 

parecido com meu canto!”  
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Adotando a metodologia aberta de história oral proposta por Lummis, 

as colocações “inquietantes” ou “surpreendentes” devem ser investigadas. Isso 

justifica a entrevista semi-estruturada ao invés de questionários e a freqüente 

inclusão de trechos de depoimentos, ao invés de quadros e tabelas. É o espaço 

para as surpresas ou, como diz o autor em expressão de difícil tradução para o 

português, surpreenda-se, esteja livre para as surpresas, “feel free to be 

surprised”. As explicações surgiram, de diversas fontes, através de fotografias 

complementadas por posterior pesquisa de dados.  

Figura 54: Cidade Ludemir. Império Russo, 1910 

Fonte: coleção particular 

A foto acima, de 1910, é da cidade Ludemir – ou seu nome polonês, 

Wlodimier Wolinski ou Lodimer Wolhynsky e tantas variações – de onde saíram 

muitos judeus que se estabeleceram na vizinha Bessarábia, especialmente em 

Yednitz. Em Yednitz, shtetl remodelado dentro das normas do construtivismo 

russo-moldavo, pouco se pode reproduzir a imagem da terra natal.  
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Figura 55: Mapas de Yednitz. Bessarábia, 1920 

Fonte: Virtual Shtetl/Yednitz 

Em Recife, talvez tenha sido possível reproduzir semelhanças. Uma 

foto, de diferente ponto de vista, mostra o quarteirão judeu que se inicia no cais 

fluvial e, a princípio, se limitava por duas pontes. Não estamos fazendo um 

estudo comparativo entre bairros judeus, mas concordamos com a opinião de 

quem nos mostrou as fotografias: consideramos que as semelhanças no padrão 

de inserção do assentamento dentro do tecido urbano não tenham sido 

ocasionais.  

Figura 52: Vistas da cidade Ludemir. Rússia, 1910 

Fonte: coleção particular 

Ao apresentar essas fotografias, disse-me o entrevistado:  

Ta vendo ali a ponte? Igualzinha à da Rua Velha. Atravessou a ponte, tava no 
canto dos idn. Na beira do rio tinha as madeireiras e, lá dentro, tinha as 
movelarias. Igualzinho aqui. Só que lá também tinha sapateiros e peleteiros – 
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que tratavam peles de animais para fazer gola de casacos. Vê só. Se eu 
pensar que essa igreja é como a da Glória, então uma rua é a Rua da Glória e 
a outra é a Rua Velha. Não é igual? Era ali que a gente morava, quer dizer, 
que meu pai morava antes de ir para Yednitz. Eu nunca fui lá mas sei que é 
igual.  

As semelhanças fotográficas entre o Recife e o local de origem podem 

ter condicionado a escolha ou a permanência dos imigrantes no bairro da Boa 

Vista. Mais clara fica essa possibilidade quando lemos o bilhete, escrito no verso 

de uma foto Polaroid, de uma filha recifense para sua mãe, imigrante da Polônia 

e moradora no bairro da Boa Vista. Diz o bilhete: 

Mamãe, beijos. Estava meio perdida, querendo encontrar a praça, a sua casa, 
e as palavras estrangeiras não me diziam nada. De repente, soube que estava 
no lugar certo e vi porque você relutou tanto de sair da sua Rua da Matriz. 
Tirei essa foto na frente da sua casa e, se estiver borrada, pode apostar que 
estou chorando a cântaros. Ai que saudade que eu sinto por você, de você. 

Figura 53: Rua da Matriz da Boa Vista e Rua da Matriz na Polônia 

Fonte: Fotografia de Haroldo Bernardino e de coleção particular, ambas em 2002. 

Havia outros pontos visualmente semelhantes nos locais de origem de 

outros imigrantes.  
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Qual europeu não viu, na sua cidade ou na cidade vizinha, uma fonte como a 
da Praça Maciel Pinheiro? Dava até saudade de olhar, como uma lembrança. É 
isso o que você chama de se sentir em casa? 

A semelhança entre imagens poderá ser explorada adiante. Aqui, fica 

somente o registro da possibilidade de sua influência no processo de escolha do 

bairro da Boa Vista pelos imigrantes judeus. Acima, na foto da direita, uma rua, 

na Polônia, leva à praça onde se instalou o comércio judeu. A Rua da Matriz, na 

Boa Vista, leva à Praça Maciel Pinheiro.  

7.4. A PRAÇA MACIEL PINHEIRO: UM LUGAR JUDEU NO RECIFE 

Mesmo quando os judeus transferiram suas residências para outros 

bairros da cidade, o comércio judeu na Rua da Imperatriz e nas imediações da 

Praça Maciel Pinheiro, bem como o colégio, a sinagoga e outras instituições 

estavam instalados na Boa Vista. O modelo de investimentos públicos e as 

respostas locais aos limites da expansão, somaram-se a circunstâncias peculiares 

aos judeus, reafirmando a Boa Vista como seu lugar na cidade.  

Do polígono ocupado pelos judeus antes dos anos 1940, delimitado 

pela Avenida Conde da Boa Vista, pela Rua de Santa Cruz, pelo Cais José 

Mariano e pela Rua da Glória, todos os caminhos vão dar na Praça Maciel 

Pinheiro. Para lá confluem as ruas da Conceição, Manoel Borba e do Aragão, do 

Hospício, da Imperatriz e do Veras, e a Rua da Matriz que se inicia no encontro 

das ruas da Glória e Velha.  

“São noventa metros até a Rua do Hospício, e mais noventa até a 

sinagoga”, sabiam os que esperavam, na Praça Maciel Pinheiro, que se formasse 

minian e que no céu se anunciassem as estrelas que marcam início e fim do 

shabat. Era de aproximadamente cem metros o caminho, hoje inexistente, entre 

os quintais compartilhados e a mesma sinagoga, no momento em que os 

primeiros imigrantes ocuparam os quarteirões limitados pelo rio e a Rua Sete de 

Setembro, nas primeiras décadas do século XX.  

Já foi referida nesse trabalho a importância do iídiche como instituição 

cultural judaica e como língua da saudade. Ressaltou-se, também, que o 

aparelho de estado estabelecera a proibição de língua estrangeira em reuniões 

públicas. Afastados do convívio cotidiano, onde falar iídiche? Onde exercitar a 
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linguagem da memória? Quem teria pontos de vista suficientemente semelhantes 

para alimentar umas boas horas de conversa? “Quem, se não um conterrâneo? 

Quem, se não quem teve experiências como as minhas?” 

Diz Canter (1983) que o lugar é “reconhecido como multivariado, como 

existindo em alguma forma ou representação cognitiva para o indivíduo e como 

sendo intencionalmente usado pelas pessoas como um meio de atingir seus 

objetivos ou levar seus planos a efeito”. Reforça sua idéia adiante, dizendo que 

“as pessoas assumem uma atitude intencional de como se comportar nos 

lugares” e, enfatiza, “sua percepção da situação”. A Praça Maciel Pinheiro 

adquiriu o status de Lugar Judeu no Recife. É o lugar da saudade64, o que 

simboliza o tempo de toda uma geração. Mais que as conceituações teóricas, o 

depoimento de freqüentadores da Praça Maciel Pinheiro nos anos 1930 e 1940 

afirmam o seu caráter.  

De um não-judeu morador da Boa Vista nos anos 1930 colhemos o 

seguinte relato: 

Na Praça Maciel Pinheiro se juntava aquela gente estranha, diferente. Quando 
o comércio fechava e aqueles homens saíam das lojas, os meninos voltavam 
da escola, todo mundo a falar aquela língua... No sábado, ficavam esperando 
a hora da missa deles, sei lá como é que se diz! E no domingo era a gente 
esperando a missa da Matriz. Engraçado como dividia direitinho. Eram legais, 
queriam ser amigos, falavam com a gente tentando dizer coisas em 
português. E que português! Só não chegasse perto deles quando era hora do 
noticiário da rádio estrangeira. Também, chegar perto pra que? A gente não 
entendia nada e eles não desgrudavam do rádio pra nada nessa hora. Ah, 
aquilo nem era o Recife. Parecia um lugar do outro mundo.  

Essa fala demonstra a manutenção da dicotomia entre “nós” e “os 

outros”, ao mesmo tempo em que indica os usos da Praça. O depoimento de um 

dos judeus que ali se reunia no final dos anos 1930 e que hoje, solitário, ainda 

freqüenta a Praça em alguns sábados, demonstra como o espaço pode se 

transformar em âncora de tempos e lugares.  

Era ali que a gente se encontrava. Era ali que a gente sentia saudade, ficava 
feliz por ter conseguido fugir e chorava pelos que morriam nos campos de 
concentração. Era nessa praça que a gente sentia que a comunidade estava 
viva, que sobrariam judeus no mundo. Aqui a gente riu com as mesmas 
piadas, chorou com as mesmas perdas. Ai, ai, ai, era nessa praça que eu mais 
me sentia em casa. Quanto mais velho a gente fica, menina, mais saudade 

                                       
64 Para as mulheres – mas não para os homens – também a Rua Velha tem grande valor simbólico, 
âncora de saudades. Nas calçadas da Rua Velha, reuniam-se as mulheres à noite, depois de 
encerradas as atividades domésticas, para “conversas femininas”. Os homens se reuniam, depois 
do expediente de trabalho, na Praça Maciel Pinheiro.  
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vai carregando dentro do peito. Sei que não dá para trazer os que já 
partiram, os tempos se foram, mas se eu pudesse eu restaurava alguma 
coisa, não sei bem o que, alguma coisa na praça, na vida, em mim...  

Em Imigrantes Judeus, Escritores Brasileiros, Regina Igel (1998) 

descreve a literatura das diferentes gerações. Os imigrantes que hoje sentem 

saudade de outros lugares, que foram alfabetizados em iídiche, hebraico ou 

russo, dominando mal os caracteres latinos, pouco escreveram em português. Os 

seus descendentes contam sua visão das terras novas. Analistas da obra de 

Clarice Lispector indicam que as paisagens do Recife – da vida nas praças do 

Recife – nunca abandonaram seus olhos. Clarice morava na Praça Maciel 

Pinheiro.  

A importância simbólica da Praça pode ser observada através de outros 

instrumentos. Nas diversas entrevistas, avisei que estava procurando fotografias 

da Boa Vista povoada por judeus. Pretendia verificar quais tinham sido, na Boa 

Vista, os lugares importantes em um momento passado e quais lugares 

continuavam importantes no presente. Alertada pelos que trabalham com 

história oral de que as palavras de um discurso ou depoimento podem e devem 

ser confrontadas com outros instrumentos, optei por fazer a solicitação assim, 

em termos genéricos. Multiplicaram-se as fotografias de judeus dentro de suas 

casas e edifícios institucionais, seja em festas de ano novo, casamentos ou bar 

mitzvot. Chegaram cartões postais justificando a escolha da cidade e do bairro 

da Boa Vista, já apresentados nesse trabalho. Mas gente judia na rua, apenas 

nas fotos da Praça Maciel Pinheiro, em várias coleções.   
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Figura 54: A família Rotman na Praça Maciel Pinheiro. Recife, 1930 a 1950 

Fonte: coleção particular 

Nessas fotos, a Praça Maciel Pinheiro é cenário para as irmãs Elza e 

Nair Rotman na volta do colégio, nas brasileiras festas de Carnaval e, mais tarde, 

nas poses “galantes”, como assim as descrevem. É cenário para pais que se 

acompanham o crescimento da família, para pessoas que acompanham o 

crescimento do comércio e dos negócios. É o “lugar judeu por excelência”, nas 

palavras dessa ex-moradora do bairro da Boa Vista.  

A importância simbólica da Praça como referência judaica no Recife se 

reafirma, hoje – talvez por sua localização que propiciava os encontros, ponto de 

confluência de caminhos – mas, também, pelos discursos saudosos e pela 

seleção de outras 36 fotografias não incluídas mas quantificadas nesse trabalho.  
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IV. SOU DO RECIFE COM ORGULHO E COM SAUDADE 

Foi concordando com os estruturalistas que dizem que a cidade 

carrega, em sua estrutura, marcas do seu processo e dos seus agentes de 

produção, que iniciamos a observação do lugar onde, sabíamos, os imigrantes 

judeus instalaram suas residências no Recife na primeira metade do século XX. 

Procurando entender quais fatores participam desse processo, como se 

relacionam a sociedade local e estrangeira e como essas relações ocupam, 

produzem ou modificam o espaço urbano, evidenciou-se a influência de 

elementos culturais no processo de apropriação do bairro da Boa Vista pela 

imigração judaica, que dá título a esse trabalho.   

A necessidade de uma grade de referência específica foi identificada 

desde os primeiros instantes da investigação. Na condição de observadora – e, 

como segunda geração de imigrantes judeus, também parte do universo em 

estudo65 – precisei entender o vocabulário próprio dos imigrantes. O significado 

que atribuem às palavras e às instituições é impregnado de memórias e valores 

que não me pertencem pessoalmente, que estão dentro do meu domínio cultural 

mas fora do meu domínio pessoal, e que só fazem sentido dentro de seu 

contexto. Não é de correção vocabular que estamos tratando; é da compreensão 

do significado dos componentes de um processo; é do olhar estrangeiro 

confrontando, com as suas, as estruturas locais, aprendendo a conviver com elas 

e, a depender de circunstâncias políticas e sociais, no caso tanto locais quanto 

mundiais, manter uma estratégia de contato, de inserção, segregação ou 

dispersão.  

Quando alguém me dizia “Tá vendo? É igualzinho!” não era com os 

olhos que encontrava a semelhança. Não era na imagem visual ou fotográfica, 

mas em outros elementos, que se baseava a “igualdade”. Que elementos, que 

atributos espaciais são relevantes? Como ler a Boa Vista dos judeus?  

Adotamos o ponto de vista de arquitetos e urbanistas judeus 

contemporâneos, dentre eles alguns europeus imigrantes na América durante o 

                                       
65 Certamente minha condição de observadora-participante foi importante para que as pessoas 
alargassem seus depoimentos. Só agora isso fica absolutamente claro.  
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nazismo. Bruno Zevi ensina a saber ver a arquitetura66 não como invólucro, mas 

como conteúdo, e a arquitetura judaica como baseada na diversidade e, por 

princípio, avessa a regras e determinações prévias, ao que Giulio Carlo Argan 

acrescenta seu entendimento da arquitetura como submissão do espaço 

plasmado sobre os atos e motivações de nossa existência cotidiana. Ginzburg, 

com suas reflexões sobre a distância, sugere o olhar do estrangeiro, do 

estranhamento, sobre as estruturas físicas e as não-materiais. Os três 

concordam com Berger sobre a construção social da realidade, e alertam: não é 

tarefa fácil encontrar as marcas judaicas no tecido concreto. A cidade não é obra 

sem sujeito, mas os atores atuam sobre bases anteriores à sua intervenção, que 

serão usadas pelas próximas gerações. No espaço urbano estratificam-se 

tempos, espaços e atores diversos.  

Ao apontar os níveis óbvio e obtuso de leitura, Barthes nos fez ver que 

o que os imigrantes apontavam, como semelhanças, existia, de fato, mas exigia 

um novo olhar. A partir dessa leitura, a frase de Zevi ganhou novo sentido. “Os 

judeus carregam consigo o morar e não a casa, carregam o gesto e não o 

edifício”. É com elementos não-materiais ou, como diz Sennett, com todos os 

sentidos, que os judeus percebem e constroem sua espacialidade. Parafraseando 

Salomão Schneider: “múltiplas e variadas em metodologia e abordagem, são as 

formas de fazer e conhecer, na tradição judaica”.  

Entre a eclosão das duas guerras mundiais, em 1914 e 1939, período 

de 25 anos67 que, em ciências sociais, corresponde a uma geração, os judeus se 

apropriaram do espaço urbano da Boa Vista numa ação de quatro tempos – 

escolha, concentração, expansão e dispersão – cada um marcado por aspectos 

da cultura judaica e condicionado por circunstâncias sociais e políticas distantes e 

atuais.  

O objetivo principal desse trabalho – investigar a influência de 

elementos culturais no processo de apropriação do bairro da Boa Vista pela 

imigração judaica – foi desenvolvido em três direções: alguns aspectos da 

cultura judaica; a construção da cidade estrangeira ou a reconstrução do shtetl e 

o uso de diferentes espaços como palco das atividades coletivas cotidianas; e da 

relação entre imigrantes e sociedade local, e em duas temporalidades 
                                       
66 Título de seu livro mais conhecido no Brasil, adotado como referência teórica na FAU-UFPE desde 
os anos 1970 até hoje.  
67 O período foi ampliado, com finalidade contextual, alguns anos atrás e adiante.  
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simultâneas – a história longínqua que modela a cultura, e a história recente que 

torna pessoais as experiências individuais e coletivas.  

Na primeira parte do trabalho vimos como os códigos e práticas sociais 

se somam à experiência de freqüentes migrações e à convivência com 

preconceitos e reforçam a coesão entre os judeus que, como grupo, inserem-se 

nos novos contextos sociais e evidenciam sua identidade em medida proporcional 

a circunstâncias políticas e históricas. Verificamos, em seguida, como o grupo 

usou os espaços do bairro da Boa Vista em consonância com a variação de 

circunstâncias culturais e sociais. Na terceira parte do trabalho, apresentamos 

como a cidade expõe suas marcas e como as duas comunidades – de brasileiros 

e de imigrantes – respondem a essa convivência. Na inserção dos imigrantes 

judeus na cidade do Recife, participam elementos históricos, sociais e religiosos 

que compõem a cultura judaica, e o espaço da Boa Vista, com suas 

características e atributos peculiares, espaço como substrato sobre o qual se 

desenvolvem as ações. Os judeus estavam, a princípio, construindo a cidade 

estrangeira e, paulatinamente, passaram a fazer parte da cidade – ou melhor, o 

Recife passou a fazer parte de sua história.  

O pequeno grupo de imigrantes que, nas primeiras décadas do século 

XX, assentou-se no Recife, iniciava o processo de inserção da atual comunidade 

judaica na sociedade pernambucana. O insucesso das breves experiências fora 

do perímetro urbano central – como em Afogados e Tejipió – e da formação de 

núcleos agrícolas – em Carpina, Timbaúba, Palmares e Barreiros – apontam a 

tendência de participação dos membros da comunidade judaica nas áreas 

urbanas. Apontam o caráter gregário das instituições judaicas, que exigem 

quorum ou minian para a celebração de algumas cerimônias e para a 

manutenção do “Estado mínimo” e, também, para as landsmanshaften – 

sociedades que, na virada para o século XX, eram organizadas espontaneamente 

por imigrantes judeus, com o objetivo de dar suporte aos novos imigrantes 

conterrâneos, baseadas no princípio da tzedakah – justiça e responsabilidade 

social. Na Boa Vista, escolheram inicialmente as quadras contornadas pelo rio 

Capibaribe, no Cais José Mariano. Ali moravam, ali trabalhavam nas madeireiras 

e dali saiam, “pela banda do rio”, para a atividade de klientelshik ou comércio 

itinerante. A vida coletiva acontecia no pátio confinado do interior dessas 

quadras, onde os quintais eram compartilhados.  
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Na medida em que o grupo cresceu, principalmente pela chegada de 

parentes vindos do leste europeu quando a Guerra Mundial I e a Revolução 

Russa terminaram e o Império Otomano caiu, a composição demográfica se 

modificou, exigindo novos e maiores espaços para abrigar a crescente 

comunidade. A vida coletiva se transferiu para a Campina da Alegria, “lugar 

escondidinho, né?” que ampliava e mantinha a esfera dos quintais 

compartilhados, agora dos casarões das ruas Velha e da Glória. O recíproco 

estranhamento entre sociedade local e sociedade imigrante era minimizado pela 

pouca freqüência de encontros casuais. O espaço de convivência apresentava, 

ainda, múltiplas entradas e saídas, referidas como “úteis, num caso de 

necessidade”. “Quem já viu um pogrom, não esquece.” 

A ascensão de Hitler ao posto de chanceler da Alemanha em 1933 

afetou os judeus de todos os lugares. No continente americano, o temor era do 

que se lia ou ouvia; na Europa, dor e pânico eram sentidos na própria pele. A 

nova circunstância política deixava clara a necessidade de proteção estatal para 

a manutenção da idoneidade física e cultural das comunidades judaicas da 

Diáspora. No Recife, para os imigrantes judeus e seus descendentes brasileiros, 

à Campina da Alegria somou-se, como espaço coletivamente apropriado, a Praça 

Maciel Pinheiro. Com a identidade cultural e religiosa evidenciada pelos gestos, 

pelo idioma, pelas instituições que se implantavam e, legalmente, pela 

responsabilidade sobre os recém-chegados convidados através das “cartas de 

chamada” exigidas pela Constituição, os judeus expuseram-se, a cada final de 

tarde, a cada final de expediente de trabalho – nas imediações das ruas da 

Imperatriz e do Aragão – na Praça Maciel Pinheiro. As noites nas calçadas da Rua 

Velha também pontuam memórias saudosas.  

A partir de então, e mais intensamente em anos seguintes, os judeus 

vão escolhendo outros espaços residenciais. Alguns resistem à mudança, 

deslocam-se dentro do próprio bairro, poucos migraram sozinhos ou com a 

família mais próxima e outros se agruparam fora da Boa Vista. No momento em 

que, no Recife, os judeus assimilavam a cultura e se inseriam na sociedade local, 

que a sociedade local impunha limites à expansão da comunidade judaica na Boa 

Vista e, na Europa, multiplicam-se os campos de concentração, os judeus se 

dispersaram ou formaram pequenos núcleos em vários pontos do tecido urbano.  
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Cada um desses quatro momentos é marcado por acontecimentos 

sociais que mudaram a história do século XX. O primeiro intervalo corresponde 

ao período da Guerra Mundial I e da Revolução Russa, ambos ocorridos dentro e 

nas imediações do Pale ou Zona de Confinamento, onde estavam dois terços da 

população judaica mundial. O segundo intervalo é delimitado pelo final da Guerra 

Mundial I e a ascensão de Hitler ao poder. A partir de 1933 o holocausto se 

inicia, chegando ao auge com o fechamento dos canais de emigração, com a 

Guerra Mundial II e o extermínio de seis milhões de judeus na Europa. Cada um 

desses momentos é marcado, também, pelo uso de diferentes espaços públicos 

onde se evidenciam formas sociais, funcionais e simbólicas que são modelados 

por elementos culturais e circunstâncias históricas.  

Os imigrantes judeus e seus primeiros descendentes no Recife usaram 

diferentes espaços públicos ao longo da consolidação da comunidade judaica da 

Boa Vista, respondendo aos diferentes momentos da história do século XX. 

Perfazendo menos que 1% da população da cidade, fizeram-se maioria ao se 

concentrarem, em torno de suas instituições, em algumas ruas de um bairro 

naturalmente segregado do tecido urbano circundante por barreiras naturais – o 

rio, os alagados, as terras não loteadas e o mangue.  

Espaço segregado? Quando perguntamos aos ex-moradores se o bairro 

da Boa Vista era um gueto, a resposta foi sempre enfática. “Não! Eu não morei 

num gueto!” Em seu ponto de vista, residir em uma parte da cidade, como 

grupo, não se define como segregação, muito menos como gueto. “Tanto 

segregação quanto gueto são – ou foram, queira Deus – obrigatórios. Estávamos 

na Boa Vista talvez para ficar juntos, mas podíamos sair a qualquer momento. 

Éramos livres. Saímos, quando quisemos.” Mesmo considerando a discussão 

sociológica sobre grupos étnicos e a alegação histórica de que a segregação dos 

guetos é via de mão-dupla – que isola da vida externa mas, em compensação, 

preserva a cultura judaica – a resposta continuava enfaticamente a mesma. 

“Gueto, nunca! Não vamos banalizar as palavras68!” Segundo os dicionários e os 

livros de história e urbanismo consultados, eles estão corretos. Formou-se, na 

Boa Vista, um nicho urbano, pois. Segregação não é metáfora.  

                                       
68 Do mesmo modo, os imigrantes não usaram a palavra anti-semitismo para descrever as atitudes 
contrárias aos judeus que, no Recife, nunca passaram de incidentes “menores”.  
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O uso coletivo de diferentes espaços públicos parece dar resposta 

direta ao contexto histórico e cultural, respondendo às diferentes circunstâncias 

que marcaram esse período. Ao analisar cada intervalo do processo de 

apropriação da Boa Vista pela imigração judaica, vê-se a relação que se 

estabelece entre perfil demográfico, comportamento e atributos físicos do 

espaço.  

No primeiro intervalo – A ESCOLHA: a experiência do contato – os 

imigrantes judeus vão construindo a cidade estrangeira. Na Boa Vista esvaziada 

de seu uso residencial anterior, provocado pela evasão da burguesia recifense 

para os bairros e subúrbios afastados do centro, os imigrantes judeus 

encontraram o estoque imobiliário disponível e compatível com suas 

necessidades. Nas quadras que se limitam pelo Cais José Mariano, vizinhos aos 

ingleses, estão isolados da sociedade local. Exercem as profissões para as quais 

já tinham habilidade antes da migração e repetem, aqui, padrões apontados por 

diversos autores como presentes em nichos judaicos em vários espaços e 

tempos. Não por acaso estão, aqui e em outros lugares, na beira do rio, nos 

alagados ou nas franjas da cidade hoje, como estiveram, nas cidades medievais 

e mesmo no Recife do século XVII, “fora de portas”, além das muralhas que 

definiam o perímetro protegido. No interior das quadras reproduziam os padrões 

dos shtelech e mantinham seus traços de identificação. A prece coletiva 

realizava-se longe dos olhares curiosos, muitas vezes hostis na história do povo 

judeu. “Quase como no meu shtetl. Quase como no Cativeiro do Egito, nos 

tempos de Moisés. Eu acho que era assim.” 

Figura 56: Prece matinal num shtetl. Polônia, 1910 

Fonte: Virtual Shtetl online 
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Essa parte da cidade era o alojamento temporário, onde se fortalecia a 

pertinência a um grupo – de imigrantes judeus e não da sociedade local. 

Estavam aqui para ganhar a vida, “fazer América” e voltar.  

A identificação dos judeus com o lugar pode se basear, também, em 

semelhanças visuais. Na correspondência entre um imigrante no Recife e seus 

familiares ainda no leste europeu, a esposa pergunta: “O Cais dos Judeus daí é 

igual ao Cais dos Judeus daqui?” “A fotografia fala por si”, responde o marido.  

Recife, Brasil Przemsyl, Polônia 

Figura 57: O Cais José Mariano e o Cais dos Judeus na Polônia 

À esquerda, o Cais José Mariano em 1908 e 1939. À direita, o Cais dos Judeus de Przemsyl, 1910.  

Fonte: coleções particulares 

No Recife, como em vários lugares do mundo, os judeus se dedicam à 

movelaria e marcenaria, atividade que possibilita a formação de redes de 

solidariedade e “trabalhar sem patrão”. O transporte fluvial de madeira69 justifica 

a sua permanência nas margens de rios que têm, também, importância 

simbólica. Como barreira física natural, delimita o território onde será possível 

instalar a densidade ocupacional, reproduzindo as experiências anteriores de 

                                       
69 Segundo depoimentos, os lotes de madeira chegavam ora em barcos e barcaças, ora amarrados 
como um feixe, lançados na correnteza, de acordo com o horário das marés.  
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morar nos guetos e nos shtetlech. Representa também uma barreira contra os 

metafóricos cossacos e repete um padrão, identificado por outros autores: 

extinta uma comunidade judaica, uma segunda comunidade se instala do outro 

lado do rio ou, retomando a etimologia da palavra: em hebraico, “hebreu” se diz 

ivrit, que significa “estrangeiro”, “o que vem do outro lado do rio”.  

O segundo momento – A CONCENTRAÇÃO: a construção da aparência 

– é marcado pelo aumento e diversificação do grupo de imigrantes, pela 

evidenciação da identidade do grupo e pela implantação das instituições em 

torno das quais se concentraram. Fortalece-se a distinção entre “nós” e “os 

outros”. Parte da vida cotidiana acontece nos quintais compartilhados no interior 

das quadras, e a vida coletiva se desenvolve na Campina da Alegria, para onde 

se abrem os quintais dos sobrados da Rua Velha e da Rua da Glória que têm, 

assim, endereço incerto ou mais de uma possibilidade de acesso. Ao mesmo 

tempo, os edifícios onde se instalam as organizações judaicas mantêm, 

externamente, um caráter indistinto, confundindo-se com os imóveis do entorno.  

O edifício da sinagoga da Rua Martins Júnior não evidencia, 

externamente, o seu uso judaico. O mesmo acontece com os edifícios do colégio, 

da cooperativa, do centro cultural. As instituições judaicas são reconhecidas, 

pelos judeus, por seu uso, e não pela sua forma. Apesar de marcadas, 

externamente, com algum símbolo, mais freqüentemente com a Estrela de 

David, os edifícios institucionais judaicos não são vistos, por não-judeus, como 

tal.  

A arquitetura judaica no fim do século XIX e começo do século XX, ou 

ao menos a arquitetura das sinagogas, tinha grande expressão no leste europeu. 

Segundo Bruno Zevi, quando os arquitetos judeus – citando Richard Meier, 

Eisenman, Libeskind, Hecker, Frank Gehry – iam se libertando da “pátria 

portátli”, a arquitetura passou a ser objeto de interesse também das 

comunidades judaicas menores, espalhadas pela Diáspora.  

Ao contrário do que acontecia no Recife, nas cidades grandes e nos 

shtetlech do leste europeu as sinagogas se distinguiam na paisagem urbana dos 

séculos XIX e anteriores, como arquitetura monumental.  
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Figura 58: Sinagogas do leste europeu.Começo do século XX 

Fonte: Virtual Shtetl 

Essas sinagogas na Europa Oriental – nas cidades de origem dos 

imigrantes judeus no Recife – em nada se assemelham à Synagoga da Boa Vista, 

na Rua Martins Júnior. Justificam os entrevistados:  
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Não construímos a sinagoga. Aproveitamos o prédio. Não tinha nada na 
frente, lembra? Aliás, o que mais se parece com o shtetl é a fartura de shul, a 
reunião de minian em várias casas, cada um com seu grupo mais próximo, 
sem aquela pompa de ritual. A gente era gente simples, e continua sendo. 
Tem várias versões de sinagoga, entende? É isso que parece com o shtetl.  

Com a implantação das instituições em suas “várias versões”, foi-se 

reconstruindo o shtetl na Boa Vista. Dois shtetlech, ambos na Bessarábia e local 

de origem de muitos judeus do Recife, Yedinitz e Sukuron não se parecem. 

Entretanto, imigrantes de um e de outro afirmaram que a Campina da Alegria se 

parecia com o “seu” shtetl. Como podem dois diferentes se parecer?  

É que a gente se encontrava, todo mundo falando iídiche, o cheirinho 
conhecido vindo das cozinhas, os meninos brincando, as pessoas 
conhecidas... Era a cara do shtetl. Rezar é importante, sim, mas o convívio é 
que tinha a cara do shtetl. Para rezar, basta um Sefer Torah e formar minian. 
Ou, quando não é possível, a gente sabe que na mezuzah cabem todas as 
palavras. Porque palavra não ocupa espaço, e uma mezuzah a gente carrega 
para qualquer lugar.   

Talvez em decorrência da experiência de freqüentes migrações, os 

judeus tenham criado o sentido de “espaço judaico” baseado em estruturas 

simbólicas ou não-materiais. Pela convivência com preconceitos, uma mezuzah 

sintetiza todas as palavras. As instituições, “o gesto e não o edifício”, 

reconstruíram o shtetl. No Recife do começo do século XX, na Boa Vista, a 

arquitetura judaica não teve tempo para ganhar expressão. “Na época do 

holocausto, quem é que queria se identificar?” A Campina da Alegria e as casas 

da Rua Velha e Rua da Glória, tinham mais de uma saída.  

Eu nem tinha percebido. Você faz cada pergunta! Acho que era o que a gente 
precisava, naquele momento, para se sentir seguro. 

Não é na fotografia, mas nas relações de vizinhança e nas instituições 

culturais, que a Boa Vista se assemelha aos tantos shtetlech.  

O terceiro momento desse estudo – A EXPANSÃO: negociando espaço, 

identidade e limites – foi o tempo do nazismo. Mais uma vez, o ambiente político 

e os elementos culturais parecem influenciar o processo de apropriação e o uso 

dos espaços públicos. Quando, na década de 1930, governos autoritários se 

fortaleciam no Brasil e no mundo, e o Partido Nazista se fez presente na 

Alemanha, no Brasil e em Pernambuco, estabeleceram-se novas relações sociais 

e novos usos do espaço da Boa Vista. A política imigratória brasileira, mais 

restritiva então, não impediu o crescimento do grupo de imigrantes judeus no 
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Recife, crescimento alimentado pela necessidade de fugir do holocausto e por 

práticas de solidariedade e responsabilidade social peculiares ao judaísmo. A 

unidade e a diversidade do grupo se expõem a um só tempo no uso do Centro 

Israelita e da Rua da Glória. Os imigrantes vão negociando a identidade nacional 

através de processos de naturalização e outros mecanismos de inserção social. A 

vida coletiva, antes confinada nos limites da Campina da Alegria, agora se expõe 

visível na Praça Maciel Pinheiro. O pequeno comércio judeu se transforma e, com 

identidade judaica assumida, a Rua da Imperatriz fecha no Yom Kipur.  

Os judeus naturalizados e seus descendentes são, agora, brasileiros. 

Podem ocupar qualquer lugar da cidade. Pertencem ao amplo grupo de cidadãos 

do Recife. Alguns se mudam. Muitos permanecem na Boa Vista, deslocando-se 

para a parte nova do bairro, onde os próprios judeus, ao lado de outros 

empresários, construíram edifícios residenciais multifamiliares. Sem saber 

explicar, alguns imigrantes se sentem presos, sentimentalmente ancorados 

naquele lugar do Recife. As semelhanças fotográficas entre a Boa Vista e os 

shtetlech se pronunciam como justificativa. Mas não é só de semelhanças 

fotográficas que se constrói o shtetl.  

A Praça Maciel Pinheiro, para onde convergem as ruas da Boa Vista 

ocupadas pela imigração judaica, é ponto de encontros diários ocasionais e 

voluntários. Com a ausência das residências, onde acontecerão os encontros, 

onde acontecerão as práticas culturais cotidianas? Obedecendo ou lutando contra 

os limites sutilmente impostos pela sociedade local à sua permanência ou 

expansão no bairro da Boa Vista – exemplificados na Rua Visconde de Goiana – 

os judeus se movimentam pela cidade. Ainda coletivamente, formam os núcleos 

da Madalena, da Torre, das imediações da Rua Corredor do Bispo, de Boa 

Viagem e outros mais. Hoje, uma rápida leitura da lista telefônica aponta a 

permanência de muitos desses e outros núcleos.  

Por que a vontade de ficar? Depois de anos na Boa Vista, ela era o 

lugar judeu. Se a temporalidade longeva, coletiva, indicou a reunião em torno 

das instituições culturais, fortalecendo o sentimento de pertinência a um grupo, 

na temporalidade das experiências pessoais, a Praça Maciel Pinheiro ganhou 

valor simbólico. Ali tinham acontecido os encontros eventuais, relacionados à sua 

posição de ponto de convergência de caminhos. Para ali voltavam, e uns poucos 

ainda voltam, buscando a atmosfera ou a densidade judaica que se desfez 
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quando os judeus – naturalizados ou brasileiros – se dispersaram. Para as 

gerações seguintes, a Praça Maciel Pinheiro é, como outras praças, uma das 

paisagens do Recife.  

Alguns entrevistados insistiram em evidenciar semelhanças, 

necessidade quase pessoal de afirmar que todos os shtetlech cabiam no mesmo 

bairro. Isso pode ser verdadeiro para o shtetl virtual, constituído de estruturas 

imateriais ou simbólicas. A comparação do bairro judaico da Boa Vista com 

outros espaços concretos é, entretanto, pouco plausível.  

Devido a grandes diferenças entre os grupos e os momentos históricos, 

a tentativa de comparar a comunidade judaica ashkenazi da Boa Vista no século 

XX com a comunidade judaica sefaradi do Bairro do Recife do século XVII perde-

se na impossibilidade de nivelar os contextos. Comparar os judeus do século XX 

no Recife com os judeus contemporâneos que migravam para a Palestina, 

pessoalmente envolvidos com o restabelecimento do Estado Judeu, faz-se 

impossível, devido à existência, lá, de um aparelho estatal de proteção e do 

investimento das massas sionistas mundiais para que aquela experiência se 

concretizasse a contento. Comparar a experiência do Recife com a dos judeus 

que, em 1909, construíram Tel Aviv70 como subúrbio de Jaffa, esbarra no 

horizonte temporal pretendido pelos dois grupos – Tel Aviv era o retorno e era 

para ficar. Assim, vemos a presença judaica no bairro da Boa Vista no século XX 

como singular.  

Durante 25 anos, os judeus construíram o seu lugar no Recife. 

Inseriram-se na sociedade e mantiveram suas peculiaridades, os traços que 

fundamentam a identidade judaica. Implantaram suas estruturas materiais e 

imateriais, as práticas cotidianas e as instituições judaicas e constituíram o 

Ishuv, a Colônia Israelita. Reconstruiram, no Recife, a imagem de cada shtetl. 

Negociando a identidade nacional, fizeram-se brasileiros e acompanharam a 

sociedade em seus vários deslocamentos pelos espaços recifenses. Imigrantes e 

brasileiros interagiram, responderam às oscilações políticas e sociais que 

caracterizaram o período, ao aumento e à diversificação do grupo. A cidade 

permitiu e limitou a expansão. Cada um deixou suas marcas. A Praça Maciel 

Pinheiro – o lugar judeu no Recife – é a síntese desse processo. Os imigrantes 
                                       
70 Por decisão da Organização das Nações Unidas, a “Cidade Branca”, parte modernista da cidade 
de Tel Aviv construída no começo do século XX, foi decretada patrimônio cultural da humanidade 
em 2004.  
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judeus, como tantos outros agentes, participaram da produção da metrópole que 

é, em essência, a sobreposição de tempos e atores, palco de convivência de 

iguais e desiguais.  

Diminuída a freqüência à velha sinagoga, construídos o novo colégio, a 

nova sinagoga e o novo Centro Israelita fora do bairro da Boa Vista, substituídos 

os usos dos edifícios, surge um novo lugar. Assim como os imigrantes judeus 

deram significados diferentes ao traçado urbano e aos edifícios coloniais da Boa 

Vista, sua ausência resignifica o espaço. Algumas marcas persistem. O pólo 

moveleiro na Rua do Aragão e adjacências e o comércio de calçados e confecções 

na Rua da Imperatriz, são marcas reminiscentes que se apagarão. As marcas na 

memória, imateriais, serão mantidas na medida em que inclua esse capítulo na 

história do Recife. É a cidade que se reconstrói e “o presente que se inventa, de 

hora em hora, no ato de lançar fora o que adquiriu e de desafiar o futuro”.  

Constatada a influência de elementos culturais no processo de 

apropriação dos espaços da cidade, pode-se inserir essa discussão no repertório 

metodológico e projetual dos planejadores urbanos. Todos nos sentimos 

estrangeiros em relação a alguma coisa, a alguém, a algum lugar – sentimento 

que, dizem os pesquisadores, está diretamente associado à conservação, 

preservação e destruição do patrimônio público ou coletivo, e à construção do 

sentimento de pertinência e cidadania. Sentimo-nos estrangeiros do outro lado 

da cidade ou nas ruas que não freqüentamos. Não há símbolos universais, mas 

há artifícios de desenho urbano que, associados a filtros culturais, são capazes 

de construir um ambiente urbano onde até os “estrangeiros”, que somos todos 

nós, se sintam pertinentes à metrópole.  

Muitos contaram parte de sua história, declarada ou anonimamente 

nesse trabalho. Em muitos momentos, na redação dessa dissertação, questionei-

me se deveria nominar os sujeitos ou contar os fatos anonimamente. Mesmo 

achando que cada relato aqui exposto, por mais pessoal que seja, é parte de 

uma história coletiva, optei por associar nomes aos depoimentos, por enorme 

respeito, sentimento de gratidão e carinho aos que se dedicaram a contar essa 

história, que é só uma parte, pequena parte do que se tem a dizer. A presença 

judaica no Recife no século XX ainda terá muitos capítulos.  
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Figura 59: MAPA DA PRESENÇA JUDAICA NA BOA VISTA NO FINAL DA DÉCADA DE 1930 

Fonte: Lista de moradores judeus no Bairro da Boa Vista elaborada para esse trabalho 
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SHEMAH ISRAEL 

Muitas dissertações e monografias terminam com “considerações” ou 

“questões” deixadas para investigação posterior. É assim, penso, que se 

aprofunda o saber sobre um tema e se somam contribuições no processo social 

de construção do conhecimento.  

Sobre a influência de aspectos culturais no uso dos espaços urbanos – 

tema ainda pouco explorado – há mais perguntas que respostas. Sobre os 

imigrantes no Recife e na Boa Vista, apenas se iniciou a pesquisa. Sobre os 

judeus que, apesar de dispersos por milênios nos quatro cantos da Diáspora, se 

mantêm reunidos como nação sem território, parece restar uma pergunta que 

me permito não desvendar com palavras minhas. Uso as palavras de Dora, 

protagonista de uma história de vida que é tão pessoal quanto coletiva, palavras 

que indicam caminhos para investigação posterior ou, quem sabe, para a 

conservação dos enigmas ou para a manutenção dos segredos. É um relato de 

uma sobrevivente que, no Brasil, foi acolhida por uma comunidade.  

Conta-se que, quando acabou o Holocausto, muitas crianças judias 

estavam em casas de famílias católicas que as protegeram e, de lá, foram 

levadas para asilos ou orfanatos. O Relief, departamento da recém-criada 

Organização das Nações Unidas, implantou centros de recepção para as pessoas 

que, durante a guerra, foram deslocadas de suas residências ou afastadas de 

suas famílias. Eram os DP camps, campos para displaced people, pessoas 

deslocadas. Iniciou-se um movimento mundial para recuperar essas crianças, 

para dar-lhes uma família judia, para tentar achar seus pais que poderiam ter 

saído vivos dos campos de concentração. Judeus do mundo todo se uniram nessa 

busca. A partir do cruzamento de informações orais e de vários mapas, tentavam 

descobrir a procedência das crianças ou o paradeiro dos parentes e amigos.  

Em 2002, numa sinagoga no Rio de Janeiro, apresentada como vindo 

do Recife, fui chamada por uma polonesa que me pediu para dar um recado à 

comunidade judaica do Recife. Dora contou como chegou ao Brasil, parando no 

Recife, depois seguindo viagem. Foi protegida por uma família de vizinhos 

católicos quando seus pais foram levados para o gueto de Varsóvia e, de lá, para 

o campo de concentração e extermínio de Auschwitz, de onde poucos saíram 

vivos. 
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Quando os aliados avançavam e libertavam os presos dos campos de 
concentração, aconteceu o movimento mais bonito da história judaica de 
todos esses meus anos de vida, mais bonito até que a fundação do Estado de 
Israel. Libertos, os judeus saíram numa busca desesperada à procura de 
parentes, de sobreviventes... As crianças não reconheciam seus pais naqueles 
cadáveres ambulantes saídos dos guetos. Amedrontadas, poucas se 
declaravam judias. Ninguém sabia, as crianças não sabiam, o que estava por 
vir. Os que me protegeram e depois me mandaram para o abrigo me 
avisavam, sempre, para não dizer que era judia. Eu obedecia. Um dia, 
chegaram umas pessoas no abrigo e, num canto, rezaram alto Shemah Israel. 
Eu corri pra junto, algum deles podia ser meu pai, minha mãe, era a reza 
deles, da gente, a reza que a gente rezava junto todo dia, de manhã, de 
noite. Alguém me abraçou. Não era minha mãe, mas passou a ser. As 
crianças que sabiam rezar eram imediatamente identificadas como judias e 
tentavam descobrir onde estavam seus parentes. Era a forma mais inteligente 
deles extraírem essa difícil confissão. Eu era uma criança corada e sorridente 
quando vi minha mãe pela última vez. Será que nós nos reconheceríamos 
depois da guerra? Vita procurava uma filha da minha idade. Nunca nos 
chamamos de mãe e filha sem chorar, isso doía na gente, mas fomos uma 
família tão feliz quanto se pode ser, depois de ter vivido o holocausto.  

E sobre o Recife, Dora?  

Fomos para o Brasil e o navio parou em Recife. A Colônia se reuniu no Centro 
Israelita, tinha lanche, umas caixas cheias de roupas, livros e brinquedos. E 
muitos olhares curiosos. Queriam reconhecer na gente um traço de 
parentesco, dar proteção, reconstruir as famílias. Foi a primeira vez que 
brinquei com crianças da minha idade, fora da Europa. Soube que o Brasil era 
para ser a minha terra. Viemos para o Rio onde moro, e até hoje sinto 
saudade. Saudade que só aumenta. Saudade não sei de quê. Vita morreu ano 
passado.  

Posso mandar um recado? Diga lá que aquele foi o lanche mais importante da 
minha vida. Obrigada. Demorei mais de cinqüenta anos para achar a 
oportunidade para agradecer. Será que é tarde? Nunca é tarde. Tem alguma 
coisa no povo judeu que mantém a gente junta. O que me deu a chance de 
uma família depois do Holocausto foi Shemah Israel71, uma reza tão simples, 
um ato tão rotineiro. Então, escuta. Escuta a minha voz. Leva meu recado, 
menina. Nunca mais voltarei à Polônia.  

Recado dado.  

                                       
71 No início desse trabalho, a oração Shemah Israel “Escuta, Israel, o Eterno é nosso Deus, o 
Eterno é único” foi apresentada como a declaração fundamental da fé judaica.  
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Figura 60: Mapas do Holocausto 

Fonte: catálogo de exposição do United States Holocaust Memorial Museum, Nova York, 2000 
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