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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem por objetivo analisar a possibilidade que é dada a 
uma instituição escolar para internalizar uma segunda identidade e assegurar 
tradições: Estudamos o Colégio Israelita Moysés Chvarts, por ser o único em 



Recife/PE, em que há quase um século se atém à educação de crianças e jovens 
judeus e não judeus. Através da teoria do sociólogo alemão Norbert Elias (1897-
1990), analisei o conceito por ele desenvolvido, de ‘habitus’, ou seja, uma ‘segunda 
natureza’, ou ‘saber social incorporado’ investigando quais as diversas atividades 
educacionais dentro do Colégio que contribuem para manter sua memória e formar 
essa segunda natureza. Diante disso, os procedimentos metodológicos adotados para 
essa pesquisa visam compreender e analisar os elementos simbólicos que foram 
construídos pela comunidade judaica sobre essa instituição de ensino: as fontes 
documentais foram analisadas com base na História Nova, dessa forma utilizamos de 
fotografias, cartazes, Projetos Políticos Pedagógicos, etc., para construir a narrativa 
dessa dissertação. A contribuição da História Oral enquanto procedimento 
metodológico também contribuiu para a realização dessa pesquisa, visto que as 
pessoas que foram formadas dentro dos valores dessa instituição de ensino 
discutiram quais os efeitos que tiveram para a construção de sua vivência e 
imaginário enquanto um grupo que contempla valores, inseridos dentro de um grupo 
social maior. Tendo a teoria eliasiana do habitus enquanto linha de raciocínio para a 
realização dessa pesquisa, percebi os fortes elementos simbólicos que o Colégio 
Israelita forma em seus alunos, através das vivências diárias, atividades culturais e 
disciplinas escolares diferenciadas: há na comunidade judaica a crença na educação 
como fator fundamental para a continuidade de valores e memória de seus 
antepassados; também a sacralização da educação formal e da tradição oral, 
enquanto um elo de resistência para a sobrevivência desses valores que são caros ao 
grupo, contribuindo para a formação da identidade judaica e a continuidade de 
tradições milenares.  

 
 
Palavras-chave: Escola Judaica; Habitus Eliasiano; Identidade; Tradição; 

Memória; Cultura.  
 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this study is to analyze the participation of a school institution in  
internalization of a second identity and ensuring tradition: The Colégio Israelita 
Moysés Chvarts was studied, as this is the only school of its kind in Recife/PE that 
for nearly a century has dedicated itself to the education of Jewish and non-Jewish 
children. Through the theory of the German sociologist Norbert Elias (1897-1990), 



the concept  of ‘habitus’ - a ‘second nature’ or ‘incorporated social knowledge’- was 
analyzed by investigating which of the diverse educational activities within the 
school contributed to maintaining  memory and forming this second nature. The 
methodological procedures adopted for this research were chosen with the objective 
of comprehending and analyzing symbolic elements constructed by the Jewish 
community with regards to this educational institution: documents were consulted on 
the basis of New History, as such photographs, posters, Pedogogical Policy Projects, 
etc. were consulted to construct the narrative of this dissertation. Oral History as a 
methodological procedure also contributed towards this research, as people who 
studied within the values of this educational institution discussed the effects that 
these had in the construction of their living experience and social imaginary as a 
group that contemplates values within a greater social group. With the Eliasian 
theory of habitus as a line of rationale for the this research, strong symbolic elements 
that the Colégio Israelita installs within its students through daily life, cultural 
activities and differentiated scholarly subjects were perceived: there is within the 
Judaic community belief in education as a fundamental factor for the continuity of 
values and the memory of ancestors; also, the sanctification of formal education and 
of oral tradition as a tool of resistance for the survival of these values, which are dear 
to the group, contribute toward  the formation of Judaic identity and the continuity of 
traditions that are millions of years old.  

 
 

Keywords: Judaic School; Eliasian Habitus; Identity; Tradition; Memory; Culture.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

“Se existe um único tema que domina os meus escritos, todas as minhas 

obsessões, é a memória. Porque tenho tanto medo do esquecimento quanto do ódio 

ou da morte. 

Esquecer, para um judeu, é negar o seu povo e tudo o que ele simboliza e 

também negar-se a si próprio. Daí o meu desejo de não esquecer nem de onde venho, 

nem o que influenciou as minhas opções: as paisagens assombradas da minha 

infância; a terra de maldição onde num instante as crianças tornaram-se velhos; as 

pessoas que conheci ao longo desse caminho. 



Lembrar? Lembra-te de que foste escravo no Egito. Lembra-te de santificar o 

Shabbat. Lembra-te de Amalek, que quis aniquilar-te. Nenhum outro mandamento 

bíblico é mais persistente. Os judeus vivem e crescem sob o signo da memória. Ser 

judeu é lembrar: reclamar o nosso direito à memória bem como o dever de a manter 

viva. 

Através do passado recente encontro-me com minhas origens distantes, 

retornando a Moisés e Abraão. É também em seu nome que eu comunico a minha 

busca. Quando um judeu reza, as suas orações enlaçam-se às de Davi e do Besht. 

Quando um judeu desespera, é a tristeza de Jeremias que o faz chorar. A memória 

dos judeus ganha força na memória do seu povo, e para além dela, da humanidade.  

Porque a memória é um bem: cria laços em vez de os destruir. Laços entre o 

presente e o passado, entre indivíduos e grupos. É por me lembrar do nosso princípio 

comum que me aproximo dos meus semelhantes, de todos os seres humanos. É por 

me recusar esquecer que o seu futuro é tão importante quanto o meu. Que seria do 

futuro da humanidade se fosse desprovido da memória?” 

(Elie Wiesel, prêmio Nobel da Paz, retirado do prefácio do livro From the 

Kingdom of Memory, Summit Books, New York, 1990). 
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Figura 02. Colégio Israelita Moysés Chvarts, 1963. Comemoração do Pessach. (Fonte: Arquivo Histórico 
Judaico de Pernambuco). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Colégio Israelita Moysés Chvarts1 busca continuamente desenvolver nos 

educandos um sentido de tradição, identidade e preservação histórica, através de 

ações educacionais, festivas e artísticas. Tais ações estão pautadas na idéia de que a 

memória social e histórica se alimenta de dados da tradição e transmissão da herança 

cultural de um grupo, para que se preservem os elementos de sua identidade.  

Devido à falta de pesquisas anteriores relacionadas a esse Colégio, 

consideramos ser importante tratar esse tema. É tão significativa a presença judaica 

em Pernambuco, que pesquisas relacionadas a essa questão podem contribuir para 

                                                
1Que neste trabalho será chamado de Colégio Israelita. 



recontar o passado dessa comunidade que tanto contribuiu para a formação 

econômica, social e cultural de Recife. Além do quê, podem colaborar para os 

estudos educacionais, pois esse Colégio tem a singularidade de não ser uma escola 

particular (já que não pertence a um dono específico), nem pública (já que os alunos 

pagam mensalidades): é uma escola comunitária, e sua comunidade trabalha com 

diversos tipos de ações para mantê-la, conforme veremos adiante.  

A presente pesquisa teve inspiração durante meu Trabalho de Conclusão de 

Curso, em 2005, na graduação em Pedagogia/UFPE2. A pesquisa tratava-se de contar 

a história do Colégio Israelita Moysés Chvarts, e objetivava descobrir os porquês da 

formação, de uma escola judaica em Recife por parte dos imigrantes judeus, já que 

há constatações de boa aceitação dos mesmos pelos cidadãos dessa cidade. Na época, 

nós perguntávamos aos depoentes os motivos da fundação dessa escola, já que tal 

receptividade era um fato. 

Em meio a esse trabalho fui percebendo alguns interessantes aspectos: os 

entrevistados3 demonstravam em suas palavras e ações (já que todos continuavam 

trabalhando para o Colégio voluntariamente) gestos de saudosismo em relação a essa 

instituição, e declararam inclusive que essa foi fundamental para sua formação 

humana e profissional. Além do quê, alegavam que o sentimento de afinidade com o 

judaísmo teve a contribuição significativa do Colégio Israelita.  

Com a conclusão da então pesquisa, percebi que havia outro problema, mais 

amplo, a ser tratado sobre esse Colégio: É possível uma escola ser responsável pela 

continuidade da tradição e formação de identidades? Comecei também a refletir a 

partir de qual eixo teórico isso se explicaria.           

Através do estudo da teoria do sociólogo alemão Norbert Elias (1897-1990), 

entendi essa problemática analisando o conceito por ele desenvolvido, de ‘habitus’, 

                                                
2 Em parceria com Maria Izabel A. Moura e sob orientação do Prof. Dr. Geraldo Barroso Filho. 
3Um total de quatro, entre (40-72 anos de idade).  Porém, pelo curto espaço do trabalho, não pôde ser 
acrescentado o depoimento de mais seis pessoas que colhemos (entre 23-44 anos de idade).  



ou seja, uma ‘segunda natureza’, ou ‘saber social incorporado’ (1997:9).  Por meio 

dessa pesquisa, desejamos estudar a possibilidade que é dada a essa instituição 

escolar para internalizar uma segunda identidade e assegurar tradições. Além de 

investigar quais as diversas atividades educacionais dentro do Colégio que 

contribuem para manter sua memória e formar essa segunda natureza.  

Sobre esse tema, Elias afirma que nós fazemos parte de uma teia de relações, 

teia imbricada e interdependente, porém “em cada associação de seres humanos, esse 

contexto funcional tem uma estrutura muito específica” (ibid, 1994:22). Inclusive 

nossas atitudes, palavras e expressões corporais, geralmente obedecem a padrões de 

comportamento que cada contexto exige, o que para nosso autor significa que “cada 

pessoa singular está realmente presa; está presa por viver em permanente 

dependência funcional de outras” (1994:23).  

A educação, fazendo parte desse ‘tecido de relações móveis’, possui o 

diferencial de ser intencional, e por tal característica, a escola, em todos os tempos, 

em todas as sociedades, seja qual for o sistema político, sempre teve uma função 

específica: a de transmitir para as novas gerações o conhecimento acumulado pelas 

gerações que as antecederam.  

E embora a educação não se restringir à escola, ela é a entidade oficial para a 

transmissão da mesma, tendo assim um papel de contribuir na formação de um 

determinado tipo humano que deseja e valoriza, e, sobre tais princípios, “embora sua 

estrutura não seja uma criação de indivíduos particulares, ou sequer de muitos 

indivíduos, tampouco é algo que exista fora dos indivíduos” (Elias, 1994:23). 

Entretanto, muitas vezes os valores e regras são transmitidos de forma 

inconsciente, e assim, acreditamos ser diferencial quando esses valores são 

repassados intencionalmente. Como esse saber social tem sido transmitido, e se tem 

sido preponderante para a formação dos novos estudantes desse colégio podem ser 

assim pontos de investigação através de depoimentos orais.  



Essa instituição é a primeira escola judaica de Recife e foi fundada por 

imigrantes oriundos em sua maioria do Centro Leste Europeu, em 1918. A princípio, 

tinha como objetivo uma escolarização judaica religiosa (Kaufman,2003:98), porém, 

com a secularização das práticas religiosas, passou-se a evidenciar a cultura, e não a 

religiosidade, bem como o desejo explícito da continuidade das tradições, para a 

identificação dos mais jovens com as mesmas. 

A continuidade da tradição, dentro do judaísmo, é tida como um patrimônio 

cultural/ético/identitário, que permitiu que o mesmo não deixasse de existir durante 

séculos de difíceis perseguições. Mesmo os que não têm vivências religiosas, pela 

assimilação à sociedade secular, compreendem a importância de tal ininterrupção:  

 

 
Depois que a autoridade da voz que diz: ‘Sou o Senhor, teu Deus’ não 
é mais reconhecida como incontestavelmente válida, subsiste somente 
uma tradição, modificada segundo seu conceito imanente, que não 
conhece senão um crime: o de cortar o nexo vivo entre as gerações. 
(Habermas, 1980: 131).  

 

Dessa forma, a tradição não pode ser compreendida de forma dogmática, com 

certezas do que há de vir, mas sim como referência para os mais jovens: mesmo com 

o afastamento das práticas religiosas, são características da comunidade judaica 

brasileira manter e consolidar “um sistema institucional que dá continuidade às suas 

tradições de valorização do ensino judaico, de solidariedade comunal e de apoio ao 

Estado de Israel” (Sorj, 1997:22).  Isso por ser a opinião de parte da comunidade 

judaica da possibilidade de vivenciar o judaísmo sem os rigores da ortodoxia 

religiosa.  

Os procedimentos metodológicos adotados para essa pesquisa visam 

compreender e analisar os elementos simbólicos que foram construídos pela 

comunidade judaica sobre essa instituição de ensino: Assim, as fontes documentais 

contemplam fotografias de diferentes épocas que mostram a evolução do Colégio, 



filipetas de cartazes do Teatro Iídiche que mostram os temas relevantes à 

comunidade.  

Também jornais, atas de reuniões, que relatam os motivos para as mesmas, 

demonstrando a necessidade da escola no momento, Projetos Políticos Pedagógicos 

que descrevem os objetivos dessa instituição, além da consulta ao Arquivo Histórico 

Judaico de Pernambuco (AHJPe), que detém importante acervo de diversos materiais 

doados pelos membros da comunidade judaica, e consulta e observações da estrutura 

cotidiana do Colégio Israelita Moysés Chvarts.  

Através do estudo e leitura crítica de tais materiais, pudemos fazer uma 

análise baseada na chamada Nova História, que enquanto eixo da historiografia 

contribuiu com nossos procedimentos metodológicos. Burke (1992:11) explica que a 

História Nova se interessa virtualmente por toda atividade humana, onde “tudo tem 

um passado que pode em princípio ser reconstruído e relacionado ao restante do 

passado”.  

As características desse movimento, nos fala Burke, baseiam-se na atividade 

humana, análise das estruturas históricas, a visão das pessoas pesquisadas (o que o 

autor chama da ‘história vista de baixo’), documentos diversos e não oficiais, como: 

cartas, fotografias..., com métodos qualitativos e a subjetividade presente na História. 

Esses procedimentos foram importantes para a compreensão do ‘como fazer’ essa 

pesquisa.   

Utilizando depoimentos orais como fonte de estudo, analisamos os elementos 

simbólicos que foram construídos pela comunidade sobre essa instituição de ensino. 

Segundo Halbwachs, (1990:98) a memória tem como atributo mais imediato garantir 

a continuidade do tempo e permitir resistir à alteridade, ao ‘tempo que muda’, às 

rupturas que são o destino da vida humana: assim, ela constitui um elemento 

essencial da identidade, da percepção própria e dos outros. Basicamente, a memória 

é a presença do passado. 



Os depoentes, nove pessoas ao todo, estudaram e/ou trabalharam no Colégio 

Israelita durante um bom período. Para respeitar sua identidade, foi usado 

pseudônimo homenageando pessoas importantes dentro da comunidade judaica, 

como Theodor, Clarice, Hannah, Yehuda, Sigmund, Rosa, Bertold, Albert e Dina4. 

Quanto à organização desta dissertação, o texto está divido em quatro partes, 

a saber: 

No primeiro capítulo, discutiremos a teoria eliasiana do processo civilizador e 

da concepção de habitus rapidamente, com a interlocução de outros autores, 

inclusive. Esse eixo teórico é fundamental para essa pesquisa, sendo importante 

dessa forma debatê-lo para saber a quê me refiro ao longo do trabalho, quando 

levantar tais pontos de vista.    

No segundo capítulo, discutiremos aqui o conceito (polêmico) do que é ser 

judeu, e quais valores a comunidade judaica fundamenta-se e defende. Faremos uma 

reflexão do Colégio Israelita enquanto mantenedor das tradições e elo para a 

formação da identidade judaica, analisando conceitos como tradição e cultura, além 

de discutirmos a teoria eliasiana sobre a socialização.  

No terceiro capítulo, faço uma incursão ao histórico da comunidade judaica 

no Recife: as diferentes imigrações, as primeiras instituições fundadas, entre elas, a 

primeira escola judaica, o Ídish Shul. Poderemos aqui refletir como foi constituída a 

comunidade judaica recifense do século XX e sua evolução, sob o conceito do 

hábitus eliasiano.   

No quarto e último capítulo, conheceremos as entidades que dentro do 

Colégio Israelita contribuem para a manutenção e/ou identificação do jovem com a 

comunidade judaica. Para a manutenção do Colégio, podemos citar a Diretoria 

                                                
4 Repectivamente:T. Herzl, importante ativista sionista que idealizou, em 1905, um Estado Judeu 
dentro da Palestina; C. Lispector, escritora ucraniana radicada em PE aos 2 meses de vida; H. Arendt, 
cientista política e filósofa; S. Freud, pai da Psicanálise; R.de Luxemburgo, intelectual  e ativista 
comunista; B. Brecht, dramaturgo e poeta; A. Einstein, autor de várias teorias sendo a mais famosa a 
da Relatividade; e D. Sfat, atriz brasileira.  



Mantenedora voluntária, que presta serviços com fins de evitar que esse passe por 

dificuldades financeiras; Para identificação, atividades folclóricas, como o grupo de 

danças folclóricas. Também analisaremos a proposta pedagógica do Colégio, que é 

israelense e é voltada para uma Educação para a Diversidade. Discutiremos também 

os contos e contrapontos da memória para a consolidação e continuidade de valores.  

Vale ressaltar que os conceitos de memória, cultura, tradição e identidade 

permeiam essa pesquisa, tendo constante ligação na fundamentação teórica da 

mesma: utilizo-os como uma ‘rede de interdependência’, analisando-os sob o olhar 

de autores que os pesquisaram, mas servindo-me de a teoria eliasiana do habitus 

como um ‘pano de fundo’, um norte, no debate de tais reflexões.  

Finalmente teremos considerações finais sobre a pesquisa, onde discutiremos 

baseando-nos nas fontes trabalhadas, o que descobrimos ao longo desse trabalho 

sobre o Colégio Israelita Moysés Chvarts.   

Espero que essa dissertação possa contribuir para o esclarecimento e 

reconhecimento da importância do Colégio Israelita Moysés Chvarts enquanto 

mantenedor das tradições e cultura judaica no Recife, elo entre o presente e o 

passado, auxiliar na construção do futuro comum aos membros dessa comunidade.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

A INCORPORAÇÃO DA ‘SEGUNDA NATUREZA’ 

JUDAICA ATRAVÉS DO COLÉGIO ISRAELITA 

MOYSÉS CHVARTS 

 

 

 



Figura 03. Fachada do Colégio Israelita Moysés Chvarts, 2008. (Fonte: Foto própria) 

 

 

 

A INCORPORAÇÃO DA ‘SEGUNDA NATUREZA’ 

JUDAICA ATRAVÉS DO COLÉGIO ISRAELITA MOYSÉS 

CHVARTS 

 

- A vida, Senhor Visconde, é um pisca-pisca. A gente nasce, 
isto é, começa a piscar. Quem pára de piscar, chegou ao fim, 
morreu. Piscar é abrir e fechar os olhos - viver é isso. É um 
dorme-e-acorda, dorme-e-acorda, até que dorme e não 
acorda mais. [...] A vida das gentes neste mundo, senhor 
sabugo, é isso. Um rosário de piscadas. Cada pisco é um dia. 
Pisca e mama; pisca e anda; pisca e brinca; pisca e estuda; 
pisca e ama; pisca e cria filhos; pisca e geme os 
reumatismos; por fim pisca pela última vez e morre. 
- E depois que morre? - perguntou o Visconde.  
- Depois que morre, vira hipótese. É ou não é? 

[Monteiro Lobato] 

 

O objetivo desse capítulo é fazer uma breve discussão sobre conceitos que 

serão fundantes nesse trabalho: concepções baseadas no conceito de habitus de 

Norbert Elias para compreender as formas organizativas a partir de uma ‘história 

incorporada’, que implica o equilíbrio entre continuidade e mudança, entre o passado 

e o futuro, entre uma geração e outra. Ressaltando que é uma análise preliminar, com 

fins de compreensão, na medida em que tais concepções forem norteando essa 

dissertação, pois a análise da obra de Elias necessita de um espaço maior para uma 

abordagem do que essa. 

Como disse a esperta boneca Emília, personagem do Sítio do Pica-Pau 

Amarelo, com a fala que abre esse capítulo, a vida é feita de pequenos momentos 

que parecem ínfimos, mas que vão formando nosso cotidiano. Não apenas na vida 



individual, mas também em nossa vida social, e na sociedade como um todo: Um elo 

de ligações, de configurações, em que cada estrato tem importância para a 

continuidade dessa vida em sociedade. A história não é factual, fragmentada, de 

curto prazo, como crêem alguns (Elias, 1997:31). 

Entre os muitos estratos que formam a sociedade, nos ateremos à educação 

nessa dissertação: Isso porque compreendo a educação escolar como uma das 

responsáveis pela inserção das novas gerações no patrimônio cultural acumulado da 

sociedade em que pertence. Um de seus papéis é a mediação entre o educando e a 

sociedade, o passado e o futuro, o desenvolvimento do aluno para seu meio social, 

agindo com ações intencionais para tal, pois “é intrínseco ao ato educativo seu 

caráter de mediação que favorece o desenvolvimento dos indivíduos na dinâmica 

sociocultural de seu grupo” (Libâneo, 2005:32).  

Dessa forma, a escola é de fundamental importância para a formação de 

ideais que ela deseja e valoriza e repasse de valores e idéias inerentes a alguns 

grupos, sobre o qual Libâneo (2005:73) explica: 

 

A educação é, também, uma prática ligada à produção e 
reprodução da vida social, condição para que os indivíduos se 
formem para a continuidade da vida social. Nesse sentido, é 
inevitável que as gerações adultas cuidem de transmitir às 
gerações mais novas o conhecimento, as experiências, modos 
de ação que a humanidade foi acumulando em decorrência das 
relações incessantes entre o homem e o meio natural e social. 

 

 

Considerando tais aspectos, podemos analisar a relevância de um colégio que 

acredita na continuidade das tradições como um elo para que sua história não se 

perca, valorizando a cultura oral para resguardar o passado (Kaufman, 2003: 44). 

Visa contribuir para a formação da identidade de seus alunos, evidenciando, porém, 



um sentido de pertença histórica, mas não necessariamente religiosa, já que seus 

princípios são laicos.  

Diante de um cotidiano social que ignora, e até mesmo negligencia sua 

história, a importância do passado para conhecer e analisar o presente, um colégio 

que evidencia e valoriza a mesma, provavelmente não deve ter o mesmo perfil de 

outros que não o fazem. Sabemos que a afirmação identitária efetua-se cada vez mais 

em função das individualidades e das escolhas pessoais. Uma dessas é a preferência 

por essa instituição, com o objetivo de aprendizagem para dar continuidade a 

tradições milenares.  

Com esse diferencial, essa pesquisa versa a partir da análise de Elias sobre 

esse ‘saber social incorporado’, e como este tem se desenvolvido ao longo de 

gerações. Pensando nisso, discutiremos o que seria esse processo civilizador, e quais 

suas contribuições e limites, a partir de um olhar eliasiano. 

 

O PROCESSO SOCIALIZADOR 

 

Tentando compreender a importância que um colégio específico pode ter para 

a formação de identidades e continuidade das tradições, devemos considerar os 

conceitos eliasianos sobre a socialização dos indivíduos, e os processos em que se dá 

a incorporação da segunda natureza. Processos que não podem ser compreendidos 

por ligações de curto prazo, com mudanças imaturas, imediatistas, que dão a 

entender que tais transformações seriam lineares, previsíveis; Para Elias (1997:387), 

 

A noção tradicional do passado das sociedades como ‘história’ está 
num baixo nível de síntese: está usualmente restrita a ligações em 
curto prazo. Na realidade, os efeitos de eventos sociais são com 
freqüência sentidos pela primeira vez somente séculos depois. 
Portanto, são necessários modelos de longo prazo para explicá-los. 

 



Elias (1897-1990) compreende a sociedade como uma rede de pessoas 

(1970:16), pois “a sociedade que é muitas vezes colocada em oposição ao indivíduo, 

é inteiramente formada por indivíduos, sendo nós próprios um ser entre os outros” 

(ibid: 13). Somos, assim, para o autor, seres formados pela constituição de vários 

âmbitos de nossa vida, ou seja, não somos apenas (ou somente), o emprego, a 

família, o lazer, a sexualidade... mas todos esses estratos ( e muitos outros) fazem 

parte de nossa vida, ajudam a formar nosso ego, enfim constituem essa teia de 

interdependência que é a sociedade.  

A partir de um olhar em longo prazo, poderemos entender que a continuidade 

é tão importante quanto a mudança, pois o “tempo serial não é o único tipo de tempo 

que os homens utilizam, e há outras coisas além da mudança para explicar5” (Prins, 

1992:171). Isso porque tais mudanças não ocorrem instantaneamente: na visão 

eliasiana, isso se explica pelo processo civilizador, inclusive as ‘mudanças de 

mentalidade’ derivam das mudanças de condutas, que transformaram guerreiros em 

cortesãos (1993:225). Para Elias, “a própria mudança tem uma ordem e uma conduta 

imanentes” (1970:167). 

Se pensarmos em mudanças em curto prazo, ou apenas em momentos 

específicos, desconsideramos as relações de interdependência entre indivíduos e 

sociedade, que inclusive entrelaçam ações não intencionais tanto de grupos quanto 

de indivíduos. A autocoação, a razão, por exemplo, “dependem da sociedade em que 

uma pessoa cresce, e mudam, de modos específicos, ao longo do processo contínuo 

de desenvolvimento humano” (Elias, 1997:43). Justamente porque as próprias 

relações humanas não são conceitos estáticos, mas também processos (1970: 102). 

Esse processo, Gebara explica (2006:25) que contempla três aspectos: 

“comportamento humano, exercício de poder e habitus (a segunda natureza)”. Ou 

seja, o processo civilizador explica os comportamentos, atitudes, ética... De 

                                                
5 Prins, G. História oral. In: BURKE, P. (org). A escrita da história: novas perspectivas. pp 165-196. 



determinados povos, demonstrando a civilização e também a barbárie sob a fina 

camada chamada ‘civilização’ (Elias, 1993:18).  

Compreendendo esse processo civilizador, pode-se entender porque em 

épocas específicas os imigrantes judeus foram perseguidos, e em outras não; porque 

em algumas sociedades são aceitos, e em outras, rechaçados; Para Elias (1997:161) 

isso se dá pelo aspecto de processo que há nas civilizações: “a civilização a que me 

refiro nunca está completa, e está sempre ameaçada. Corre perigo porque a 

salvaguarda dos padrões mais civilizados de comportamento e sentimento em 

sociedade depende de condições específicas”. Em outro momento o autor explica 

que certas transformações só podem se efetuar quando houver um desenvolvimento 

que abarque várias gerações: “Isso mostra como pode ser frágil uma tentativa 

prematura de mudança” (1970:23).  

Os questionamentos acima levantados, sobre as mudanças que há em cada 

geração, não podem ser respondidos se apenas percebermos presente, passado e 

futuro de forma isolada, ou de pensarmos nos indivíduos independentes da 

sociedade, já que a relação entre esses é bem singular – é de uma teia de indivíduos, 

uma rede interdependente (Elias, 1970: 16). Elias acrescenta que, “para compreendê-

los, é necessário desistir de pensar em termos de substâncias isoladas únicas e 

começar a pensar em termos de relações e funções” (1994:25).  

A esse respeito, Burke, ao defender a chamada ‘história nova’, diz que os 

paradigmas tradicionais consideram que toda história é objetiva (1992:15), 

esquecendo que o olhar sobre o passado obedece a um ponto de vista particular. 

Entretanto, o autor alerta que  

 

Os historiadores estão diante de um dilema. Se explicarem as 
diferenças no comportamento social nos diferentes períodos pelas 
diferenças nas atitudes conscientes ou nas convenções sociais, correm 
o risco da superficialidade. Por outro lado, se explicarem as diferenças 
no comportamento pelas diferenças na profunda estrutura do caráter 



social, correm o risco de negar a liberdade e a flexibilidade dos atores 
individuais do passado (ibid: 34) 
 

Para Burke, uma forma de sair de tal dificuldade seria utilizar a noção de 

‘hábito’ de Bourdieu que “tem a grande vantagem de permitir que seus usuários 

reconheçam a extensão da liberdade individual dentro de certos limites estabelecidos 

pela cultura” (ibid:34).  

O habitus eliasiano, por sua vez, em nossa opinião se sobressai (entre outros 

aspectos), por reafirmar a importância do passado sobre o presente, já que “o 

indivíduo está emaranhado na teia humana de uma forma muito diferente da de antes 

e é modelado por seus vários tipos de dependência” (1993:224), não como 

causalidade, mas como processo de continuidade.  

Portanto, não se pode pensar uma sociedade oposta aos indivíduos, ou vice-

versa; ela é um ‘campo de relações humanas’, ‘rede de interdependência’ ‘teia de 

relações’ para o nosso autor, pois “as sociedades não são mais do que unidades 

compósitas em que os seres humanos individuais são as partes componentes” 

(1970:77). Se estudarmos o ser humano isoladamente, estamos reificando conceitos 

que propagam que os indivíduos são exteriores à sociedade; Gebara (2006:22) 

explica que os seres humanos “vivem em cadeias de interdependência, isto é, 

aproximam-se de outros homens através de laços que se articulam de maneira 

diversificada”.  

Assim, essa bipolarização é falsa, já que conduz à caracterização metafísica 

das estruturas sociais, “referimo-nos habitualmente a essas estruturas como se elas 

existissem não só acima e para além de nós mesmos, mas também acima e para além 

de qualquer pessoa” (Elias, 1970:16). Em outro momento, Elias afirma que para 

entender isso, é necessário desistir de pensar “em termos de substâncias isoladas 

únicas e começar a pensar em termos de relações e funções” (1994:25). E, conforme 

já apontado, compreender a nós mesmos como parte dessas configurações humanas. 



Os indivíduos, conforme seus habitus são integrantes/constituintes da 

sociedade, modelando-a e modelando-se ao relacionarem-se uns com os outros, pois 

esse “atrito”, essa relação tensa, dinâmica e mútua entre os indivíduos configura o 

que chama de fenômeno reticular. Tal processo de individuação não é o mesmo em 

qualquer sociedade e em qualquer tempo histórico, pois cada sociedade e cada 

momento histórico têm modos e ritmos próprios que, por sua vez, determinam 

formas também particulares de configuração e de inter-relação entre indivíduo e 

sociedade. Não há, assim, uma fórmula, uma maneira genérica de tratar a questão; 

não há conceitos férreos que possam nortear uma “teoria geral” da relação 

indivíduo/sociedade. 

 Essa segunda natureza muda com o tempo justamente porque o 

desenvolvimento, as experiências de um povo ou nação continuam mudando e 

acumulando-se, desse modo, tanto na continuidade quanto na mudança há equilíbrio: 

Portanto, os empreendimentos simples, volitivos e individuais não ocorrem num 

vazio de determinações sociais, nem são meras funções de alguma espécie de 

necessidade histórica coletiva e extrínseca. 

 Nesse sentido, ocorre que a sociedade produz o indivíduo e que o indivíduo 

molda-se em contínua ação com outros indivíduos, o que, assim sendo, influencia – 

em última instância – a própria forma dinâmica da sociedade. Enfim, a relação 

identidade-eu/identidade-nós não comporta uma oposição excludente, dá-se em 

termos de mudanças na balança nós-eu, estabelecendo um equilíbrio tenso, 

diferenciado conforme a disposição dos termos em cada sociedade, em cada período 

histórico: Na sociedade humana, as trajetórias sociais são como planos emergindo 

em que há sensos de propósito que se entrecruzam, mas sem finalidade (Elias, 

1994:59). 

A educação (uma dessas partes, a qual nos detemos nesse trabalho), como um 

fio dessa teia de relações, configura-se, entre outros aspectos, em dar continuidade, 



organicidade e uma certa uniformidade aos saberes anteriormente construídos, 

transmitidos de uma geração para a seguinte. 

 Lembrando que para Elias tais conhecimentos refletem o que determinado 

meio valoriza para o aprendizado, e outro, não: “essas relações (...) são 

determinadas, em sua estrutura básica, pela estrutura da sociedade em que a criança 

nasce e que existia antes dela. São diferentes em sociedades com estruturas 

diferentes” (1994:28). 

Isso por conta do habitus, que reafirma o impacto do passado sobre o 

presente: o faz não apenas como uma relação causal, conforme já salientamos, mas 

como um processo de continuidade, visto que os costumes, os ideais, não somos nós, 

individualmente quem criamos. Não apenas são o resultado da vida em comum, 

como também demonstram suas necessidades, e são em grande parte obra das 

gerações passadas (Elias, 1994:14).  

Percebemos através desses conceitos eliasianos acima debatidos as questões 

centrais em sua teoria, a saber: a continuidade, o processo civilizador e o habitus, 

que são configurações interdependentes. Objetivando dessa forma compreender a 

narrativa que desenvolveremos nos próximos capítulos sobre esse processo de 

rupturas, mudanças e continuação de valores. 

No próximo capítulo, discutiremos os muitos estratos que caracterizam o 

povo judeu, pensando o Colégio Israelita como fundamental para a continuidade das 

tradições judaicas em Recife.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

PERNAMBUCO E SUA ‘FÁBRICA DE JUDEUS DE 

QUALIDADE’ 

 
 
 
 



 
 

Figura 04. Placa que fica no salão de entrada do Colégio Israelita Moysés Chvarts, 
2008. (Fonte: foto própria). 
 
 
 

 

PERNAMBUCO E SUA ‘FÁBRICA DE JUDEUS DE 

QUALIDADE’ 

 

Nesse capítulo, objetivamos discutir as características do povo judeu, 

salientando os valores que a comunidade judaica defende. Através da análise de 

conceitos como memória, cultura e tradição desejamos compreender em quais 



valores a comunidade judaica se fundamenta, tendo esses valores contribuições para 

as ações pedagógicas no Colégio Israelita.  

Lendo o romance ‘Cem anos de Solidão’, de Gabriel García Márquez, 

deparamo-nos com uma situação ímpar. Conta o romancista que o povoado fictício 

Macondo sofreu em sua fase inicial uma estranha doença conhecida como a ‘peste da 

insônia’. Tal doença tinha estranhos aspectos: além da evidente insônia, que levou a 

população a passar semanas sem dormir, em pouco tempo também não conseguiam 

lembrar-se de nada de sua vida: seu passado, família, de si próprio... Na fase mais 

crítica da doença, as pessoas não conseguiam sequer saber para quê servem os 

objetos com que lidam em seu dia-a-dia, chegando ao ponto de escreverem nos 

objetos: ‘bule, faz café’, para em seguida colocarem a receita do café, como vem a 

tomá-lo, etc. 

Macondo só veio a ser curado da Peste da Insônia quando um cigano que 

veio de outra cidade, não afetada por essa doença, chegou ao povoado, que já era 

conhecido por ele, e se percebeu em meio à tão absurda situação, e entrega à 

população o seu famoso elixir da memória. Envergonhados por todos os transtornos 

em que viviam, as pessoas resolvem comemorar o seu recobrar da memória. Sem ela, 

estavam presos a fatos cotidianos que aos poucos foram percebidos sem sentido, sem 

o conhecimento de seu passado, nem de quem eram, sem perspectivas de futuro. 

Estavam presos no presente.  

Apesar da história fictícia, podemos pensar a respeito de uma população que 

esquece sua cultura, valores, tradições, e aos poucos provavelmente esquecerá quem 

é, o seu diferencial de outros grupos diferentes. Arendt (2005:31) explica que sem o 

conhecimento das próprias raízes, não seria possível dar continuidade à memória 

identitária, nem muito menos a valores caros a grupos particulares, advertindo que  

 



Sem a tradição — que selecione e nomeie, que transmita e preserve, 
que indique onde se encontram os tesouros e qual o seu valor — 
parece não haver nenhuma continuidade consciente no tempo, e, 
portanto, humanamente falando, nem passado nem futuro, mas tão 
somente a sempiterna mudança do mundo e do ciclo biológico das 
criaturas que nele vivem. (ibid:31) 

 

Através dessa afirmação da autora, podemos pensar que onde não há tradição, 

não há história, já que ela é “o fio condutor através do passado e a cadeia à qual cada 

nova geração, intencionalmente ou não, liga-se em sua compreensão de mundo na 

sua própria experiência” (Arendt, 2005:33). Essas experiências culturais que são 

repassadas servem de fomento e base para a formação das novas gerações, bem 

como expressam o que cada sociedade valoriza. 

Conforme sabemos, “cultura e sociedade são reciprocamente dependentes” 

(Linton6:1980: 33), e assim, como unidades funcionais, nenhuma delas pode existir 

sem a outra. É a posse de uma cultura comum que dá à sociedade uma identidade e 

unidade psicológica, e permitem a seus membros o conhecimento e re-conhecimento 

de suas raízes: “Ao mesmo tempo, pelo seu comportamento, a sociedade dá à cultura 

uma manifestação expressa, transmitindo-a de geração à geração” (ibid: 47), visando 

desse modo que as idéias, valores e características de um grupo não se percam, pois 

através dessas, desenvolve- se o sentimento de comunhão com outros membros da 

comunidade. 

Nesse contexto, os imigrantes judeus (do século XX) no Brasil não tinham 

intenção de retornar ao seu país de origem e trouxeram ao novo país suas 

experiências de vida, seus sonhos, angústias e esperanças de um futuro melhor e sua 

vontade de construir uma vida nova, em lugar novo e com oportunidades novas. Os 

imigrantes adaptaram-se à sociedade brasileira: aprenderam a língua, assimilaram os 

hábitos, transformaram alguns costumes, tomaram parte do corpo social, ou seja, se 

                                                
6 Linton, R. O homem: Uma introdução ao estudo da antropologia.  



‘abrasileiraram’, mas não se aculturaram totalmente, já que o costume é intrínseco à 

pessoa e os judeus são um grupo que mantém uma identidade própria, conforme 

debateremos mais a frente. 

Porém, cada geração que sucedeu a dos imigrantes continuou a tradição de 

interpretar seus valores. Dessa forma, esses foram revistos, repensados, e diante da 

incorporação na nova sociedade que os aceitava como brasileiros judeus, e não lhes 

impunha serem judeus brasileiros, muitos costumes foram modificados. Até porque o 

habitus muda com o tempo precisamente porque a sociedade vai se modificando, e o 

próprio conceito de habitus “implica um equilíbrio entre continuidade e mudança” 

(Elias, 1997:9), o que corrobora o que já salientamos: que esse conceito não é 

estático ou pré-definido – depende de todo um processo.   

A singularidade religiosa e cultural do grupo, ao entrar em contato com o 

ambiente da sociedade receptora, “sofreu rupturas que são reconhecidas como a 

‘secularização do judaísmo religião’. Isso atuou positivamente no processo de 

integração, dando origem a novos elementos para a identidade judaica do grupo” 

(Kaufman, 2003:4), tendo como conseqüência a ‘sacralização do judaísmo cultura’. 

Com tais modificações, fez-se cada vez mais importante perpetuar a memória 

objetivando a identificação judaica dos mais jovens com seu passado. 

Segundo Halbwacs, (1990:95), quando se trata da recuperação de um passado 

entre gerações, os relatos sobre tal período ficam conservados na memória, embora 

cheguem impregnados pelo subjetivismo de quem está relatando. Daí, a afirmação de 

que, ao lado de uma história escrita, há uma história viva que se perpetua, ou se 

renova, através do tempo.   

Dessa forma, temos uma memória que se estende além de nossas próprias 

vivências; Para Blay (1997: 34) essa é a memória das experiências ouvidas, narradas 

por aqueles com quem convivemos, e assim nossa vida é acrescida de outros valores, 

emoções, temores, esperanças.  



É importante salientar que no judaísmo há uma atribuição importante à 

educação formal, e um forte componente coletivo: para a maior parte das práticas 

religiosas, por exemplo, é necessária a formação de um miniam
7, para a mesma. Dois 

aspectos são destacados: “a valorização da prioridade em investimentos educacionais 

e culturais e a valorização da coesão familiar” (Sorj, 1997:76).  

A coesão familiar é fortemente incentivada. O judaísmo é uma religião da 

família: Os judeus se consideram parte de uma comunidade global com laços 

estreitos com outros judeus (ibid:70). Grande parte da fé judaica é baseada nos 

ensinamentos recebidos no lar e nas atividades familiares, que objetivam a 

continuidade de valores e idéias que a mesma aprecia. Sobre o mesmo relata a 

depoente Clarice: 

 

E foi assim, foi uma coisa que sempre teve na minha 
cabeça, que meus filhos e agora netos estudassem no 
Colégio Israelita (...) porque muitas vezes as famílias 
se esquecem de contar coisas importantes para eles, 
coisas como: ‘Qual a diferença entre ser ou não judeu? 
Porque seguir um modo de vida judeu?’ E assim eu resolvi 
escrever esse caderno contando o que nossa família 
passou quando chegou ao Brasil, onde viviam, como 
sofreram por serem judeus.   
(...)E isso vai servir de base, de fonte de pesquisa 
para os próximos, que vão fazer um trabalho como esse, e 
são irmãos, são primos, e vão fazer, vão buscar, os 
dados, as informações, e assim conhecerão a história 
deles também, porque se a gente não contar, quem vai 
contar para eles? 

 

Através desse depoimento, percebemos as idéias que essa senhora defende, 

desejando assegurar aos filhos e netos a importância de se perceber e encontrar em 

suas raízes. Percebemos também a valorização da memória familiar e coletiva, 

contextualizando uma época específica e um grupo, o que Rousso (2001:94) explica 

que “a memória, no sentido básico do termo, é a presença do passado. (...) É uma 

reconstrução psíquica e intelectual que acarreta de fato uma representação seletiva 

do passado, um passado que nunca é aquele do indivíduo somente, mas de um 

                                                
7 Ou seja, a reunião de 11 homens, no mínimo, para a realização de atos litúrgicos. 



indivíduo inserido num contexto familiar, social, nacional”. Que objetiva, entre 

outras coisas, a valorização desses fatos e símbolos que são caros aos seus grupos.  

As pessoas ligam-se emocionalmente às outras por meio de símbolos (Elias, 

1970:151), que se baseiam “na necessidade humana de segurança – a necessidade de 

descobrir algo absoluto e de imutável para além da superfície mutável” (ibid: 45). 

Considerando as idéias eliasianas, é interessante questionar se o Colégio Israelita, 

através do incentivo à incorporação dessa segunda natureza judaica tem contribuído 

para a mesma. Faz parte de atividades diárias o apego à sua história e tradições, 

demonstrando explicitamente através de ações em seu cotidiano, o apego a esses 

símbolos e desejo de continuidade histórica, conforme veremos adiante. 

Tais ideais foram percebidos pela Revista Menoráh, que é de cunho judaico 

nacional, tratando de assuntos pertinentes à sociedade judaica brasileira. Em Março 

de 2001, essa revista lançou a publicação de um artigo, em que se referia ao Colégio 

Israelita como uma ‘Fábrica de judeus de qualidade’, enaltecendo algumas 

características como: a formação de novas gerações ativas, consciente do valor de 

seus antepassados, dispostos a reinventar sua história, como vemos abaixo: 

 

 

 

 



 

Figura 05. Revista Menoráh, Luzes para um novo tempo, Março/2001. 

 

A matéria, como vimos acima, dá ênfase no princípio que é ensinar para “o 

conhecimento das tradições, história, cultura e vida moderna judaica” e nos 

resultados satisfatórios que têm sido a união da diretoria pedagógica da escola, que 

não é judia, com a diretoria voluntária8 que é formada por dez mães e pais de alunos 

                                                
8 É a Diretoria Mantenedora. Apresentaremos essa entidade no quarto capítulo. 



(alguns também não judeus). O reconhecimento dessas ações levam a revista a 

convidar a conhecer o colégio dessa ‘pequena grande comunidade’.  

Refletindo sobre tal título, o Colégio estaria formando uma nova geração que 

não se envergonha de suas origens, e que busca elementos para a afirmação e 

vivência das mesmas: em uma sociedade como a brasileira, que não expressa forte 

pressão anti-semita, a aculturação foi sempre um aspecto positivo para a integração 

dos mesmos nessa sociedade, porém, a mesma também corroborou para o 

afastamento de práticas mais tradicionais, onde Hannah afirma que:   

Apesar de hoje em dia eu não ser muito religiosa (eu me 
sinto judia mesmo sem ser muito religiosa), sinto que o 
colégio me ajudou muito, ajudava todos os alunos, porque 
ali no colégio a gente aprende desde pequenininho a 
entender o Judaísmo, e conforme a idade vai 
compreendendo. Como meus pais não eram muito religiosos, 
eu aprendi muito da religião, dos costumes, com o 
colégio. O Colégio assim contribuiu para eu me ver, 
viver, como judia. 

 

Podemos fazer uma análise sobre isso à medida que refletimos sobre as 

afirmações de Adorno em ‘Educação após Auschwitz’ (1986). Nesse artigo, Adorno 

defende uma educação em que estariam presentes dois pressupostos, em sua opinião, 

fundamentais: adaptação e esclarecimento, pois “a educação só teria sentido como 

educação para a auto-reflexão crítica (...). A única verdadeira força contra o princípio 

de Auschwitz seria a autonomia (...); a força para a reflexão para autodeterminação, 

para a não-participação” (1986:37). 

O que o autor também chama de uma educação para a contradição e para a 

resistência (1986:38), e enquanto esclarecimento pode criar um clima espiritual, 

cultural e social que não dê margem a uma repetição: que não aceite tais efeitos da 

‘massificação’, e nem que seja omisso com a barbárie. Desta forma, a educação deve 

formar para o esclarecimento, que consiste nessa volta ao sujeito, fortalecendo sua 

autoconsciência crítica, e, portanto a si mesmo, à sua emancipação. 



É importante lembrar que Adorno não criou modelos para tal educação, já 

que tais modelos já trariam e si alguma dimensão autoritária e redundante. O que ele 

aconselha é que essa educação deve ser desenvolvida desde a mais tenra infância, e 

sendo um processo contínuo, em que se reconheça também a autoridade dos pais e 

professores sobre os pequenos, e a individualidade que há em cada ser humano. Daí 

que tais ideais devem ser pensados para cada realidade.  

Considerando tais aspectos sob o Colégio Israelita, acreditamos que essa 

‘fábrica de judeus de qualidade’ contribui para a adaptação na medida em que 

valoriza a continuidade da sua história, como também o esclarecimento, ao situar os 

seus alunos nessa história, incentivando o seu recontar. 

Recentemente, no ano de 2004, foi desenvolvido no Colégio Israelita o 

projeto intitulado “Meus passos, meu espaço: minha história”, em parceria com o 

Arquivo Histórico Judaico de Pernambuco (AHJPE), e envolvendo os alunos da 

sétima e oitava série de então. A pesquisadora do Arquivo Histórico Judaico de 

Pernambuco, e coordenadora do projeto, Beatriz Schvartz, explicou como esse foi 

aplicado. 

O procedimento metodológico foi direcionado à preparação dos alunos para 

tornarem-se os ‘historiadores de sua própria história’. Tal projeto foi seguido de 

várias etapas, onde primeiramente os alunos foram entrevistados pelos pesquisadores 

do Arquivo Histórico Judaico relatando suas próprias histórias. Depois, eles eram os 

entrevistadores: visava o conhecimento das raízes de seus antepassados, através da 

entrevista a avós maternos e paternos, aos pais e mães... Finalmente, aulas passeio 

pelo centro do Recife, onde moraram os primeiros judeus da cidade.  

O produto final resultou em exposição na sinagoga Kahal Zur Israel por 

algum tempo, e no Centro Israelita depois, com uma árvore genealógica, contendo 

fotos, mapas migratórios, documentos das histórias das famílias. Também um data-

show apresentando as diversas etapas de desenvolvimento do projeto, inclusive as 



aulas-passeios, onde a comunidade foi convidada para participar desse evento. 

Finalmente, a publicação de um livro reunindo todas as histórias de famílias 

relatadas pelos alunos, que foi registrado pela ISBN e na Biblioteca estadual.  A 

pesquisadora continua:  

 

Na minha época, a gente não estudava a história da 
comunidade, a gente vivia a história da comunidade (...) 
mas hoje os tempos são outros. Por isso, acho 
fundamental projetos, atividades desse tipo, porque 
assim os meninos aprendem (...)  
 
 

Assim, a pesquisadora percebe a mudança que há entre as gerações no 

tocante a outro olhar de como deve ser compreendida a cultura judaica: como não se 

tem mais tais vivências da história da comunidade, outras instituições além da 

família assumiram esse papel. Beatriz Schvartz continua: 

 
Passamos para eles um roteiro de entrevistas para que 
eles fizessem com o pai, com a mãe, se quiserem com os 
avós, com os tios para começar a levantar a história da 
família deles. Isto nós fizemos e foi maravilhoso; Eu 
lembro que como parte de projeto, como atividade fora do 
colégio, externa, nós fizemos uma visita ao Bairro da 
Boa Vista, que foi onde se concentrou toda a comunidade 
judaica do século XX, as pessoas que iam chegando iam 
morando ali, iam fazendo seus negócios ali, a sinagoga 
era ali na Boa Vista, o Centro Israelita era ali na Boa 
Vista, toda a vida judaica se passava ali na Boa Vista. 
E o passeio que nós fizemos foi com os alunos, pais e 
avós. 
 
 

Unindo gerações em atividades desse tipo, os mais jovens podem aprender 

não apenas a história comum, mas compreender as emoções dessas pessoas que 

viveram essa história, fazendo parte dessa vivência, como um elo em uma corrente 

contínua: 

 
E então, muitos pais e avós reviram muitos lugares onde 
estudaram, onde moraram... E nós fizemos um roteiro, e 
fomos seguindo, eu fui dentro do ônibus explicando tudo 
o que aconteceu naquele local para eles conhecerem a 
história deles, a história dos pais deles, a história da 
comunidade, e tudo o que se passou; e nós vamos inserir 
isso na história da cidade do Recife, e aí participaram 
os professores de História, de Geografia, de Artes, e de 
Português que iam corrigindo os textos dos meninos. E no 
final do ano cada um encadernou sua história, em duas 



vias, uma via ficou para o aluno e outra via ficou para 
o colégio, e nós no Arquivo Histórico, temos tudo isso 
aqui no computador. Que resultou no livro. 

  

Na parte escrita, em que os alunos deveriam fazer uma árvore genealógica de 

sua família e entrevistar seus avós e pais, o procedimento adotado foi o de incentivar 

aos alunos não só o conhecer, mas o recontar da história própria e familiar – essa 

parte do trabalho foi chamada de ‘Historiadores de sua própria história’, e além da 

evidente contribuição para tal conhecimento próprio, foi uma atividade 

interdisciplinar que corroborou para o ensino-aprendizagem de outras disciplinas, 

demonstrando o objetivo comum do grupo docente: a aprendizagem dos alunos. 

 

     

 



       Figura 06. Convite à comunidade para assistir a culminância do projeto “Meus passos, meu espaço: 
minha história”, 2004.   (Fonte: Arquivo Histórico Judaico de Pernambuco). 

 

Percebemos também com a fala da pesquisadora e com os procedimentos 

desse projeto que os alunos (em um total de 15, 3 não-judeus) através do incentivo 

para tornarem-se ‘historiadores de sua própria história’, podem não apenas conhecer 

o passado dos seus: o lugar onde viviam, seus medos, desejos... Mas também 

registrar, deixando documentos para as futuras gerações sobre o momento em que 

viveram. 

Devido os interessantes resultados, o projeto também foi desenvolvido com a 

sexta série de 2005 e a de 2006. Tais atividades devem contribuir para reforçar o 

sentimento de pertencimento a um grupo, bem como sua identificação com esse.  

Não esquecendo, porém o esclarecimento, para não compactuar com idéias 

destrutivas (ibid:42). 

O judaísmo atribui significados a relatos que servem de elos de uma geração 

à seguinte, pois essa “é uma atitude típica: a transmissão oral dos conteúdos que 

valorizam a própria cultura” (Kaufman, 2003: 70). Elias (1997:59) explica tais 

concepções sobre tal apreço ao passado através do argumento que  

 

O passado nunca é simplesmente passado. Ele age – com maior ou 
menor força, de acordo com as circunstâncias – com uma influência 
sobre o presente. Não apenas por conta da inércia das tradições que 
deslizam cegamente de era em era, mas também porque uma imagem 
de fases pretéritas da nossa própria sociedade, por distorcida ou 
deformada que possa ser, continua vivendo na consciência de 
gerações subseqüentes, servindo involuntariamente como um espelho 
onde cada um pode ver-se a si mesmo. 
 
 

Para o autor, a questão da transmissão histórica tem como fundo a mudança 

ou a manutenção da identidade étnica, porém, através do habitus (a segunda 

natureza), em cada associação de seres humanos, o contexto funcional tem uma 

estrutura muito específica (Elias, 1994:22), que é formada por todos nós, por essa 



rede de indivíduos que somos; por conta do habitus, o modo como os indivíduos se 

portam é determinado por suas relações passadas ou presentes com outras pessoas 

(ibid:25). 

Hidiroglou (2000:168) observa que a afirmação identitária efetua-se cada vez 

mais em função das individualidades e das escolhas pessoais, mas “o sentido da 

filiação, da linhagem, de uma identidade cultural, de um destino comum, a evocação 

das raízes ou de uma cultura conjugam-se tanto entre os religiosos como entre os 

não-religiosos”. Isso por conta da segunda natureza, que contribui para a memória 

coletiva, ou na linguagem eliasiana, na imagem-nós do grupo (1994:182). Elias e 

Scotson (2000: 133) afirmam que  

 

A identidade coletiva, e como parte dela, o orgulho coletivo e as 
pretensões carismáticas grupais ajudam a moldar a identidade 
individual, na experiência de que o sujeito tem de si e das outras 
pessoas. Nenhum indivíduo cresce sem esse alicerce de sua identidade 
pessoal na identificação com um ou vários grupos.  

 

Ora, toda identidade é incompleta sem uma imagem da alteridade (Sorj, 

1997:28), mas nessas relações humanas, a sua reestruturação também faz parte desse 

nós-eu, nós-eles: para se admitir a própria alteridade, faz-se necessário que tenhamos 

padrões que definam conceitos em que nos colocamos (e ao nosso grupo) de uma 

forma, e o outro – como ‘o diferente’. 

Elias (1994:152) defende que “não há uma identidade-eu sem uma 

identidade-nós. Tudo o que varia é a ponderação dos termos na balança eu-nós, o 

padrão da relação eu-nós”. Por conta desse ‘saber social incorporado’, é formada a 

identidade nós-eu: a identidade nós, que está sendo construída por eles. 

Desenvolve-se, assim, o sentido de comunhão com o grupo, por conta da 

‘rede de interdependência’ que formamos. Através do habitus, a segunda natureza 

incorporada, o colégio contribui para a redefinição da identidade judaica, que 



valoriza a educação e a vontade de se seguir um modo de vida judeu. Isso contribui 

para dar mais sentido a uma vida em comum e visa um esforço para preservá-la 

(Elias e Scotson, 2000:132).   

Esse modo de vida judeu é um dos alicerces para o prosseguimento das 

tradições. É importante assim pensar o que caracteriza o povo judeu. 

 

 

A TORAH, UMA OUTRA VISÃO DE MUNDO 

 

Falar da civilização judaica é examinar as permanências de uma consciência 

histórica, cultivada pela memória, lembrando que tal memória “já não reclama hoje 

somente transcendência religiosa, mas que também é receptáculo de cultura laica e 

política” (Hidiroglou, 2000:155). Uma cultura que tem o problema de preservar e 

transmitir sua especificidade.  

Entre as fontes mais antigas da civilização judaica está a Torah9, Revelação 

que inspira e induz a uma visão de mundo com base na aliança recíproca com Deus 

na sua relação dialética com a história: A tradição judaica plural é incessantemente 

reinventada, reinterpretada, a partir da Torah, na qual se funda (ibid:156).  

Habermas (1980:125) explica que “A Torah oferece, na plenitude 

transbordante de sua significação, um rosto novo a cada geração e mesmo a cada 

indivíduo e, no entanto, permanece a mesma. A Torah da árvore do conhecimento é 

uma Torah velada. Ela muda suas vestes, e essas vestes são a tradição”. 

                                                
9 Pentateuco, os cinco primeiros livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, 
Deuteronômio.  



O judaísmo é então o receptáculo de uma profusão de ritos, de liturgias, de 

costumes e de leis vindas de tempos imemoriais, mas que se reinventam, e assim, no 

decorrer de quase 2.000 anos de diáspora (em especial nos últimos dois séculos de 

emancipação e politização dos judeus americanos e europeus), a identidade judaica 

sai dos limites da religião. À medida que se acentua a separação entre a sociedade 

civil e a vida religiosa, a relação com a história é em geral o único fomento 

identitário comum.  

É considerado judeu quem nasceu de mãe judia, ou que se converteu 

conforme os princípios da Halachá
10

. Pressupõe um compromisso coletivo, visto que 

a criança nasce judia, não se torna, através de um ritual de iniciação. Assim, o judeu 

é alguém que, por nascimento ou conversão, foi conferida a responsabilidade com o 

povo da Aliança11 (Godberg e Rayner, 1989:317).  

Há assim sentimentos diante dessa vocação: a identidade judaica é 

compreendida como eleição, algo a que foram chamados a ser, não como um 

acidente da história. A eleição pode ser entendida como a forma que o povo judeu 

encontrou para sobreviver através da “fé numa missão” (Slavutzky, 1998:313), e 

Sobel, (1998:116) por sua vez, salienta que  

 

O judeu aceita esse status com humildade e gratidão, consciente que 
tal distinção traz consigo uma enorme responsabilidade. Se fomos 
escolhidos, é porque escolhemos servir a Deus. E o serviço a Deus 
assume diversas formas: estudar a Torah, observar fielmente os 
mandamentos éticos, lutar pelos direitos humanos e por uma 
sociedade mais justa.  

 

Sob essa perspectiva, a meta então será unir a particularidade que há na 

identidade judaica, sem alienar-se da universalidade que está inserido (a) enquanto 

                                                
10 Lei judaica tradicional da Torah.  
11 Em referência à Aliança de D’us com Abraão, sendo um de seus aspectos a circuncisão.  



cidadão (ã) brasileiro (a). Apesar da diminuição da importância da religião como 

elemento de identificação, outros aspectos são preservados para a identificação 

identitária, como por exemplo, a memória histórica, conforme explica Albert, ex-

aluno e ex-professor:  

 

E como você sabe, até mais ou menos o Século XIX, o 
grande fator de unidade entre os judeus era a religião, 
até porque durante muitos séculos os judeus foram 
marginalizados pela sociedade. A partir do momento em 
que houve a Emancipação, a Revolução Francesa, o 
Iluminismo, isso começou a mudar e eles puderam se 
integrar mais à sociedade em que nasceram. Mas aí, houve 
problemas pela grande assimilação, que alguns foram 
perdendo sua identidade (...) mas isso foi cobrado 
deles, décadas a frente, durante a ascensão do nazismo: 
você está assimilado, mas a gente (os nazistas) te 
lembra que você é judeu. (...) E aí, já que a religião 
foi deixada de lado, a ênfase passou para a memória da 
história de seus antepassados, para a sua cultura, para 
se saber quem é, entende? Porque em alguns momentos, 
você é cobrado por ser judeu. Então, saiba quem você é, 
saiba sobre seu povo, se enxergue como um elo nessa 
corrente.  

 

Para esse depoente, a memória histórica seria a forma de se vivenciar, de ter 

sentimentos de pertença ao grupo. Gadamer (1997:350) explica que “a pertença é 

uma condição para o sentido originário do interesse histórico não porque a eleição de 

temas e o questionamento estejam submetidos a motivações subjetivas e extra 

científicas, mas porque a pertença a tradições faz parte da finitude histórica da 

presença tão originária e essencialmente  como seu estar-projetado para 

possibilidades futuras de si mesma”. 

Por meio da tradição oral, pode-se evidenciar tais sentimentos, pois sendo um 

elo nessa corrente que é a cultura judaica se valoriza a identificação e coesão com a 

mesma. Faz parte dela o sentido de responsabilidade para com a continuação dos 

saberes anteriormente construídos: Goldberg e Rayner (1989:318) ainda acentuam 

que a associação com o povo judeu passa “automaticamente de geração para 

geração, mas apenas porque se exige e se espera que cada geração transmita à 



próxima um sentido de responsabilidade para a continuação da Aliança”. E isso é, 

evidentemente, uma convenção superior à biológica: é algo cultural e identitário.  

De acordo com a Torah, podemos reconhecer quatro características básicas 

que distinguem o povo judeu desde o início: característica étnica; religiosa; social; e 

territorial (UNESCO, 1999:2).  

As características étnicas são verificadas “não só pela tradição, mas também 

pela consciência” (Dinur, 1999:2), de valorização de casamentos endogâmico. Estas 

uniões garantiriam que os filhos seriam educados dentro de valores que o grupo 

familiar defende. 

A religiosa remonta à já citada Aliança e ao monoteísmo: Vale ressaltar que 

não apenas um monoteísmo onde há a negação da existência de outros deuses, mas 

no sentido de que Deus não deve sua existência a nenhuma força natural, e não é 

governado por nenhuma lei da natureza (ibid:5). 

O aspecto social é marcado pela questão da comunidade, e “seus membros 

vivem num lugar, mas o que os distingue é uma fé comum e crenças comuns, um 

estilo de vida, desejos, idéias e aspirações. A base dessa entidade reside no homem 

mais que no lugar” (ibid: 4), residindo então no ser humano, cabe a este dar 

continuidade à memória e história de seus antepassados.  

E finalmente, a questão territorial, com a crença no Estado de Israel como 

uma terra própria, prometida, uma identificação que perpassou gerações. 

Verificando tais aspectos que caracterizam o povo judeu, podemos considerar 

a identidade judaica como uma identidade étnica. Barth (1976:11) explica a esse 

respeito:  

 

O termo grupo étnico é utilizado geralmente na literatura 
antropológica para designar uma comunidade que: a) em grande 
medida se perpetua biologicamente; b) partilha valores culturais 



fundamentais realizados com unidade manifesta em formas culturais; 
c) integra um campo de comunicação e interação; d) conta com 
membros que se auto-identificam e são identificados por outros e que 
constituem uma categoria distinguível de outras categorias da mesma 
ordem.  

 

Entretanto, devemos completar o pensamento de Barth, ao lembrar a 

particularidade que há na cultura judaica, a saber: os judeus puderam manterem-se 

como grupo étnico durante séculos sem, entretanto, partilharem o mesmo território. 

Acreditamos que isso pôde ser possível justamente pela crença de um passado em 

comum que evidencia a memória histórica do judaísmo, visando incorporar esse 

habitus étnico.  

Outro elemento importante na construção e na transmissão da identidade 

judaica é a educação, sobre a qual Korin (1995, apud Brumer, 1998:179) afirma que 

 

Visto sua relação com o povo judeu, os propósitos da educação 
judaica são: promover sua sobrevivência e bem-estar, interpretar e 
comunicar autênticas experiências judias, sustentar e defender a honra 
e a lealdade judia, criar vínculos com o passado judeu, preservando e 
estendendo sua importância para as gerações futuras.  

 

A educação (no sentido restrito e amplo12), conforme já vimos, é um dever 

que os pais devem transmitir aos filhos, que por sua vez devem transmitir a seus 

filhos13. Assim, a preocupação com a memória e a história deram continuidade a 

essas, conforme afirma Slavutzky (1998:313): 

 

 O compromisso, a obrigação que cada geração vai assumindo com 
seus antepassados está presente em uma festa tão importante quanto o 
Pessach (páscoa). Ao começar o seder (jantar) ergue-se um pedaço de 
matza, (pão sem fermento) diante de todos, para recordar: ‘Este é o 

                                                
12 Em sentido restrito, refiro-me às questões pedagógicas propriamente ditas; em amplo, à cultura, 
valores...  
13 É uma das maiores exigências do Talmud. Há inclusive parágrafos que se referem à continuidade 
da educação, no qual destacamos o que diz que “Quando ensinas a teu filho, estás ensinando ao filho 
de teu filho”.   



pão do sofrimento que nossos antepassados comeram na Terra do 
Egito’.   
 

 

Vê-se a intenção da continuidade dos valores pelos mais jovens. Pensando 

nas mais novas gerações é que se pode investir no prosseguimento de ações que 

possam ser significativas para elas: Desejando a identificação dos mais jovens à 

comunidade desenvolvem-se atividades atrativas para incentivar a vida em comum, 

conforme veremos adiante. Para que não ocorra com os mais jovens o que ocorreu 

com Macondo: sofrer da perda de memória e de suas referências de vida. 

 

No próximo capítulo, debateremos sobre a história da comunidade judaica no 

Recife, e a criação de nossa escola pesquisada: O Colégio Israelita Moysés Chvarts. 

Poderemos aqui refletir como foi constituída a comunidade judaica recifense do 

século XX e sua evolução, sob o conceito do habitus eliasiano.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

A COMUNIDADE JUDAICA NO RECIFE: MUDANÇAS 

E CONTINUIDADES DA IDENTIDADE. 

 



 

Figura 07. Colégio Hebreu Ídiche Brasileiro, 1935. (Fonte: Arquivo Histórico Judaico de Pernambuco). 
 

 

 

 

 

A COMUNIDADE JUDAICA NO RECIFE: MUDANÇAS E 

CONTINUIDADES DA IDENTIDADE. 

 

“Existe um quadro de Klee, chamado Angelus Novus. Ele 

representa um anjo que parece querer afastar-se de algo, 

encarado com temor. Os olhos estão arregalados, a boca 

está aberta, e as asas, estendidas. Este é o aspecto que 

necessariamente deve ter o anjo da História. Seu rosto 

está voltado para o passado. Nos lugares em que para nós 

emerge uma seqüência de acontecimentos, ele percebe 



uma só catástrofe, que acumula ruínas sobre ruínas, 

jogando-as a seus pés. Ele gostaria de permanecer, para 

ressuscitar os mortos e recompor as ruínas. Mas uma 

tempestade vinda do Paraíso retém suas asas e é tão forte 

que o impede de fechá-las. Essa tempestade o impele 

incessantemente em direção ao futuro, para o qual dá as 

costas, enquanto a montanha de ruínas cresce, em sua 

frente, até o céu. A essa tempestade é que chamamos 

progresso”. 

(Walter Benjamin) 

 

No capítulo anterior discutimos os valores da comunidade judaica e o que é 

‘ser judeu’, sob a concepção das mudanças e rupturas que se fazem presentes em um 

processo socializador. Nesse terceiro capítulo objetivamos um rápido 

acompanhamento da comunidade judaica recifense com o surgimento e 

desenvolvimento do Colégio Israelita Moysés Chvarts, sob o conceito do habitus 

eliasiano, que perpassa o desenvolvimento do processo socializador de cada grupo.  

A famosa análise de Benjamin com a qual começamos esse capítulo nos 

remete à idéia que o Anjo da História se movimenta com as costas voltadas para o 

futuro e com os olhos postos no passado. Conforme nos explica Bauman (2003:23): 

 

 Movimenta-se porque desde que deixou o Paraíso não pode parar – 
ainda não viu nada suficientemente agradável que o faça querer parar 
e admirar com tranqüilidade. O que o mantém em movimento é o 
desgosto e a repulsa pelo que vê: os invisíveis horrores do passado e 
não a atração de um futuro que ele não pode ver com clareza, nem 
apreciar de forma plena.     
 

Portanto, o progresso, a mudança histórica, acontece porque os humanos 

sentem repulsa pelo passado, permeado de violências e terror. A aversão, o asco, 

seria mola propulsora para a mudança. Certos ideais, assim, deveriam ser 

valorizados, para que tal horror não se repita. Para que o Anjo da História possa 

contemplar uma humanidade melhor.  



Estudando a história judaica, podemos encontrar vários momentos de fugas e 

perseguições, onde se deviam largar os bens, país de origem, e inclusive familiares. 

Dentro desse contexto, a educação foi tida desde cedo como um valor, um bem, que 

deveria ser preservado: isso, não poderia ser roubado, seria vivência e herança para o 

indivíduo e os seus. Não apenas a valorização da educação formal, como também de 

valores como: ética e respeito a todos os seres vivos.  

Assim, se foi criando na comunidade judaica características intrínsecas: a 

valorização da coesão familiar; o apego a valores étnicos, que identifica cada povo 

(em seu caso, o monoteísmo e regras de condutas diferenciadas dos povos ao 

redor14); e o apreço à cultura, suas tradições e à educação. Esses foram sentidos 

como patrimônio, transmitidos de geração a geração, para o cumprimento das leis 

(mitzvot), como já debatidas no capítulo anterior.  

A primeira escola judaica na Diáspora (70 da Era Comum), por exemplo, foi 

fundada por Iokhanán Ben Zakai15, em meio ao cerco do império romano à 

Jerusalém, com o intuito de possibilitar a sobrevivência das tradições: “Seu ato, 

durante gerações, tornou-se símbolo das prioridades judaicas. O estudo era 

considerado a essência da sobrevivência nacional para um povo ao qual faltavam as 

condições normais da identidade coletiva” (Eban, 1982:203). Para essas pessoas, a 

força espiritual, quando as circunstâncias não o permitissem, faria nascer uma 

capacidade para a revolta ativa, que poderia levar à Independência do Império 

Romano e a volta à Jerusalém (ibid: 205). Isso não ocorreu: o retorno só pôde ser 

feito em 1948, pela legitimação do Estado de Israel.  

Diante da diáspora, historicamente os judeus construíram ao longo do tempo 

e em diferentes países, instituições para garantir a sobrevivência física, cultural e 
                                                
14 Diversas regras: alimentares, de vestimentas, de conduta... 
15 Zakai foi a principal autoridade rabínica época. Sabendo que não poderia sair de Jerusalém sitiada 
pelos romanos com vida, já que os rebeldes não aceitavam sua idéia de entregar a cidade em troca da 
sobrevivência do povo, fez um plano de fuga. Com o sucesso de seu plano, foi falar com o general 
Vespasiano, pois desejava fundar uma escola em Jabne. Foi permitido, e a pequena escola passou a 
ser o supremo centro religioso da comunidade judaica (Veja em: EBAN, Abba. A história do povo de 

Israel. Ed. Bloch, RJ, 1982).  



religiosa, segundo Blay (1997:36)16. Para a autora, essa rede de instituições constitui 

a base da comunidade judaica nos países de origem.  

Gonsalves de Mello (1987:252)17, importante historiador pernambucano, fala 

sobre a existência de uma escola judaica no Recife sob o comando holandês: 

 

Estipulava-se aí que todos os judeus do Nordeste Brasileiro, ocupado 
pelos holandeses, seriam obrigatoriamente membros da Comunidade 
do Recife (...). Criava-se, também, um imposto ou taxa sobre 
mercadorias adquiridas pelos membros da comunidade o qual se 
destinava a fazer frente às despesas da sinagoga, da escola e com 
obras de beneficência. 
 

Mais adiante, o autor refere-se à contratação de professores, que além da 

instrução (fato raro entre os não judeus, na época18), ensinava também a liturgia 

religiosa (ibid: 249-250):  

 

O rápido incremento da comunidade tornou necessária a assistência de 
um rabino douto, para dirigir as cerimônias e pregar.(...) Com a união 
e segundo o regulamento, Aboab passou à qualidade de Haham, 
incumbindo-se do ensino da gramática e de temas religiosos, pelo que 
recebia os parcos proventos de 450 florins anuais. (...) E um professor 
Samuel Frazão. (Um outro) Aguilar era considerado um hábil 
gramático e tornou-se leitor da comunidade. Foi um momento de 
grande brilho para a nação judaica de Recife.(...) Parece que foi no 
Recife que nasceu a literatura hebraica na América, que data de 1636. 
 

Porém, com a expulsão dos holandeses, em 16 de Janeiro de 1654, muitos 

judeus foram embora do Brasil, por temerem a Inquisição portuguesa19. Kaufman 

                                                
16 BLAY, E.A. Judeus na Amazônia. in: Identidades Judaicas no Brasil Contemporâneo. RJ, Imago, 
1997. pp: 33-66. 
17 GONSALVES DE MELLO, J.A. Tempo dos flamengos. Recife: FUNDAJ, Massangana., 1987, 3ª 
ed. 
 
18 A instrução era reservada ao clero, assim, um pequeno percentual da população (os nobres) tinha 
acesso a essa, e de forma superficial, ao contrário da população judaica (e árabe), onde inexistia o 
analfabetismo adulto, e existia a maior comunidade de médicos, artistas, náuticos, etc. (veja em: 
SALVADOR, J. Os cristãos novos: povoamento e conquista do solo brasileiro (1530-1680). SP: 
Livraria Pioneira, 1976).  
19 Vale lembrar que em 1492, a Espanha sob o reinado de Isabel e Fernando expulsou mais de 
150.000 judeus; Em 1495, foi a vez de Portugal. Os que ficaram foram forçados a converterem-se ao 
cristianismo, sob pena de morte. Sem terem para onde refugiarem-se (eram comuns perseguições na 
França, Sicília e Reinos Germânicos), os judeus optaram pela África do Norte e Turquia Otomana. 



(2003:27) afirma que “os que ficaram, substituíram seus nomes judaicos por nomes 

portugueses, na tentativa de burlar a Inquisição”, e refugiaram-se no sertão 

nordestino, onde ficaria mais difícil o alcance dos poderes da Igreja Católica sobre 

eles. 

A segunda imigração judaica no Brasil data do final do século XIX, e início 

do século XX. Essas pessoas eram predominantemente judeus askhenazim20 , 

oriundos em sua maioria do Centro Leste Europeu21 (ibid: 37), onde viviam em 

shtetelel22, e deles procede a maior parte dos judeus que vieram a formar a 

comunidade recifense. 

Fugindo da Europa por conta das políticas anti-semitas, o continente 

americano era tido como um local que garantiria as igualdades sociais, e a atração 

por esse continente ocorreu em função dos aspectos políticos, econômicos e 

religiosos decorrentes dos movimentos de mudança gerados pela independência das 

novas repúblicas (ibid: 97). 

Para Blay (1997:35), essas pessoas não perdiam os vínculos com suas raízes, 

colocando-as como um primeiro ponto de sua identidade, e a nacionalidade de 

origem, como em segundo, sobre o qual afirma: “quando imigram para o Brasil, os 

judeus se distinguem dos respectivos grupos da mesma origem nacional, não são 

poloneses, romenos, mas são judeus-poloneses, judeus-romenos, judeus-italianos, 

judeus-sírios...”, comprovando assim o desejo de dar continuidade à sua cultura em 

terras distantes. 

                                                                                                                                     
Anos após, pelo recém descoberto continente americano, por temerem as rígidas Inquisições 
Portuguesa e Espanhola, em 1531. (Veja em: Goldberg, D. e Rayner, J. Os judeus e o Judaísmo. RJ: 
Xenon, 1989).  
20Hebraico: Habitantes de Ashkenaz (Alemanha). Radicaram-se no noroeste e centro da Europa, como 
descendentes dos judeus rhenisch (alemães), e falavam a língua ídiche (judeu-alemã).  
21 Ao contrário da primeira comunidade colonizadora, que era composta exclusivamente de judeus 
sefarditas (hebraico), que eram provenientes da Espanha (Sefarad) e que após o decreto de expulsão 
firmado pelos reis católicos, em 1492, emigraram para Portugal, e em seguida, para os Países Baixos, 
Inglaterra, ou para o norte da África, o império Otomano, Itália e sul da França. Falam ladino, ou 
judeu-espanhol. (Veja em: Kaufman, Passos perdidos, história recuperada – A presença judaica em 

Pernambuco. Recife, 2003, Bagaço, 3ª ed). 
22 Ídiche: Cidadezinha, aldeia. Eram pequenas comunidades provincianas de judeus na Europa 
Oriental pré-moderna (Rússia, Polônia, Lituânia, e a parte leste do império Austro-Húngaro). 



Por que o Brasil? Os imigrantes judeus que vieram para cá, buscando um 

lugar para reconstruir suas vidas e obter melhores oportunidades de trabalho e 

sobrevivência, não tinham geralmente a intenção de retornar à sua região de origem: 

Viam nesse país sua nova terra.  A imigração, para ocorrer, depende da existência de 

um incentivo à imigração, ou pelo menos de condições que a favoreçam. No Brasil, 

ao longo de sua história, muitas vezes ouve tais condições favoráveis à imigração 

(ibid: 37).   

O Recife foi procurado por ser uma cidade portuária, uma das primeiras 

paradas dos navios na América, e assim a passagem era mais barata para essa cidade: 

Vale ressaltar que os imigrantes aqui não sofreram perseguições por sua etnia 

judaica, o que para Sorj (1997:16) explica-se porque  

 

No mito de origem brasileiro, o passado é desvalorizado e sua 
proximidade com este implica uma identificação negativa. (...) num 
contexto em valoriza o novo, a mudança e o futuro, o estrangeiro, no 
lugar de ser portador de valores estranhos à nacionalidade, passa a ser 
o principal construtor desta. 

 

Sorj analisa que isso contribui para o baixo índice de anti-semitismo da 

sociedade brasileira, que se caracterizaria como racista e antinegra, mas que por 

conta de ideologias, como a do ‘branqueamento’, não atingiria os judeus (ibid: 11).  

A partir do começo da década de 1930, com o governo de Getúlio Vargas 

(1930-1945), as facilidades pela imigração européia aumentaram, visto que as teorias 

de eugenia racial serviam de suporte à essa defesa desse ‘branqueamento’ da 

população a longo tempo, através da incorporação de tais imigrantes. Os judeus, 

tentando escapar dos pogroms23 que eram freqüentes nos shtetelech, incorporaram-se 

a tais imigrações.  

                                                
23Russo: Destruição. Refere-se aos massacres organizados contra judeus, bairros judeus, ou cidades e 
aldeias com apoio do governo czarista. Visava forçar os judeus das pequenas cidades a emigrarem, 
transformando-os em bodes expiatórios face às populações insatisfeitas com a situação política e 
econômica da Rússia.  



 

Figura 08. Imigrantes judeus de Hamburgo (Alemanha), no dia em que saíram de sua cidade com destino ao 
Porto recifense (26 de junho de 1930). Fonte: AHJPe. 

 

É importante lembrar que os judeus são percebidos como grupos sociais que 

mantêm a identidade social embora mudem os contextos sócio-políticos (Blay, 

1997:48). Mantêm a identidade étnica, que permitiu a continuidade de sua história, 

mesmo em épocas difíceis: Weber24 faz uma clássica definição sobre esses com o 

argumento de que são “um grupo desprovido de organização política autônoma 

associando-se em comunidade hereditária especial” e caracterizando-se, de um lado, 

de endogamia, e, de outro, por privilégios negativos, tanto no plano político como no 

social.  

                                                
24 WEBER, apud LÖWI. Redenção e Utopia. O judaísmo libertário na Europa central. SP: 
Companhia das Letras, 1989.  



Isso na percepção weberiana da época; Nota-se, porém, que findo os guetos 

imaginários e/ou impostos pela sociedade anti-semita européia, na sociedade 

brasileira, não foram assim classificados, mas sim recebidos pelo que poderiam 

oferecer (conhecimento no comércio, mão de obra qualificada, vasta aproximação 

com as artes, literatura ciência...) além do incentivo que se havia então à ideologia do 

‘branqueamento25’ em longo prazo, da nação brasileira, conforme já exposto.  

Diante disso, como foi constituída a comunidade judaica recifense do século 

XX? 

 

Adaptação e mudanças: A Comunidade Judaica Recifense 

 

A congregação que formou a segunda comunidade judaica do Recife instalou 

as primeiras instituições típicas de sua cultura na década de 1910. É controversa a 

data da fundação da primeira escola judaica nessa cidade, mas há documentos que 

indicam que no ano de 1918 já funcionava a Ídish Shul, bem como também o 

depoimento de dois imigrantes que estudaram no Colégio naquela época26.  

Essa escola saiu do Cais José Mariano para a Rua da Imperatriz, 41 e 222. A 

matéria27 publicada no periódico “A voz de Israel” do Centro Israelita de 

Pernambuco, em agosto de 1948, sob o título “30º aniversário do Colégio Hebreu 

Ídish Brasileiro”, assinado por David Ben Israel, ex-aluno do Colégio também situa 

o ano de 1948 como o da fundação da primeira entidade educacional judaica do 

Recife.  

Interessante também é que o Colégio inicialmente alfabetizava os alunos em 

iídiche e português. Entretanto, depois da década de 1950, com a legitimidade do 

                                                
25 “A ideologia do branqueamento supõe que a mistura racial, no lugar de ser uma perda de qualidades 
brancas, seria um ganho de qualidade para os negros, que passariam a integrar a qualidade de ‘raça 
virtuosa’ pela perda das características da raça viciada. Esse pressuposto da integração pelo 
branqueamento é profundamente racista e negador de uma identidade negra” (Sorj, 1997:12).  
26 Maiores informações sobre tais depoimentos, veja em: Kaufman, 2003, op. cit).  
27 Vide anexo A. 



Estado de Israel, o hebraico passou a ser a língua oficial28 desse Estado, relegando o 

iídiche em um plano mais familiar.  

 

 

 Figura 09. Colégio Hebreu Ídish Brasileiro, 1925, primeira turma. Comemoração do Lag 
Baômer. Fonte: AHJPe29.   
 

Na foto acima, podemos ver um grupo de crianças, que juntamente com a 

professora celebravam o Lag Baomer30, em 1925. Nesta época, o Colégio não se 

chamava mais Ídish Shul, mas sim Colégio Hebreu Ídish Brasileiro, demonstrando o 

começo da adaptação ao novo idioma (português), mas sem esquecer a finalidade 

                                                
28 Já que o Estado de Israel ainda não havia sido reconhecido pela ONU (o que veio a ocorrer em 
1948), ‘ressuscitando’ um idioma que era tido como ‘morto’há mais de 2.000 anos. 
29 Lê-se na faixa: Colégio Hebreu-Idish Brasileiro. Recife-Pernambuco. Lag Baômer. 
30 A Páscoa judaica (Pessach) acontece na primavera. A partir do segundo dia da Páscoa, são 
contados 49 dias (sete semanas) para a comemoração de Shavuot, festividade que tem fundamentação 
agrícola, além do acontecimento histórico do povo judeu que recebeu a Torá em Shavuot. Durante os 
49 dias é feita a contagem do Ômer (feixe de trigo ou cevada que servia de parâmetro para a 
contagem da colheita). 
 Este período, segundo consta de dados bibliográficos, serviu para a preparação do povo, recém-saído 
do Egito, para o recebimento da Torá. Também coincidiu com este período a destruição do Templo de 
Jerusalém e uma praga que atacou os discípulos do Rabi Akiva, (o maior sábio da sua geração). Esses 
episódios tristes caracterizaram um período de luto e durante os quarenta e nove dias não podia haver 
casamentos, nem vestir roupas novas, nem cortar o cabelo. Mas, o 33º dia da contagem do ômer, 
aconteceu uma trégua na praga e Lag Baomer (trigésimo terceiro dia do ômer) passou a ser o único 
dia do período no qual podiam ser realizadas festas, casamentos, passeios, etc. 



primária – ser uma escola de valores judaicos.  O que já comprova o começo da 

adaptação e mudanças, diante dos contrastes que o novo lar oferecia, em comparação 

com o antigo. Esse foi o segundo nome da escola, que na época estava na Rua da Glória, 

15.  

É interessante perceber a redefinição dos costumes e identidade: o grupo vive 

e respeita suas tradições, mas sempre restaurando-se, acompanhando as novidades 

que estão ocorrendo ao seu redor; Só essa questão do idioma demonstra tal 

restauração. Elias faz uma consideração interessante a respeito da língua materna, a qual 

ele chama de habitus comum (1997:28).  

O autor defende, ainda, que a percepção que temos de nós próprios enquanto 

indivíduos independentes é falsa, já que somos  membros de grupos – E a língua que 

falamos é de uso comum. Dessa forma, os imigrantes aprenderam e adaptaram-se ao 

novo idioma, ao país escolhido para vivenciar sua cultura e identidade sem medos – 

Mas não esqueceram de suas origens, e enquanto no espaço público sabiam a 

importância de falar português, no espaço privado continuavam a comunicarem-se 

com o idioma de seu habitus comum, o iídiche. Preparando as novas gerações para 

adaptação às mudanças, fizeram do hebraico o ‘novo’31 idioma materno.  

Com o aumento da comunidade, a escola foi transferida para o recém-criado 

Centro Israelita de Pernambuco. Grande foi a importância desse espaço para 

unicidade da comunidade. Mesmo com esta crescendo, o clube era o local de 

encontros, de socialização das vivências, dos ritos religiosos e das festividades 

(Kaufman, 2003: 102).  

O Bairro da Boa Vista, nas primeiras décadas do século XX, pode até ser 

entendido como um novo shtetel, pois os que chegavam da Europa eram recebidos 

pelos que aqui já residiam, e iam instalando-se próximos aos outros, com o intuito de 

estarem próximos, vivendo em comunidade. Os que aqui estavam há mais tempo, 

                                                
31 É importante ressaltar que o hebraico nunca deixou de ser falado pelo povo judeu, só que este era 
sacro, sendo usado apenas no espaço da sinagoga, enquanto liturgia.    



auxiliavam os mais novos com moradia, aprendizado da língua e do trabalho, em 

cumprimento dos princípios da caridade sem retorno (tzedeká). 

No espaço em que funcionava o Colégio também havia outras instituições, 

como o Centro Israelita de Pernambuco, a sinagoga e o Clube social e esportivo, 

agrupando as características de cada uma dessas instituições (Kaufman, op. cit., 

110), baseando-se no ideal de unicidade da comunidade, em vista que  

 

Configurava-se como centro de relacionamentos entre judeus, onde a 
própria identidade judaica se externava através das manifestações 
religiosas, artísticas e culturais. Os conceitos básicos da religião e da 
cultura eram transmitidos aos jovens por meio de programas culturais 
e recreativos para todas as idades. O clube desempenhava muitas 
funções: socialização da criança, transmissão das tradições e festas 
religiosas importantes para a identificação do jovem com a 
comunidade; e também como local para namoros e casamentos.  

 

Nesta época, o Brasil teve a segunda maior comunidade judaica da América 

Latina (Friesel32, 1990:142), mas os valores do judaísmo deixaram de ser atribuídos 

exclusivamente no âmbito familiar. Assim, a escola, o clube e os movimentos 

juvenis assumiram a maior parte dessas responsabilidades (Kaufman, op. cit., 115).  

 

 

                                                
32 FRIESEL, E. Atlas of modern jewish history. Jerusalém: Carta, 1990. 



 

Figura 10. O Centro Cultural Israelita de Pernambuco, em 1940, onde também funcionava a Ídish Shul, 
a sinagoga e o Clube Social e Esportivo. Situava-se na Rua Da Glória, 15, Boa Vista. Fonte: AHJPe. 
  

Foram vários os recursos utilizados para a adaptação, segundo Kaufman 

(ibid:131):  

 

O desenvolvimento de uma economia errante (na qual o protagonista 
era o klientelshik

33) até o exercício das profissões liberais assumidas 
pelas gerações subseqüentes; as atividades artísticas, principalmente 
as artes cênicas (o teatro iídiche) que acompanharam a passagem da 
geração dos imigrantes até a primeira geração nascida no Brasil; e, 
por fim, quase simultaneamente, a articulação do movimento juvenil 
sionista, nas décadas de 1940 e 1950, que contribuiu para a 
continuidade, de forma secularizada, da cultura judaica.  

 

Tais passos para a integração foram bem sucedidos, em virtude da 

independência financeira (em atividades ligadas ao comércio, inicialmente), além 

                                                
33 Klientelshik: É como ficou conhecido o vendedor ambulante, e se caracterizava pelo tipo de 
mercadoria comercializada e pelo sistema semanal de pagamento.  



dos encontros semanais que aconteciam no Clube, onde discutiam temas diversos: 

em tais encontros era fundamental a participação dos que já dominavam e traziam 

informações necessárias para atualização dos fatos acontecidos. “Essa prática deu 

origem às primeiras entidades culturais, através das quais se renovavam os valores 

do judaísmo” (ibid: 132). Além do quê, conforme já dito, em Recife não se sentiam 

as hostilidades geradas pelo anti-semitismo, o que nos confirma o depoente Theodor:  

E eu sou filho de imigrantes, meus pais vieram 
para o Brasil refugiados do clima de tensão na 
Europa, porque lá judeu não vivia em paz (...) E 
eles eram pessoas muito simples, mas muito 
honestas, bons, trabalhadores, e assim desde 
criança eu trabalhei para ajudar em casa, e nós 
morávamos na Rua Velha, há uns duzentos metros do 
Centro Israelita, e como todo o mundo que era 
judeu, sempre estávamos por lá, participávamos das 
festividades, assistíamos às apresentações de tudo 
o que acontecia lá.  
 

 

Uma das formas, inclusive, para adaptação na nova cidade, e que também foi 

importante enquanto âncora para a identidade judaica nessa fase de re-construção da 

nova vida, foi o Teatro Iídiche. Tratava-se de um teatro típico da cultura judaica, 

falado em iídiche, a princípio; abordava temas próprios dos costumes e modos de 

vida da comunidade nos shtetelech da Europa.  

Além do entretenimento da comunidade, através do teatro, nas décadas de 

1930-1950, encontrou-se meios de conservar o sentimento de ser judeu. Pela arte 

cênica era recriado tudo o que haviam vivido até então: “na sua própria história 

encontravam os elementos para a evocação do passado, cujo intuito era proteger as 

fronteiras socioculturais do grupo” (ibid: 154).   

 



                               

 Figura 11. Grupo de Teatro Ídiche, década de 1930. Fonte: Arquivo Histórico 
Judaico de   Pernambuco. 
 

O Teatro de Santa Izabel, então a mais importante casa de espetáculos 

artísticos do Recife, foi o palco de muitas apresentações, inclusive muitas abertas ao 

público não-judeu. Com tais ações, pode-se perceber a continuidade da memória 

individual e coletiva do grupo: a formação de um imaginário, através de noções e 

símbolos. Theodor, que acompanhou esse período nos explica:  

Porque judeu você sabe, não é? É o povo das 
histórias, adora uma conversa. Bem, a gente 
trabalhava muito, eu era menino, mas todo mundo 
trabalhava e se reunia no Centro Israelita, e os 
imigrantes queriam biblioteca, queria o teatro, 
queria discutir mais esses temas. E, assim, foi 
formado um grupo de pessoas daqui, para o teatro. 
Eu acompanhava tudo e aquilo me fascinava! 
(...) E eu entrei no Grupo Juvenil aos 11 anos de 
idade, e eu posso dizer que sou fruto desse 
movimento juvenil e da comunidade, porque eu perdi 
meu pai aos 13 anos de idade, e minha mãe 
trabalhava, eu trabalhava, e a gente se completava 
nesse sentido, mas não tive em casa iniciações 
diretas a respeito do judaísmo, até porque nós não 
éramos religiosos, vivíamos em casa as ações 
culturais, elas faziam parte de nosso dia-a-dia. 
E o movimento juvenil que eu participava era um 
movimento sionista, ligado ao partido político 
israelense de esquerda. E dentro do movimento 
juvenil a gente participava de tudo, das danças, e 
leituras, e debates, e do teatro: como vocês hoje 



em dia vão a festa, a gente ia ao Centro Israelita 
bailar, e a gente dançava praticamente todos os 
dias. E os nossos valores diários eram muito 
ligados à comunidade, ao grupo juvenil, e a gente 
fazia esquetezinhas para ensaiar, e foi daí que 
surgiu o meu gosto, o meu jeito de trabalhar no 
teatro. 

 

A importância do Teatro Ídiche para a formação da comunidade de então e 

enquanto herança para a comunidade atual não passou despercebida para essa 

segunda. No ano de 2006, o Arquivo Histórico Judaico de Pernambuco desenvolveu 

uma pesquisa que teve como culminância uma exposição no museu dessa entidade 

sobre o Teatro Ídiche34. Nessa exposição, foi salientando o caráter desse teatro 

chamado de ‘âncora e plataforma da identidade judaica’.  

Vale lembrar que o iídiche era a língua utilizada no teatro a princípio por ser 

o idioma comum dos imigrantes, já que o grupo era muito heterogêneo, vinham de 

países diferentes do Centro Leste Europeu e da Europa Oriental, tendo em comum o 

fato de serem judeus e a pobreza extrema que a maioria vivia em seus países (Blay, 

1997:34), além desse idioma. Sobre isso Kaufman (2003:156) explica: 

 

Nos primeiros tempos da chegada dos imigrantes, o teatro tornou-se 
profundamente necessário para a reafirmação de uma identidade 
ameaçada pelo contraste com a sociedade européia. Acreditava-se que 
ao envolver as pessoas em ações de interpretação do passado, com 
meio de temas discutidos em diferentes instâncias da vida cultural, 
cada um veria suas próprias imagens refletidas no espetáculo.   

 

Porém, com a geração seguinte nascida no Brasil que era constituída dos 

filhos dos imigrantes que tiveram uma educação formal a cargo da escola judaica, 

tornou-se menos comum o uso desse idioma. E quando o ensino do hebraico tornou-

se obrigatório, por esse ser o idioma de Israel, o iídiche foi deixado em segundo 

plano, ou seja, em um plano familiar, sendo usado por pais e/ou avós. O teatro assim 

                                                
34 Vide anexo B.  



foi falado em português e isso pode ter contribuído para a difusão da cultura judaica 

para os não judeus. 

Examinando filipetas35 da época, é possível observar a intensidade da vida 

artística da comunidade, o debate em torno de temas relevantes, o intercâmbio 

cultural que se dava, visto que era financiado por empresas judaicas e não judaicas, 

como por exemplo, a cervejaria Antártica. 

No cartaz que vemos abaixo, refletimos não apenas sobre a linguagem e 

escrita que eram comuns na época, como também nessa integração, já que estão 

presentes no cartaz não apenas uma cervejaria pernambucana, como também a 

publicidade de lojas de membros da comunidade, lado a lado; as mudanças e 

aculturação se faziam presentes, como também o apoio aos membros da comunidade 

e a idéia, vinda das vilazinhas européias, de apoio entre judeus.  

 

                                               Figura 12. Cartaz de divulgação de peças do Teatro Ídiche, 1935. Fonte: AHJPE. 

Uma das alterações mais significativas do Teatro Ídiche foi o idioma, onde 

ele começou a ser falado em português. As obras apresentadas a princípios eram as 

                                                
35 Vide anexo C. 



mesmas, mas transliteradas ou traduzidas para o português, o idioma dos filhos 

desses imigrantes, o que contribuiu para recontar sua identidade, além do contexto 

social mais amplo, com a legitimação do Estado de Israel, em 1948, e o fim da 

Segunda Guerra Mundial, onde o mundo tomou conhecimento do Holocausto judeu, 

como explica Theodor:  

 

E uma coisa que marcou muito a comunidade na época 
foi a chegada dos sobreviventes do Shoah36 (...) 
quando chegavam os navios, a comunidade ia receber 
essas pessoas, oferecia um grande lanche, doava 
roupas, remédios, eram pessoas que estavam 
alquebradas... E nós debatíamos muito sobre isso 
entre nós.    

 

Esses debates faziam parte do cotidiano da comunidade, sendo transposto 

para o teatro e a escola também. Dentro desse movimento, os membros da 

comunidade podiam vivenciar não apenas sua cultura, mas trocar idéias e impressões 

desses temas que eram importantes à ela. No cartaz abaixo, vemos o convite à uma 

peça intitulada “Remorso de um traidor”, em comemoração do Levante do Gueto de 

Varsóvia37:  

                                                
36 ‘Shoah’ é a forma como os judeus chamam o massacre de mais de seis milhões deles, que ficou 
conhecido como o Holocausto.  
37 O Gueto de Varsóvia (Polônia) foi o que tinha o maior contingente populacional judeu. O exército 
polonês inteiro conseguiu resistir ao exército alemão por 26 dias. Enquanto o gueto de Varsóvia, por 
sua vez, resistiu durante seis meses, até sua população ser quase que totalmente massacrada.  



             

 

                  Figura 13. Frente e conteúdo do convite e programa da peça “Remorso de um traidor”, realizado por 
entidades da comunidade judaica, 1956. Fonte: AHJPE. 

 

A idéia de comemorar a retaliação e resistência diante de seus opressores é 

algo diferencial nesse novo grupo: Os filhos desses imigrantes não conheciam as 

perseguições que os seus sofreram, mas eram educados dentro desse imaginário de 

honrar os que foram mortos através de suas lembranças e ações para que o mesmo 

horror não se repetisse: era o começo de novas gerações judias aculturadas e atuantes 

pelos seus ideais.  



Tal contexto social refletia-se cada vez mais na vida dos jovens da 

comunidade. Esses debates acima mencionados pelo depoente Theodor infiltravam-

se em suas atividades, através da ajuda mútua aos necessitados acima citada, além do 

próprio imaginário do grupo, que ia se modificando através desse contexto. Na 

própria escola deu-se início ao teatro estudantil, conforme nos conta Clarice:  

 

Tinha várias atividades, lúdicas inclusive, e a 
principal delas era o teatro, tinha a declamação, 
música também. Então o colégio estimulava os 
meninos a se apresentar em audições, promovia 
eventos artísticos, e aí um declamava, outro 
cantava, isto era estimulado nos alunos, e 
principalmente o teatro, porque o colégio como é 
uma instituição sem fins lucrativos, então ele 
sempre estava “no vermelho”, as pessoas que 
pagavam, e as que pagavam mal, ou as que não 
podiam pagar sempre causavam uma situação 
financeiramente difícil para o colégio, então todo 
o final de ano fazia-se uma peça teatral, com 
vários esquetes, onde todas as classes 
participavam, o ingresso para esta peça era 
cobrado dos pais e esta arrecadação servia para 
pagar o 13° dos professores, férias, etc. 

 
 

O teatro contribuía para a manutenção do Colégio, não apenas de forma 

cultural e social, como estamos discutindo, mas também financeiramente, como 

continua a nos contar Clarice: 

 
Então, o teatro no final do ano era uma atividade 
quase que curricular porque se aguardava que ele 
fechasse o ano financeiro do colégio, e todas as 
crianças trabalhavam no teatro: ou dançando, ou 
cantando, ou tocando ou declamando, de alguma 
forma a gente participava do teatro. 
 

O Teatro Ídiche assim ia rendendo frutos, se modificando, se reinventando: o 

teatro estudantil, que começou dessa forma amadora dentro do Colégio Hebreu 

Ídiche Brasileiro, ia se profissionalizando, sendo conhecido como Teatro de 

Estudantes Israelita de Pernambuco (TEIP)38, na década de 1950. Esse Teatro 

                                                
38 Vide anexo D. 



contribuiu para a politização e interação do grupo com outros grupos locais, como 

afirma Theodor, ator do teatro na época:  

 
(...)Mas quando eu tinha 19 anos tive que deixar o 
grupo, fui à São Paulo para trabalhar, e que 
voltei, havia tido o I Festival Nacional de Teatro 
Estudantil aqui em Recife, e o meu pessoal havia 
montado uma peça que deu muito certo, e me 
disseram: ‘Estamos montando um Teatro de 
Estudantes Israelita, aparece por lá’, e é claro 
que eu fui.  
E o Graça Mello tinha vindo para Recife contratado 
pela UFPE para dar cursos de teatro na 
universidade. E a gente se apresentou para ele, e 
ele se impressionou com o nosso trabalho, e propôs 
trabalhar conosco, mas nós não tínhamos a menor 
possibilidade de pagar nada a ele, mas ele se 
encantou com o grupo, e resolveu montar o ‘Ratos e 
Homens’, do Steinbeck. 

 

 

Começava a adquirir importância não apenas para a comunidade, como 

também para a sociedade recifense da época, conforme conta Theodor, ator do teatro 

na época: 

  
E aí começamos a ensaiar, eu fiz o Lennie, e foi o 
tempo de surgir o II Festival Nacional de Teatro 
Estudantil, esse foi na cidade de Santos, e lá o 
Ministro Paschoal Carlos Magno fez uma seleção e 
convidou a gente. E então eram quarenta e tantos 
grupos, mas nós ganhamos todos os prêmios: melhor 
direção, melhor cenário, melhor espetáculo, eu 
ganhei de melhor ator, entre outros.  
 

 



 

Figura 14. Cartaz de propaganda do Teatro de 
Estudantes Israelita de Pernambuco, 1960. Fonte: 
AHJPE.  
 

 

Dessa forma, a aculturação da geração nascida no Brasil foi incentivada pelo 

Teatro de Estudantes Israelita de Pernambuco, que através da arte e literatura, 

incentivou uma nova forma de pensar essas questões sociais, como continua a nos 

contar Theodor: 

 

 
(...) E a gente ia a vários festivais, em Porto 
Alegre, Brasília, vários textos, ingleses, russos, 
e a gente se saía muito bem, acabou se tornando 
uma rotina para a gente, e nós tínhamos peças 



muito maduras, para um grupo que era 
predominantemente de pessoas com vinte e poucos 
anos.  
E de repente, em 1963, há uma avalanche política 
no país e o TEIP realmente começa a se engajar. 
Resolvemos montar uma peça de Brecht ‘Os fuzis da 
Senhora Carrar’, uma peça revolucionária, uma peça 
de atitude. Mais uma vez demonstra aquele lado de 
participação da formação política, que pode ser 
que estivesse no subconsciente de cada um de nós. 
Nenhuma vez isso foi colocado como posição do 
grupo. Mas havia a efervescência política naquele 
momento. Então resolvemos fazer uma montagem com 
uma direção coletiva, baseada na experiência de 
cada um de nós. 
E durante nosso espetáculo, eu nunca tinha visto o 
Teatro de Santa Izabel tão lotado em minha vida. 
Foi um verdadeiro sucesso, a gente amava aquilo. 
Mas em 1964 a gente foi investigado e tudo, porque 
a polícia queria saber o motivo de montar uma peça 
como aquela.  

 

Dessa forma o TEIP ultrapassou a comunidade judaica, inserindo-se em 

atividades e reflexões que eram caras à sociedade brasileira de então. Ultrapassando 

as questões judaicas, essas não foram substituídas, mas sim transferidas para o 

âmbito pessoal da vida daquela geração. Sobre suas vivências e experiência dentro 

do Movimento Juvenil e o Teatro de Estudantes Israelita de Pernambuco, Theodor 

conclui: 

 
 
 
E foi isso, foi rápido, mas muito intenso, me deu 
base para minha vida e base como ator, me abriu 
portas inclusive para trabalhos fora do TEIP, como 
o Teatro de Amadores de Pernambuco. E foi 
absolutamente fundamental em minha vida, até por 
essas amizades que tenho há mais de 50 anos, que 
são a minha família também.  E assim eu não tenho 
nenhuma restrição em dizer que eu sou fruto de 
minha comunidade, com muito orgulho.  
 

Através de ações culturais como essas, os filhos dos imigrantes inseriram-se 

cada vez na vida cultural e social de Recife, sem, no entanto esquecerem-se de 

suas raízes. A secularização do judaísmo religião era uma prática comum entre 

esses jovens de então. Löwy (1989:26) afirma que  

 
Tanto na sacralização do profano quanto da secularização do 
religioso no pensamento judaico alemão, a relação entre utopia 



que atravessa, não é, como a Secularização, um movimento 
único, uma absorção do sagrado pelo profano, mas uma 
relação recíproca que articula as duas esferas sem as abolir. 
 

Portanto, a religião passou a ser vista como algo da vida pessoal, privada, e 

“sendo assim, a religião não aparece como uma alternativa radical aos valores morais 

do mundo secular, mas como uma maneira superior de vivê-los” (Sorj, 1997:78). 

Preferiam vivenciar sua cultura a, por conta dela, ser isolado, ou isolar-se da 

sociedade em que nasceram. 

 

O COLÉGIO ISRAELITA: RUPTURAS E 

TRANSFORMAÇÕES 

 

Diante das transformações acima discutidas, sendo a principal delas a 

secularização da religião, o Colégio, por sua vez, também ia vivenciando essas 

transformações, visto que esse é formado por essas pessoas. 

As mudanças de nomes e endereços são algumas dessas transformações mais 

palpáveis. Seu primeiro nome, Ídish Shul (1918), foi substituído por Colégio Hebreu 

Ídish Brasileiro; logo após, Ginásio Israelita de Pernambuco; Colégio Israelita 

Moysés Chvarts, desde 1967, localizando-se na Rua Dom Bosco, 687, em um prédio 

novo, especialmente construído para o funcionamento dele.  

 



         

 

     Figura 15. Os primeiros professores (morim e morót), 1930. Fonte: AHJPe. 
 
 
Podemos pensar nas transformações que devem ter ocorrido justamente para 

causar essas mudanças de nomes. O primeiro nome, Ídish Shul (1918), revela a 

ligação que os imigrantes ainda tinham pela terra natal abandonada: as crianças não 

eram brasileiras; os adultos ainda não dominavam o português; e devia haver o 

desejo de dar continuidade à vida que levavam na Europa.  

De qualquer modo, logo se provou que a vida em Recife seria diferente: os 

hábitos sacralizados, como por exemplo, o “guardar o shabat” (ou seja, um dia na 

semana, o sábado, para orações, reflexões, e nenhum tipo de trabalho secular) era 

comum nas cidadezinhas em que viviam, mas em Recife isso não era possível: como 

os primeiros imigrantes sobreviviam pelo comércio (os Klientelshik), o sábado é o 

dia de maiores vendas. Os hábitos dessa forma deveriam ser mudados.    



Sobre isso, podemos refletir sobre a afirmação de Elias (1994:8), em que “o 

repertório completo de padrões sociais de auto-regulação que o indivíduo tem que 

desenvolver dentro de si, ao crescer e se transformar num indivíduo único, é 

específico de cada geração e, por conseguinte, num sentido mais amplo, específico 

de cada sociedade”.   O autor analisa que as mudanças em si próprias não são feitas 

por apenas alguns indivíduos, mas refletem as influências e desenvolvimento da 

sociedade como um todo, pelo fluxo do processo social.  

Nessa idéia de Elias, podemos analisar a mudança para o segundo nome, 

Colégio Hebreu Ídish Brasileiro (1925). Em poucos anos, a iniciante comunidade 

percebia que suas crianças deveriam ter a oportunidade de uma maior integração à 

sociedade recifense – além de haverem na época sentimentos de tensão entre esses 

imigrantes, pelo fim da I guerra mundial. Alguns anos após, Colégio Hebreu 

Brasileiro e Ginásio Israelita de Pernambuco. Sobre isso, a depoente Clarice afirma 

que  

 

Quando eu entrei para o colégio, em 1939, ainda chamava-
se Colégio Hebreu Ídish Brasileiro, mas era na época da 
guerra, e quando se começou uma certa pressão, 
descriminação por estrangeiros, ele passou a se chamar 
Colégio Hebreu Brasileiro, depois ele se tornou Colégio 
Israelita de Pernambuco, acho que já para evitar toda a 
descriminação que víamos todos os dias contra 
estrangeiros39. 

 

De tal feita, mudanças externas, como a xenofobia que a depoente nos conta, 

também contribuíram para as transformações: a apreensão de viver na tensão que era 

                                                
39 Vale lembrar que entre na metade dos anos 1930, o Movimento Integralista Brasileiro teve 

uma maior repercussão no país. O integralismo foi em parte um movimento de negação: 

anticomunista, antiliberal, antiimperialista. Assim como as ideologias fascistas na Europa, ele teve um 

caráter de oposição a uma série de elementos que na época dominavam a cena política e cultural, em 

muitos casos elementos que estavam desacreditados (os ideais burgueses, o pacifismo, a própria 

democracia). Mas não devemos exagerar: esse componente "anti", nem na Europa, nem no Brasil - 

por motivos diferentes. 

 



cotidiana em seus países levou os imigrantes a pensarem em alternativas para essa 

assimilação. O que contribuiu para a mesma. 

Entretanto, o Colégio continuava sendo na mesma sede que o Clube Israelita. 

Com a comunidade crescendo, fez-se necessário ter um espaço próprio. Para realizar 

a obra da construção do prédio, várias pessoas da comunidade se empenharam, 

destacando-se o nome do líder Moysés Chvarts, que faleceu um pouco depois de sua 

inauguração. A partir de então o colégio passou a chamar-se Colégio Israelita 

Moysés Chvarts, em sua homenagem. 

 

            

     Figura 16. O sr. Moysés Chvarts, na inauguração do Colégio que levaria seu nome, com o então 
governador pernambucano, Nilo de Souza Coelho, em 1967 (Fonte: AHJPe). 



 

 

A depoente confirma explicando a mudança para o último nome, que ficou até os 

dias atuais:  

 

Quando foi construída uma nova sede que é ali na 
Rua Dom Bosco, que hoje é sede de um cursinho, a 
pessoa que mais se esforçou na campanha para 
arrecadação de fundos, para angariar visando fazer 
aquela edificação se chamava Moysés Chvarts, e ele 
era muito dedicado ao colégio, e o colégio passou 
a ter o nome dele: Colégio Israelita Moysés 
Chvarts, que é o nome que vigora até hoje. Ele foi 
muito importante para a comunidade, se esforçava 
muito, especialmente para o colégio. Tudo o que 
ele pôde fazer para a escola, ele fez, então a 
comunidade achou justo pôr seu nome no Colégio 
para homenageá-lo.  

 

Entretanto, o novo espaço não oferecia um local para atividades artísticas, 

esportivas, e a comunidade sentiu a necessidade desse ambiente. Assim, em 1992, o 

Colégio foi novamente transferido, dessa vez para a Federação Israelita de 

Pernambuco, como afirma Sigmund: 

 

E essa foi uma grande mudança que a Escola passou, 
ter se mudado para cá. Porque era uma necessidade 
que as crianças sentiam, a de ter um espaço maior, 
melhor, mais livre. E então viemos dividir o 
ambiente com a Federação, e o antigo prédio foi 
alugado, o que contribui com algumas despesas da 
Escola. E é muito confortável estar em uma área de 
lazer tão completa como essa, onde temos campos de 
futebol, piscina, é muito arborizado... 

 
 

 Atualmente, o Colégio continua dividindo o espaço com a Federação 

Israelita de Pernambuco e funciona na Rua José de Holanda, 792, Torre, 

congregando também o clube, a biblioteca, outras entidades, e eventualmente os 

serviços religiosos das principais datas: Pessach, Rosh Hashaná, Chanuká40.  

 

                                                
40 Hebraico. Festa das Luzes. É na mesma época que o natal cristão, mas é comemorado em torno de 
165 a.e. c.  



 

OS PRINCÍPIOS DO COLÉGIO ISRAELITA: BASES 

PARA A EDUCAÇÃO JUDAICA NO SÉCULO XXI 

 

Diante do que foi acima discutido acerca da evolução da comunidade judaica 

recifense, podemos refletir sobre os desejos e utopias do Anjo da História. Ele tenta 

olhar para o passado, mas não consegue porque o futuro o impele. Ele tenta se livrar, 

mas o asco do que viu, ouviu e viveu o aprisionam. Ele deseja um porto seguro, onde 

será aceito entre os seus como ele é, em comunidade. 

Bauman analisa o conceito de comunidade, afirmando que as palavras têm 

sensações, e ‘comunidade’ passa uma sensação boa (2003:7). Assim, é bom ‘estar 

em comunidade’, sentir-se aceito em tal meio. Nosso autor, porém, adverte que tal 

idéia de unicidade total, de percepção e compreensão entre todos os membros, é 

utópica: geraria sempre o conflito entre individualidade e socialização; liberdade e 

segurança. Viveríamos sempre a procura desse ‘paraíso perdido’, com esperanças 

para encontrá-lo, sem perceber que  

 

Como os outros pontos de partida reunidos sob a rubrica do ‘processo 
civilizador’, a individuação foi, no que diz respeito aos valores 
humanos, uma troca. Os bens trocados no curso da individualização 
eram a segurança e a liberdade: a liberdade era oferecida em troca de 
segurança (Bauman, 2003:26).      
  

 
Portanto, diante dessa utopia que seria viver em uma comunidade ideal, que 

elementos podem pequenos grupos inseridos e assimilados no grande grupo valorizar 

para que os elementos de sua identidade diferencial não se percam diante das mais 

diversas atrações que esse maior grupo lhe oferece? 

A comunidade judaica tende a restaurar-se nas sociedades em que se insere: 

“A questão da transmissão histórica tem como pano de fundo a mudança ou a 



manutenção da identidade étnica” (Blay, 1997:46). Em virtude de tal restauração, a 

assimilação às novas sociedades, e a secularização das práticas religiosas, o colégio 

foi tido desde o começo como um meio de garantir aos mais jovens o acesso às 

tradições e saberes construídos antes do nascimento deles, o que é explicitamente 

declarado no projeto global do Colégio Israelita41:  

 

Nessa ‘nova’ conjuntura comunitária, o papel central que 
sempre foi desempenhado pela instituição responsável pela 
educação judaica tem-se acentuado de forma especial. O 
Colégio Israelita Moysés Chvarts, ‘coluna vertebral’, o 
‘pulmão’ e o ‘coração’ da comunidade (...) é ele que sustenta e 
garante a existência de uma atividade comunitária permanente, 
seja por exigir das lideranças a tomada de decisões (...), seja 
por congregar boa parte dos membros da comunidade – na 
condição de pais de alunos – em torno de objetivos comuns; 
seja, ainda, por assegurar a presença desses membros às 
diversas atividades e comemorações organizadas por outras 
instituições comunitárias. 
 
 

As aspirações da comunidade judaica sobre o Colégio Israelita são mais 

demonstráveis, palpáveis, inclusive, em observações desse tipo, presentes em um 

projeto Global que foi construído não pela diretoria pedagógica do Colégio, mas por 

membros da comunidade judaica, durante as reuniões da Federação Israelita de 

Pernambuco. O documento continua:  

 
 (...) E, acima de tudo, é o Colégio Israelita o principal - talvez 
único, para uma considerável parcela da comunidade – 
instrumento através do qual a herança cultural e religiosa do 
judaísmo é transmitida às novas gerações, e do qual depende, 
em última análise, a formação do embasamento afetivo e 
vivencial que vai determinar, em cada criança, seu grau de 
identificação e de ‘sentimento de pertinência’ com relação ao 
povo judeu. 

 

Afirmações desse tipo nos remetem a análises como a de Linton (1987:33), 

na qual o autor afirma que “sem a existência da cultura não poderia haver ajuste na 

espécie humana, porque por seu comportamento a sociedade dá à cultura uma 
                                                
41 Projeto Global do Colégio Israelita Moysés Chvarts, Março/1992, pp5-6. 



manifestação expressa transmitindo-a de geração a geração”. Vivenciando seus 

costumes, evita-se que esses se percam, contribuindo para a renovação de seus 

valores, já que eles não são estáticos, pois “a cultura como um todo proporciona aos 

membros de qualquer sociedade um guia indispensável em todos os negócios de sua 

vida” (Habermas, 1980:145).  

Acompanhando a evolução da comunidade judaica recifense e do Colégio 

Israelita, percebemos o desejo claro do Colégio para a continuidade de sua cultura e 

tradições. Com o intuito da formação desse futuro comum, desde tempos bíblicos 

investiu-se fortemente na educação, que pode ser atribuída também aos efeitos das 

práticas religiosas, levando a uma alfabetização precoce, e “a capacidade de adquirir, 

formular e manipular conhecimentos históricos e combinações de idéias abstratas” 

(Sorj, 1997:71)42. Nesse sentido, a educação é a mediadora entre o gesto cultural 

propriamente dito e a sua continuidade. Sobre tal fala Albert, ex-aluno e ex-professor 

do Colégio:  

 

(...) Fui professor de História Judaica durante oito anos e meio, e 
também fui aluno do Colégio desde bem pequeno até o fim do Ensino 
Médio, assim, como também, meus filhos. 
(...) Falando da importância da escola para a comunidade judaica, eu 
sempre penso em uma historinha que se conta, e talvez ilustre um 
pouco a importância dela. Ela conta que no século XIV, na Europa 
Oriental, um importante rabino foi visitar uma pequena aldeia em que 
viviam muitos judeus, e primeiro levaram ele para conhecer o 
cemitério judaico da cidade. Ele olhou e disse que aquilo era muito 
importante porque era a prova de que havia existido, há tempos atrás 
ali, uma comunidade judaica. Depois, levaram ele para conhecer uma 
sinagoga: ele foi, olhou e disse que aquilo era uma prova de que havia 
ali uma comunidade judaica funcionando. Finalmente, o levaram para 
conhecer a escola judaica: o rabino, então, olhou, conheceu as 
instalações e disse que aquilo ali era a prova de que no futuro existiria 
uma comunidade judaica. 
Assim, mais importante que tudo era a escola, porque através dela se 
poderiam perpetuar as tradições e fazer continuar existindo uma 
comunidade judaica: os valores éticos, cultura, são repassados através 
do Colégio Israelita aqui. 

                                                
42 Para maiores informações, veja em: Karady, V.: Jewish Enterpreneurship and Enterpreneurial 

groups from capitalism to socialism in Central Europe, with special referncy to Hungary. A Study of 
Collective trajectories and identities, Mimeo s/d.    



 

O depoimento de Albert nos situa sobre a importância que o ensino e a 

educação têm para a comunidade judaica: A primeira mitzvá (lei) judaica refere-se à 

educação, já que esta é sacralizada dentro do judaísmo43. A educação aqui é 

compreendida muito além da escolarização formal, e sim com a perspectiva de 

transmissão de patrimônio em nome de valores muito diversos, onde percebemos o 

intuito de preservação de bens culturais.  

Apreendemos tais aspectos através da vivência, no cotidiano escolar, de 

festividades e atividades da cultura judaica: uma atividade semanal, a realização no 

Colégio Israelita do serviço litúrgico do shabat
44

 e em atividades que contemplam as 

festividades cíclicas, como o Rosh Hashaná. Também os alunos estudam, além das 

disciplinas letivas oficiais, (História, Português, Inglês...) disciplinas que são oficiais 

dentro do Colégio como: Hebraico, Cultura Judaica e História Judaica.  

Bauman (2003:17) explica que “a comunidade ‘falada’ (mais exatamente: a 

comunidade que fala de si mesma) é uma contradição em termos”. Discutindo as 

idéias desse autor sobre a comunidade, refletimos que esses ideais de comunidade 

não são possíveis de ser totalmente alcançados, o que nos leva à reflexão de como o 

Colégio Israelita pode contribuir para a aproximação de tais desejos.  

Poderemos no próximo capítulo refletir sobre as ações que mantém tais 

princípios do Colégio Israelita, bem como as instituições que visam dar continuidade 

a esses valores tão caros à comunidade, sejam esses utópicos ou não. 

 

                                                
43Em referência à Torah: Educação,(em hebraico, ‘chinuch’). Ordena-se aos pais, no Shemá, 
(Deuteronômio 6:7, 11:19), que ensinem a seus filhos as palavras de Deus: “E as inculcarás aos teus 
filhos, e delas falarás, sentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te” 
(Deuteronômio 6:7); “E ensiná-la-eis a vossos filhos falando delas, quando estiverdes sentados em 
vossas casas, e quando andardes pelo caminho, e ao vos deitardes e ao vos levantardes” 
(Deuteronômio 11:19). 
44Sábado. Interessante é que o Colégio só funciona no horário da manhã, e o Shabat é celebrado do 
entardecer da sexta-feira (quando a primeira estrela brilha no céu) até o entardecer do sábado. Mas 
para que os alunos judeus não percam o hábito de celebrar a chegada da ‘noiva’ que é o shabat, a 
liturgia é celebrada no Colégio por um dos rabinos da comunidade... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO IV 

 

O COLÉGIO ISRAELITA MOYSÉS CHVARTS: 

TRADIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE 

JUDAICA 

 

Figura 17. Grupo de danças folclóricas judaicas Atzlachá, 2006. Fonte: Acervo particular do depoente Bertold.  

 

 

 



 

O COLÉGIO ISRAELITA MOYSÉS CHVARTS: 

TRADIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE JUDAICA 

 

Nunca rejeitei minhas origens. Não poderia ter rejeitado, 
ainda que quisesse. O judaísmo é uma marca indissolúvel. 
No meu caso, não tem nada a ver com religião, porque 
religioso não sou (...) Agora: tenho uma história. Uma 
história pessoal e uma história grupal. Sou parte de uma 
longa corrente humana formada desde os tempos bíblicos até 
nossos dias, a corrente do judaísmo. Reconheço-me nos 
milhões de seres humanos com quem compartilho a 
condição judaica, sofro com suas angústias, alegro-me com 
suas conquistas. Eu sou judeu.  

(Moacyr Scliar, 1998:76) 
 

 

Quando falamos sobre identidade judaica estamos nos referindo ao apego a 

uma cultura, a uma tradição e também a uma fé que ensina a praticar os atos da vida 

cotidiana de acordo com um padrão, uma maneira de ser, que deve ser significante 

para os que participam dessa (Sobel, 1998:121). Como a citação de Sclyar acima 

menciona, as questões identitárias ultrapassam a religião: estão interligadas pela 

‘corrente humana’ que é o judaísmo.  

Quando a Revista Menorah (Março/2001) referiu-se ao Colégio Israelita 

como uma ‘fábrica de judeus e qualidade’, pode-se entender que percebeu essa 

instituição como uma que valoriza a identificação e vivência de um modo de vida 

judeu. Cabe ressaltar que esse colégio, cuja responsabilidade administrativa cabe a 

um grupo de pais e mães, prioriza, de um lado, um ensino laico e da formação mais 

ampla de crianças e adolescentes, e de outro, a transmissão de valores e da cultura 

judaica. 

A comunidade judaica, assim como toda sociedade, é formada por uma ampla 

rede de interdependências (Elias, 1997:39), que são ligadas em vários pontos e têm 

várias configurações que se completam, conflitam, e, sobretudo interagem. Essas 



instituições comunitárias são de natureza religiosa, cultural, social, educacional, de 

ajuda mútua, de serviços, juvenil, esportiva, imprensa e cemitérios45. Mas nesse 

capítulo e nesse trabalho nos deteremos às entidades que trabalham no e para o 

Colégio Israelita.  

O objetivo desse capítulo é analisar três dessas configurações que fazem parte 

do Colégio. Essas instituições são importantes para suprir necessidades cruciais 

dentro da escola: Na parte pedagógica (que como qualquer escola deve ter um cerne 

e atenção fundamental) veremos a tendência que a Proposta Pedagógica do Colégio 

defende; Na parte cultural, destacam-se os movimentos juvenis, nos detendo ao 

Grupo de dança folclórica Yetzlacha, por ser formado por alunos e ex-alunos judeus 

e não judeus; e nas questões financeiras, as ações diferenciais com que trabalha a 

Diretoria Mantenedora voluntária.  

Essas instituições foram escolhidas sob a ótica do que mencionei um pouco 

antes: por agirem em auxílio à escola, e têm em seus princípios ações educativas, 

direcionadas ao bem-estar do grupo escolar e comunitário. 

Enquanto escola comunitária, o Colégio enfrenta algumas dificuldades, entre 

as quais destacamos as dificuldades financeiras e a evasão de alunos (judeus e não 

judeus), que percebi ser um tema que incomoda os depoentes quando foram 

abordados sobre. 

Diante de tais fatos, como o Colégio vem lidando com tais dificuldades e sua 

compreensão a respeito desse tema é o que discutiremos adiante.   

 

 

 

 

 

                                                
45 O sepultamento judaico é feito dentro de diversas liturgias. A religião estimula um ato de enterrar 
os mortos dentro de padrões próprios, e assim é feito em locais dentro desses princípios.  



 

A DIRETORIA MANTENEDORA 

 

Conforme já exposto, o Colégio Israelita é uma entidade sem fins 

estritamente financeiros, é uma escola privada, sim, já que os alunos pagam 

mensalidades para freqüentá-la, mas não pertence a uma pessoa ou um grupo 

específico, em que se a objetiva renda econômica através dessa entidade: tem o 

diferencial de ser uma escola comunitária, e como tal, enfrenta algumas dificuldades 

para continuar existindo.  

Como tantas entidades educacionais, o Colégio tem em seu corpo de trabalho 

diversos profissionais, como: professores/as, pedagogos/as, diretoria administrativa, 

pedagógica, zeladores, etc. À parte desses profissionais, que em geral estão presentes 

na maioria das escolas, funciona uma diretoria conhecida como a Diretoria 

Mantenedora. 

A diretoria mantenedora é formada por um grupo de 10 mães e pais de alunos 

e alunas que trabalham voluntariamente para a escola. Tem como princípios a 

democracia (com a reunião de pessoas interessadas para o bem-estar do Colégio), o 

trabalho comunitário, a continuidade da identidade judaica através das crianças e a 

formação integral dessas através de diversas atividades, conforme nos explica a atual 

diretora, Rosa: 

A diretoria da escola tem caráter voluntário desde a sua 
fundação, há aproximadamente 87 anos atrás e, desde 
então, seu ideal maior já era e continua sendo o cuidado 
de um bem coletivo, que era/é a educação das novas 
gerações da comunidade. (...) As diretorias se alternam 
por gestões/ grupos que são eleitos a cada fim de 
mandato ou são reconduzidas em conformidade com o desejo 
da comunidade. Conforme o regimento, a cada dois anos há 
eleições, mas efetivamente não há rotatividade de grupos 
a cada dois anos; na prática, ocorre a recondução 
freqüentemente, visto que os pais-diretores são eleitos 
dentre os pares e desenvolvem o trabalho 
voluntariamente. (...) Nos reunimos em torno de cada 
quinze dias para tratar dos assuntos pertinentes ao 
Colégio.  

 



 

Entende-se tal entidade sob a ótica de que a Escola sempre foi pequena, 

enfrentando dificuldades financeiras e de organização de algumas atividades. 

Diretorias desse tipo existem desde tempos após a fundação do Colégio, sob os 

princípios de valorização da educação formal dos filhos e participação na educação 

dos mesmos. 

Daí surgiu a idéia de ter um grupo preocupado em trabalhar em conjunto com 

a diretoria administrativa, realizando atividades, angariando fundos, tendo objetivos 

e preocupações que visam a resolução de problemas que são compatíveis a seus 

princípios (problemas que fazem parte da Escola, mas que cabem a essa diretoria, 

não à administrativa, que cuida de outras funções dentro do Colégio) e continuação 

da existência do Colégio, conforme explica Hannah, ex-aluna e ex-integrante da 

Diretoria Mantenedora: 

 

(...) Estudei lá até o final do meu curso básico, da 
educação básica, e isto como aluna. Foi de 1953 a 1964. 
(...) Como professora, não, eu nunca fui professora, eu 
participei da diretoria comunitária voluntária 
mantenedora da escola, que são pais, pessoas da 
comunidade que voluntariamente dedicam algum tempo em 
ações na direção da escola, eu participei deste serviço 
durante uns dez anos. Foi de 1990 a 2000.  
(...) O que é interessante nesta escola é justamente 
isso, que é uma escola comunitária, e a comunidade se 
sente “dona” dela, e no caso tem uma participação da 
própria gerência, no sentido da gestão, as famílias 
participam da gestão em todos os níveis, sejam no 
financeiro, no pedagógico, cultural, então é muito mais 
presente a participação dos pais que nas outras escolas: 
não é uma particular em que a direção se coloca e os 
pais concordam ou não, nem uma pública, em que se tem 
uma proposta de toda a política pública mesmo, mas nesse 
caso tem sido construída com a participação de todos os 

membros da comunidade que se interessam por ela.  
 

O grupo, vale ressaltar, não mantém financeiramente o Colégio: trabalha com 

ações para angariar fundos para esse e resolução de algumas necessidades. A eleição 

é realizada a cada dois anos, e o/a presidente não tem uma posição hierárquica dentro 



desse: é alguém que assume as posições do mesmo, repassando-a à comunidade, 

conforme explica Rosa: 

 

A mantenedora é aquela instituição que atua no sentido 
de dar um norte, uma direção filosófica, que discute as 
questões que vão sendo postas a cada momento como 
desafios para a escola, bem como trata de elaborar e 
executar estratégias para angariar recursos que 
subsidiem o funcionamento da escola, já que esta não 
consegue se manter por conta da quantidade de alunos. A 
escola não faz propaganda como as outras para atrair 
muitos alunos, apesar de ser uma escola que aceita 
alunos como as outras e precisa deles, mas garante uma 
pequena quantidade de crianças por sala. 

 

Com ações que buscam a contribuição de membros que estão afastados das 

atividades e também ações que visam esse entorno financeiro, a Diretoria 

Mantenedora vem trabalhando para suprir as necessidades do Colégio. Elias 

(200:132) explica certos esforços de indivíduos para o bem coletivo através da idéia 

de que esses indivíduos objetivam um reforço na graça ou virtude que o próprio meio 

atribui a si mesmo, reforçando sua imagem-eu e imagem-nós do grupo: “Esse 

carisma constituía um ponto focal da imagem que eles tinham de si, não como 

indivíduos isolados, mas como um coletivo, como membros daquele grupo 

específico. Ele contribuía para dar mais sentido a sua vida em comum e a seu esforço 

de preservá-la”.  

Reforçando esse conceito temos o depoimento de Clarice, também ex-aluna e 

integrante da Diretoria Mantenedora, que fala de sua satisfação em ter contribuído e 

continuar atuante nas atividades do Colégio: 

 

Eu fui aluna do colégio e trabalhei também como membro 
do grupo de mães do colégio Israelita, naquela época se 
chamava Grupo Mather, e trabalhamos muito paralelo à 
parte pedagógica, a gente sempre procurava saber da 
parte pedagógica o que estava faltando de materiais, e 
tentava suprir, através de eventos, com a parte prática, 
o que estava faltando na parte pedagógica.  
 

 



Tais ações estavam pautadas no grupo há muito tempo, como Clarice nos 

comprova. Essa forma de agir contribui muito para o Colégio, mas é mais importante 

para a depoente, como ela nos explica: 

 
 

(...) Hoje em dia, eu tenho dois netos no colégio ainda, 
e eu não trabalho diretamente para o colégio, mas a 
minha nora, por exemplo, integra o grupo de mães do 
colégio, e eu sinto que há uma continuidade ao meu 
trabalho; e ela sempre chega junto de mim, e me conta 
das mágoas, das alegrias no trabalho, e eu oriento, falo 
para ela: “olhe, vamos fazer assim, ou desse jeito, no 
tempo em que eu trabalhei, a gente resolvia desta 
forma...”, quer dizer, indiretamente, eu ainda continuo 
trabalhando no colégio, é algo que me dá muito prazer.  

 
 

Refletindo sobre o depoimento dessa senhora, notamos o orgulho individual 

em haver prestado serviços para o bem coletivo: através de sua atuação nas 

atividades do Colégio, ela sente-se ‘engajada’, participativa, satisfeita em sua 

imagem individual por poder vivenciar o que em sua opinião é ‘ser atuante na 

Escola’. Elias explica atitudes desse tipo através da análise de que 

 

A identidade coletiva e, como parte dela, o orgulho coletivo e as 
pretensões carismáticas grupais ajudam a moldar a identidade 
individual, na experiência que o sujeito tem de si e das outras pessoas. 
Nenhum indivíduo cresce sem esse alicerce de sua identidade pessoal 
na identificação com um ou vários grupos, ainda que ele possa 
manter-se tênue e ser esquecido em épocas posteriores, e sem alguns 
conhecimentos dos termos elogiosos e ofensivos, dos mexericos 
enaltecedores e depreciativos, da superioridade grupal e da 
inferioridade coletiva que a acompanha. 
 
 

A união desse particular com o universal é difícil de conseguir, ou talvez não 

possível de alcançar em proporções semelhantes (Bauman, 2003:24), o que não 

significa que devemos parar de tentar. Através dessas atividades em que as pessoas 

buscam esse bem comum, elas contribuem para que sua individualidade alie-se à 

universalidade, sendo importante tais ações entre os seus. Apesar do evidente 

benefício ao Colégio, notamos que esse trabalho beneficiou muito à depoente 

também, auxiliando em sua imagem-eu e identidade-nós (Elias, 1994:22). 



 À medida que trabalham para esse bem comum, fazem parte ativamente 

desse ‘tecido de relações móveis’, em que “é representante de uma função que só é 

formada e mantida em relação a outras funções, as quais só podem ser entendidas em 

termos da estrutura específica e das tensões específicas desse contexto total” (Elias, 

1994:22). 

Entre suas diversas atividades, a diretoria mantenedora é uma das 

organizadoras do Festival de Cultura Judaica, que ocorre anualmente, há 17 anos, no 

Bairro do Recife. Tal festival que tem sempre um bom público (em sua maioria de 

não judeus) conta com atividades festivas, culturais, exposições de artesanatos e 

pesquisa dos alunos do Colégio Israelita e de membros da comunidade. 

Essa grande festa objetiva a divulgação de alguns costumes, danças, comidas 

típicas para a população visitante, mas também angariar fundos para o Colégio: o 

lucro proveniente tem esse fim.  Em recente publicidade, a diretoria mantenedora 

adverte aos membros as necessidades que o Colégio vem enfrentando para se manter 

financeiramente, diante dos gastos que uma escola com grande estrutura, mas poucos 

alunos, provavelmente enfrenta. 

Sobre a forma com que é organizada a Diretoria Mantenedora, Rosa explica:  

 
A composição da diretoria mantenedora é 
organizada a cada eleição, e no momento por 
acaso ela é composta de mais pais do que 
mães. O que acontece, muitas vezes, é que a 
diretoria se forma a partir do grupo de 
mães, que não é institucionalizado e tem 
outra função, de apoiar em pequenas demandas 
do cotidiano, mas sem poder decisivo nem 
institucional.  

 
 

Desse modo, a partir de um grupo de mães que já participa da escola 

objetivando prover algumas necessidades diárias, é formada a Diretoria 

Mantenedora: algumas pessoas desse grupo também participam desse órgão, o que 

flui para a troca de idéias entre os membros de ambos os lados, por terem esse 

interesse em comum que é o bem estar do Colégio, como reforça Rosa: 



 

O grupo de mães se forma a partir de eleições de 
mães representantes e por adesão, interesse, 
possibilidade de algumas mães que passam a 
colaborar em ações (executivo) a partir de 
demandas da coordenação pedagógica (algum material 
solicitado para projeto específico), etc. Então 
nesses grupos há muita troca, os debates, as 
informações, as discordâncias, geralmente são 
muito comuns nas reuniões, no dia-a-dia. Mas a 
meta é clara: suprir as necessidades do Colégio.  

 
 

Com essas observações de Rosa, entendemos que as contribuições para o 

Colégio, além de necessárias, são bem-vindas, por conta das dificuldades financeiras 

e estruturais que uma grande instituição, mas com poucos alunos enfrenta. 

Percebemos no cartaz abaixo o apelo às emoções que os indivíduos devem possuir 

acerca do Colégio, lembrando da evidência do fato que se não houver uma 

integração e contribuição por parte de alguns membros, o Colégio virá a fechar.  

 



Figura 18. Campanha comunitária para conscientização das dificuldades que o Colégio enfrenta. 2005. 
(Fonte: acervo do AHJPE). 

 

 

Também nota-se o esforço de outros que estão trabalhando e contribuindo 

para que o Colégio não venha a fechar o que reforça nossa análise, acima debatida, 

sobre as idéias de nosso autor, Elias, a saber: que mesmo sendo ‘parte de um todo’, a 

convivência dos seres humanos em comunidade certamente não é harmoniosa (Elias, 

1994:20), mas que essas funções que os indivíduos desempenham no grupo 

demonstram seu interesse e participação nessas configurações – inclusive, quem 

resolve se abster não deixa de fugir da escolha (e conseqüência) de seus atos 

(ibid:23). 

DE ISRAEL A RECIFE: O HORAA MUTEMET 

 

Horaa Mutemet, em hebraico, significa ‘educação para a diversidade’. É a 

proposta pedagógica do Colégio Israelita há alguns anos, e tem como princípios o 

reconhecimento das diferenças entre os seres humanos, acreditando que a escola 

deve aceitar essas diferenças, ajustando o ambiente escolar às necessidades dos 

alunos e as exigências do programa escolar, de acordo com os objetivos escolares e 

educativos das escolas e da sociedade.  

Analisando esse material, entendi o porquê o Colégio ter escolhido trabalhar 

dessa forma há alguns anos: os princípios da ‘educação para a diversidade’ estavam 

presentes desde a consolidação do Estado de Israel, visto que quando os judeus 

começaram a imigrar para esse país, vinham de toda a parte do mundo, tendo em 

comum apenas a identificação com Israel e o fato de serem da mesma etnia. 

Sigmund, diretor do Colégio há 10 anos e ex-aluno explica: 

 

(...) Foi um curso que fiz em Israel, onde pude conhecer 
Israel para estudar com mais afinco a metodologia que é 



trabalhada nas escolas de lá (...). Para eu ser diretor 
administrativo do Colégio tive que estudar com afinco 
esses princípios. 
(...)Trabalhamos com esta proposta do Horaa Mutemet há 
alguns anos, ela foi criada em Israel, isso aconteceu 
porque graças à imigração crescente, várias pessoas 
muito diferentes de todo o mundo, de culturas 
diferentes, criações diferentes, tudo diferente e quando 
isso aconteceu em sala de aula, imagine lidar com tanta 
diferença: isto aconteceu na década de 60, 70, havia 
gente do Canadá, da Polônia, Romênia, da Rússia, dos 
Estados Unidos, do Brasil, do Iraque, com várias línguas 
e com culturas diferentes, e quando colocou tanta gente 
em sala de aula, teve que lidar com tanta diversidade, 
respeitando a individualidade de cada um, com sua 
cultura. 

 

Baseado nos princípios de cooperação e autonomia, esse projeto é aplicado 

em Israel há anos, conforme nos explicou o depoente. Foi uma das formas 

encontradas para lidar com tantas diferenças entre as pessoas, na escola. O horaa 

mutemet é uma concepção pedagógica que propõe uma adequação recíproca entre o 

meio e o sujeito que aprende: O projeto explica que “Existem múltiplas diferenças 

entre os seres humanos. O ensino para a diversidade reconhece e legitima as 

diferenças entre os alunos46”.  

Historicamente sabemos que as definições de igualdade e excelência 

passaram por mudanças conceituais e práticas, desde a legitimação de Israel em 

1948, até os dias de hoje, no ano de 2008. Diante da imigração acima relatada, a 

necessidade mais premente era a da igualdade entre pessoas tão diferentes: igualdade 

de condições escolares, sociais e políticas.  

Apesar dos princípios bem intencionados, esse modelo fracassou, visto que 

ignorou as diferenças sociais e étnicas que essas pessoas, de todas as partes do 

mundo, apresentavam: isso nos leva a entender que a sociedade não pode ser 

compreendida “quando suas partes são consideradas em isolamento, independente de 

suas relações” (Elias, 1994:16). 

                                                
46 Programa de Apoio a Excelência Educativa – o Horaa Mutemet. Projeto Político Pedagógico do 
Colégio Israelita Moysés Chvarts.  



Diante do fracasso, o sistema de ensino israelense teve que aprender a lidar 

com essa heterogeneidade, causando uma significativa mudança em sua definição 

dos conceitos de igualdade e qualidade de ensino: “O horaa mutemet em Israel 

cresceu em volta desses desafios nos anos 60 e 70 (...). Cresceu o reconhecimento 

que em uma sociedade pluralista e democrática, a definição de igualdade deve ser: o 

conhecimento dos direitos do indivíduo de ser diferente; e excelência significa: a 

cultivação e o atingimento das capacidades pessoais de cada indivíduo” (Projeto 

Político Pedagógico do CIMC, 15).  

Assim, tais princípios foram expandidos para a escola básica, e depois às 

intermediárias, onde se procura responder a tais necessidades que se fazem urgente. 

Sigmund explica:  

 
O que para hoje, em nossa comunidade passou a ser 
importante é que: das primeiras gerações que chegaram, 
do nosso agrupamento, que veio da Rússia, Alemanha, 
Bessarábia, Polônia... até os dias de hoje, houve uma 
integração muito grande na sociedade brasileira. E por 
conta disso, é lógico que aquele perfil de comunidade 
que antes existia, agora não existe mais aqui, aquele 
perfil que vivia em vilarejos, isolados, que faziam da 
religião a base de sua vida, não existe mais aqui. E o 
Colégio dessa forma não é mais aquele que era, quando 
foi fundado, no começo do Século XX. Mas o que vai 
ficando na escola é a essência que defendemos. 
 
 

Essa essência que ficou é baseada na tradição e identificação com o Estado de 

Israel, conforme continua Sigmund a falar: 

 

(...) Porque aqui na escola não temos as práticas 
religiosas, o que nós temos aqui é a tradição, e a 
função da escola hoje é muito forte nesse sentido: 
garantir para as novas gerações a continuidade dessa 
tradição. E o que seria essa tradição? É a comemoração 
das festas, é a criança entender o que é ser judeu, onde 
ela se localiza dentro desse judaísmo dela, qual o papel 
que Israel tem (porque apesar de Israel ser um país 
moderno, ele faz parte do contexto histórico-nacional-
religioso do povo judeu) assim, que identidade o aluno 
cria com o Estado de Israel? Assim a escola todo o ano 
faz um projeto objetivando aproximar Israel dos alunos, 
no último Festival da Cultura Judaica, mesmo, mais uma 
vez trabalhamos um projeto em que trazia o tema ‘Recife-
Olinda’, fazendo comparação com ‘Tel Aviv – Jafo’.  



(...) Porque cabe a nós ser meio que guardiões da 
tradição, porque os meninos às vezes não vivenciam 
muitas delas na casa, então aqui a gente não só ensina 
as disciplinas que fazem parte do currículo brasileiro, 
mas também outras próprias, e vivenciamos nossa cultura, 
para que a criança dê valor a isso e que deseje dar 
continuidade a essa cultura.  

 

Observando esse depoimento, percebemos o papel que o Colégio se coloca, 

como ‘guardiã’ sendo uma das esferas centrais para a identificação e continuidade 

dos pequenos com essa tradição. Também percebemos a mudança que 

ocorreu/ocorre no grupo, onde instâncias fundamentais foram deixadas de lado, 

como vivenciar esse ‘modo de vida judeu’ e o Colégio vem assumindo posições que 

antes não era totalmente de sua responsabilidade, ou seja, a continuidade de sua 

cultura, por entender que o conhecimento de seu passado pode contribuir para a 

construção do futuro comum (Elias, 1997:31).  

As disciplinas diferencias que são Cultura Judaica, História Judaica e 

Hebraico fazem parte da matriz escolar e têm o mesmo peso que outras: Matemática, 

História, Inglês... sobre isso explica Albert, ex-aluno e ex-professor de História 

Judaica: 

 

Eu ensinei sempre essa disciplina na Escola, durante 
oito anos e meio (...). E eu não tinha formação na área 
pedagógica, pois sou formado em Economia, mas sempre 
tive interesse por História em geral e História Judaica, 
em particular, então resolvi estudar a sério (...) E 
assim eu passei um ano em Israel, em um centro educativo 
em Jerusalém, onde estudei História Judaica, Realidade 
Israelense, e diversos cursos correlatos.  
(...) E trabalhar em uma escola laica, que se preocupa 
com a identidade cultural e identidade histórica, dentro 
do judaísmo, é muito bom e desafiante. Porque existem 
escolas judaicas em comunidades maiores que têm 
nitidamente um viés religioso, não é o caso da escola 
judaica de Recife e de várias outras escolas judaicas.  
E a possibilidade de se estudar em uma escola 
diferencial, que ensina um idioma milenar, que defende 
seus valores, isso eu acredito ser muito importante 
diante dos princípios de se educar para a defesa de seus 
valores, mas também para a coexistência.  

 



Tal desejo, de se educar para a coexistência, revela intenções importantes 

para não só essa comunidade, mas para o povo judeu como um todo. Porém, como o 

depoente afirma, a ‘defesa de valores’ demonstra a intenção de conservar tradições 

que são inerentes a esse grupo. 

Tal educação voltada para a conservação é característica de Arendt 

(2005:242): para essa autora a escola seria um espaço pré-político, um espaço 

intermediário entre o público e o privado (outro de seus temas centrais), e a educação 

é intergeracional, visto que há pelo menos duas gerações ao mesmo tempo, no 

mesmo espaço; os mais velhos devem assim preparar os mais novos ‘donos’ do 

mundo (os jovens), desejando justamente uma transmissão desse mundo que é novo 

para os segundos.  

Essa transmissão tem como fins a conservação e proteção do mundo, para 

com esse novo que pode, inclusive, destruí-lo, pois “(...) O mundo necessita de 

proteção, para que não seja derrubado e destruído pelo assédio do novo que irrompe 

sobre ele a cada nova geração” (ibid:235). Porque ‘o novo’, que é tido com 

entusiasmo, como algo diferente, não necessariamente é algo bom: esse ‘novo’ pode 

ser, por exemplo, o nazismo. 

Assim, para Arendt, educação deve ser conservadora (no sentido de 

conservação), para abrigar e proteger os ‘novos’, os jovens. Já na política, onde 

lidamos com adultos, entre iguais, tal atitude leva à destruição (Arendt, 2005:242), 

pois não permite o recomeço, a inovação, a pluralidade da ação humana. 

Ser conservador em educação significa proteger o mundo de tais novidades 

que podem, inclusive, destruir o mundo (como no caso do nazismo, exemplo que 

citamos), já que as crianças são novas em relação “a um mundo que existia antes 

dela, e que continuará após sua morte e no qual transcorrerá sua vida” (op cit: 235). 

Inclusive quando nós, adultos, tentamos depositar em nossas crianças as esperanças 

de um futuro ‘inovador’, “Só pode significar o desejo de arrancar das mãos dos 



recém-chegados sua própria oportunidade face ao novo” (Arendt, 2005:226), visto 

que dessa forma não estamos educando, mas ‘moldando’, desejando realizar 

aspirações que não conseguimos. 

Em contrapartida, quando nos abstemos de dar continuidade aos saberes e 

tradições anteriormente construídos, estamos deixando-as órfãs de referências. Isso é 

imensamente diferencial das idéias em voga, que percebem a educação como um 

meio de transformação do mundo - o que para nossa autora é uma demonstração de 

autoritarismo.  

Sobre esse tema ela ressalta: “Uma escola que não é conservadora, é 

reacionária” (ibid: 243), já que deixa para os mais jovens uma ‘responsabilidade com 

o mundo’ sobre a qual ainda não estão preparados; por relegar aos pequenos 

responsabilidades em sua formação, sem lhe conceder referências que lhe serão 

importantes na vida, como a tradição.  Sobre isso, Theodor afirma que 

 

E a gente tem uma referência, entende? O Colégio 
Israelita é uma referência para a comunidade: de ética, 
de viver o judaísmo culturalmente, de ensinar aos 
pequenos o que é ser judeu, e os que não são judeus, a 
respeitar as diferenças, e essa troca também ajuda a 
gente a entender certos princípios de outras religiões. 
E eu realmente acho que esse intercâmbio beneficia aos 
dois lados.  

 

Desse modo, o Projeto Político Pedagógico do Colégio Israelita, além de 

defender os princípios debatidos acima (da conservação dos pequenos) e inserida em 

propostas que valorizam um ensino-aprendizagem amplo, dinâmico, construtivo, o 

que explicaria a evasão de alunos judeus do Colégio? Sobre isso, Sigmund explica 

que:  

 

E nós inclusive já contratamos uma empresa para 
entrevistar os pais judeus de alunos que evadiram da 
escola, para saber quais os motivos dessa evasão. E a 



pesquisa teve respostas muito diferentes, são muitos os 
motivos que levam os pais a tirarem a criança da escola, 
porque geralmente na educação infantil eles ficam aqui. 
E as respostas mais comuns eram: Há Colégios que são 
bons e estão mais próximos de minha casa, porque temos 
famílias que moram em Boa Viagem, em Piedade, e aí fica 
realmente complicado trazer todo o dia uma criança até a 
Torre, não é? Também há pais que não gostam de escolas 
construtivistas, preferem o método tradicional; há 
escolas que são mais baratas; há também o casamento 
entre não judeus, e para agradar o cônjuge o filho 
estuda em outra escola.  Enfim, os motivos são esses, 
mas uma coisa que descobrimos também é que as crianças 
que não estudam aqui também não estudam em colégios 
religiosos, sejam eles católicos, protestante, por 
exemplo.  

 

Tal interesse da administração escolar por essa evasão demonstra a 

preocupação pela falta de freqüência de alunos à escola: Dina foi aluna do Colégio 

durante toda a sua infância e parte da adolescência. Agora, que é mãe de uma criança 

de oito anos e dois adolescentes de onze e doze anos, explica os motivos de seus 

filhos não estudarem no Colégio Israelita: 

 

(...) E eu sou judia, minha família dos dois lados, a 
paterna e a materna, é formada exclusivamente por 
judeus. Mas eu me casei com um não judeu, e a família de 
meu marido é muito católica, então fizemos um acordo: 
nem as crianças estudariam em escolas católicas, nem na 
judaica. (...) Porque eu sei que a escola não é 
religiosa, eu estudei minha vida inteira lá, meus irmãos 
também, mas meu marido não consegue entender que é uma 
questão de tradição, sabe? O que sempre estudamos lá é 
isso: história, tradição... mas de qualquer modo, foi 
nosso acordo para a educação dos filhos dar certo.  

 

O casamento misto (casamento entre judeus e não judeus) é um fato cada vez 

mais comum na comunidade judaica, o que também demonstra a assimilação na 

sociedade recifense. Porém, o cônjuge não judeu pode contribuir para que a criança 

não seja educada dentro dos princípios judaicos, já que o outro tem valores diversos 

que também defende.   

Sobre esse fato, Kaufman (2003:178) afirma que “a tendência para uniões 

dessa natureza é persistente e contínua. Ressalta-se que nos casamentos mistos é 



mais comum a conversão ao judaísmo quando o parceiro não judeu é do sexo 

feminino”. Outro fato interessante em que Kaufman analisa é que quando a mãe não 

é judia, na maioria das vezes os filhos estudam no Colégio, participam ativamente 

das atividades escolares, enquanto quando o marido não é judeu, isso ocorre com 

uma freqüência muito inferior (ibid: 178). 

Isso porque como a etnia judaica é matriarcal (passa-se de mãe para filhos), 

as mães sentem a etnia garantida, já que estudando ou não no Colégio, seus filhos 

são judeus, enquanto quando a mãe não é judia, ela contribui para que os filhos 

tenham acesso à tradição e cultura judaica através do Colégio. Dina continua: 

 

(...) E eu própria nunca fui muito religiosa, mas acho 
que por influência de meu lado familiar, meu filho mais 
velho está estudando (porque ele vai fazer treze anos 
esse ano) para o bar mitzvá dele, a maioridade religiosa 
masculina. Quando ele nasceu, assim como o caçula, foi 
circuncidado e também batizado na igreja católica. Mas 
os rituais religiosos pararam aí: mas sabe como é? Têm 
festas, eu vou, eles vão comigo, vão com meus pais... e 
acabou que o menino ficou mais religioso que eu.  Eu 
fico feliz com isso, na verdade.  

 

A escola não é o único vínculo que contribui para a continuidade dos valores: 

outra instância fundamental é a família. A coesão familiar, conforme discutimos no 

II capítulo, além de ser valorizada é um estímulo para vivenciar a cultura: mesmo 

Dina, que para o bem-estar do casamento os filhos não estudaram no Colégio, 

também não permitiu que estudassem em uma escola religiosa católica (que é a 

religião do seu marido, conforme ela expôs).  

Além do quê, a cultura continua fazendo parte de sua vida, mesmo que ela 

não vivencie os gestos tradicionais. Sobre isso Elias (1997: 150) explica que não tem 

como fugir de seu habitus cultural, mesmo que ele seja extremamente contraditório 

com sua vida, continua presente nela, “tanto para a continuidade quanto para a 



transformação do código de comportamento” (op. cit.,1997:36).  Yehuda, ex-aluno 

fala a esse respeito: 

 

E minha família toda é judia, minha mãe é muito 
ativa na comunidade, mas meu pai é ateu, mas 
também é ativo, e eu e meus irmãos sempre 
estudamos no Colégio, porque ele (o pai) acha 
importante a gente ser judeu culturalmente. E 
assim eu estudei lá desde os dois anos até os 
quinze, quando saí para fazer o Ensino Médio. Os 
meus irmãos também.  

 

 

 

 

Figura 19.  Alunos e alunas da Educação Infantil do Colégio Israelita, 1998.  

Fonte: acervo pessoal do depoente Sigmund.  

 

Mesmo a religião não se fazendo presente na vida dos depoentes Yehuda e 

Dina, o habitus cultural continuou fazendo parte dela: Não se tem como fugir de sua 

segunda natureza, conforme Elias (op. cit., 37) nos explica. Para, Yehuda, porém, a 

escola trouxe algumas dificuldades: 

 



E eu gostei muito de estudar no Colégio, a escola 
pedagogicamente falando é maravilhosa, e meus 
grandes amigos são de lá. Só que são poucos alunos 
por sala, eu sempre estudei em salas lá de nove, 
dez, nunca passou de treze pessoas, e acabava que 
você ficava sem alternativa de novas amizades: as 
festas, os passeios, sempre eram com as mesmas 
pessoas. E aí quando fui fazer o Ensino Médio em 
outra escola, minha classe tinha cinqüenta 
pessoas! E eu demorei um pouco a me adaptar, na 
verdade fiquei com meu grupo (alguns também eram 
do Israelita, outros de lá do Equipe), e eu acho 
que essa minha dificuldade de adaptação deve-se ao 
Colégio.  

 

Para Yehuda, apesar da excelência de ensino, o Colégio contribuiu para 

levantar fronteiras em sua vida com relação a outros grupos. Isso demonstra o quanto 

apesar desse habitus comum, temos características próprias, individualidades, e 

assim o que é benéfico para alguns, não é para outros. Theodor discorda da idéia de 

Yehuda, afirmando:  

 

E entre os jovens, há os que dizem que estudar em 
uma escola judaica restringe socialmente, e eu já 
penso diferente, porque mesmo estudando no 
Colégio, seu mundo lá fora é muito mais amplo, eu 
nunca estudei em escola judaica, mas consegui 
manter todos esses anos minha vivência como judeu. 
E eu sempre fui muito respeitado e participante de 
tudo dentro da comunidade.  

 

Essa pouca quantidade de alunos deve-se à evasão acima relacionada. Esse 

fato se faz sentir na organização escolar: o Colégio há alguns anos não tem mais o 

Ensino Médio, já que não há condições financeiras de manter salas com tão poucos 

adolescentes, especialmente nessa fase em que o vestibular é uma preocupação forte. 

Theodor sobre isso continua: 

 

Mas essa evasão é algo sério, houve época de ter 
300 alunos no Colégio Israelita, mas atualmente 
estamos em torno dos 120 alunos (...). E os gastos 
que temos são os mesmos gastos que as outras 
escolas têm, então eu ainda me pergunto como o 



Colégio tem conseguido se manter com tantas 
dificuldades: o trabalho do grupo de mães, da 
diretoria mantenedora, entre outros, é fundamental 
para isso.  

 

Como o Colégio para algumas pessoas da comunidade, como Dina, não é 

uma opção, entidades juvenis, como o Grupo de Danças Folclóricas, se encarregam 

de dar continuidade à cultura e tradição, além agregar valores à escola, como 

veremos agora.   

 

ATIVIDADES CULTURAIS JUDAICAS: O GRUPO DE 

DANÇAS ISRAELÍ 

 

O Grupo de danças israelí, que são danças folclóricas judias, Atzlacha 

(Sucesso, em hebraico) teve sua fundação na década de 1990. Formado dentro do 

movimento juvenil judaico, o grupo atualmente conta em torno de vinte e cinco 

dançarinos. 

Esse não é primeiro grupo de danças dessa comunidade. O movimento 

juvenil judaico é mundial, e teve início a partir de discussões sobre o sionismo (que é 

anterior à criação do Estado de Israel). Os movimentos juvenis, em todo o mundo, 

refletiam divisões políticas dentro do sionismo: em Recife, em 1947, surge o 

primeiro movimento juvenil esquerdista, Hashomer Hatzair, sendo substituído em 

1960 pelo Ichud Habonim, atual Habonim Dror (Kaufman, 2003:173). Sobre o 

movimento nos fala Theodor: 

E a gente, toda a juventude da época, era muito 
ligada ao movimento: nós vivíamos lá, estudávamos, 
muitos trabalhavam, mas toda noite, estávamos lá, 
aproveitando, fazendo tudo o que tinha de fazer, 
debatendo: participávamos do teatro, do grupo de 
danças, do Hashomer... E o movimento foi formador 
de opinião: eu lembro que naquela época todo o 
mundo era comunista, era sionista, queria morar em 



Israel, e nossa família, lembrando do que haviam 
sofrido na Europa, temia pela gente. E da minha 
geração, quase todos os meus amigos foram morar em 
Israel, e ainda estão lá, em kibutz.  

 

Dentro desse contexto do fim da guerra, da legitimação do Estado de Israel, 

foi-se criando essa efervescência na juventude de então, e o movimento contribuía e 

reforçava essa pertença ao povo judeu. Vivenciando a cultura, havia o teatro, o grupo 

de danças e o próprio movimento juvenil.  

 

 

Figura 20. Grupo de dança folclórica judaica do Colégio Israelita Moysés Chvarts, década 
de 1960. Acervo do AHJPE. 

 

O Grupo de danças apresentava-se não apenas em atividades dentro do 

Colégio e da comunidade: ultrapassou as fronteiras dessa, apresentando-se também 

em diversos festivais em Recife e em todo o Brasil. Theodor nos explicou que com o 

passar do tempo, aquela geração foi se formando, arrumando empregos, indo morar 

em outros Estados, e assim o grupo foi se desfazendo, e as novas pessoas que 



participavam do grupo começaram a apresentar-se mais em eventos internos. 

Bertold, coreógrafo e diretor de eventos explica como ocorreu o ‘renascimento’ do 

grupo atual, o Atzlacha: 

 

E eu moro no Recife há dez anos, e vim para cá por 
causa do grupo de danças (...) Porque eu danço 
desde os 13 anos de idade, minha mãe dança, é uma 
senhora de mais de 70 anos e ainda dança (...) e 
eu estudei na escola judaica do Rio de Janeiro, e 
a cultura sempre se fez presente na vida da gente. 
Então, eu tenho um amigo que agora mora nos 
Estados Unidos, e ele quem coordenava o grupo de 
danças daqui, e eu sempre vinha uma vez a cada 
três meses mais ou menos, ensaiava como o grupo, 
passava coreografias, e eu me apaixonei por Recife 
e pelo grupo, e quando esse meu amigo foi para os 
Estados Unidos (arranjou um emprego lá, no grupo 
de danças folclóricas também), eu vim morar aqui 
para ser coreógrafo do Atzlacha, e em torno de uns 
cinco anos eu assumi a coordenação de eventos.  

 

A dança folclórica em Israel surgiu como uma fusão entre os estilos de dança 

étnica judaica e não-judaica de diversas partes do mundo. Enquanto em outros países 

a dança folclórica é estimulada para preservar velhas tradições, em Israel é uma arte 

recém desenvolvida que se tornou independente baseando-se em fontes históricas 

modernas (Baron, 1974:22). 

     O momento decisivo no desenvolvimento da dança israelita ocorreu no 1º 

Festival de Dança Folclórica, em 1944, realizado no Kibutz Dália, quando se 

constatou que não existiam danças locais que refletissem a ideologia de um povo 

retornando à sua própria terra (Ibid:23). 

               Com o passar dos anos e a constante peregrinação do povo judeu na 

diáspora (qualquer país fora de Israel), a dança israelita recebeu diversas influências 

étnicas. 

A Comunidade Judaica em geral dança em todas as ocasiões possíveis como nas 

festas de casamento, Bar-Mitzva (maioridade religiosa dos jovens ao completarem 

13 anos) e Festas Temáticas Comemorativas. Sobre isso, Bertold continua:  



 

Inclusive para ser coordenador do grupo, fui 
estudar em Israel durante algum tempo porque na 
dança israelí não é simplesmente dançar: antes de 
ensinar uma coreografia, eu explico a história 
daquela dança, de onde ela veio, quando foi 
criada... Porque há diversas danças, de diversos 
países, mas as danças mais tradicionais, como a 
horas, a coreografia é a mesma, então se você está 
na Polônia, no México, em Israel,  etc., quando 
tocar um horas, a coreografia é a mesma.   

 

 

Figura 21. Grupo de danças Atzlachá, 2007. Acervo pessoal do depoente Bertold. 

 

Através da afirmação do depoente podemos refletir sobre a importância do 

Atzlachá na continuidade das tradições, visto que ele tem uma ação fortemente 

educativa, já que não é apenas dançar, aprender a coreografia, mas ouvir e entender a 

história que há por trás da dança. Bertold explica: 

E o grupo é um grupo maravilhoso de se trabalhar, nós 
agimos em conjunto com o Colégio Israelita, com o 
movimento juvenil, querendo que os meninos e meninas 
participem, façam parte da comunidade mais ativamente, 
só que a gente não está preocupado com a religião, nosso 
foco é a cultura e a tradição (...) e alguns dançarinos 
nem judeus são, e outros nem no Colégio estuda, e 
percebemos que fazendo parte do grupo, eles se 



interessam mais, têm voltado a participar mais da 
comunidade. E esse é outro de nosso foco: manter viva a 
memória.  

 

Manter viva a memória não significa, porém, sacralizá-la. 

Nietzsche(1998:243) advertia e denunciava a acumulação de fatos históricos sem 

análise, o que para ele não significava a conservação do passado, mas sim em uma 

paralisia do presente, ou seja, quando se há complacência na celebração, uma 

comemoração obsessiva do passado, esse torna-se sem sentido, estéril. Dessa forma, 

a memória deve fazer parte das vivências como referência, e aprendizado, não como 

certezas do que há de vir, conforme continua Bertold: 

 

E no Atzlachá temos dificuldades, mas também temos tido 
grandes alegrias, porque o que a dança nos oferece: o 
prazer, a terapia, as amizades que se fazem, são coisas 
que só quem participa entende. E eu vejo o grupo com um 
forte componente de ensino-aprendizagem, e da melhor 
forma, que é do lúdico. E assim, em união com a 
Federação, com o Colégio, a gente vai seguindo. Mas é 
importante dizer que nem todas as danças são de alegria, 
na dança israelí: há danças, há festividades, de 
tristeza, lembrando de eventos, como quando Jerusalém 
foi cercada e destruída pelos romanos, por exemplo. Isso 
é para se conhecer a história, para lembrar: mas não é o 
ponto central de nossa vida, porque o judeu é acima de 
tudo, resiliente. Nós sobrevivemos, então, vamos honrar 
com a lembrança e os bons feitos os que não puderam 
sobreviver.  

 

Sobre essa questão de utilizar a memória com racionalidade, Adorno 

(1995:108) afirma a importância do esclarecimento racional, em que não devemos 

lembrar-nos do passado para torná-lo presente na memória como recriminação, ou 

cultuá-lo: a exigência que Adorno faz de não-esquecimento é para fornecer 

instrumentos de análise para melhor esclarecer o presente. Como Bertold nos falou, 

enquanto resiliência.  

As atividades do grupo, os encontros, a gestão financeira, são abordados por 

Bertold: 



 

E Atzlachá se reúne normalmente uma vez por semana para 
ensaios, reuniões, planejamentos... E os meninos são 
muito amigos, convivem também no Habonim Dror, e assim 
se faz esse vínculo. E eu próprio faço meu trabalho pelo 
prazer, pelo amor que tenho pela dança israelí, porque 
não recebo salários para exercê-lo, e o grupo é mantido 
a partir de doações que os pais dos meninos fazem, 
quando se tem festividades, a gente faz gincanas, isso é 
para o caixa do Atzlachá. Agora: não há um valor exato 
para essas doações, doa-se o quanto puder, e quem não 
puder, participa, dança do mesmo jeito: o dinheiro do 
caixa é justamente para isso, para quando houver 
viagens, para o fardamento, suprir quem não pode pagar. 
E nós sempre somos convidados a participar de festivais 
fora do Estado e do país, às vezes não vamos quando o 
dinheiro não dá.  

 

 

Importante para a juventude atual é o movimento juvenil Habonim Dror, o 

qual, como falamos acima, teve seu início juntamente e sob influência do 

Movimento Sionista Internacional. Atualmente, o Habonim incentiva um judaísmo 

construído a partir de um conjunto cultural elaborado sob idéias de continuidade à 

memória histórica e vivência das tradições, conforme nos explicou Bertold, de forma 

lúdica e não formal. Bertold continua: 

 

E eles (as crianças e adolescentes) convivem, viajam, 
participam das várias atividades do movimento juvenil, o 
habonin dror: sempre vão em gincanas, acampamentos 
anuais (geralmente são nas férias) do Habonin, que são 
de cunho nacional, e assim você acaba conhecendo pessoas 
de outros estados, de outros países, e acaba que amplia 
seu núcleo de amizades. É desse jeito que a gente dá 
continuidade aos nossos valores: agregando, trazendo os 
meninos pro colégio, com atividades atrativas. 
Trabalhando em conjunto pensando no futuro das crianças, 
em que perfil de comunidade desejamos, que perfil de 
comunidade incentivamos.  

 



 

Figura 22. Crianças e adolescentes do Colégio Israelita durante 
atividade do Habonim Dror. Janeiro/2008. Fonte: Acervo pessoal do 
depoente Bertold. 

 

Na foto acima vemos um grupo de crianças e adolescentes em recente 

atividade do atual movimento juvenil. Uma das crianças segura a bandeira do 

Habonim Dror, que é mundial, e outra, a do Estado de Israel: demonstram a 

interação que sentem com esse movimento, a familiaridade que se faz presente, a 

coesão grupal. 

 Esse trabalho em conjunto com o grupo Atzlachá, o Colégio Israelita e o 

Habonim, conforme nos explicou Bertold, visa o futuro comum da comunidade: de 

uma geração ativa culturalmente, consciente de seus valores, e bem adaptada à 

sociedade mais ampla, a recifense e brasileira. Sobre isso, Gadamer (1997:372) 

explica: 

A realidade dos costumes, por exemplo, é e continua sendo, 
em sentido amplo, algo válido a partir da herança histórica e 
da tradição. Os costumes são adotados livremente, mas não são 
criados nem fundados em sua validade por um livre 
discernimento. É isso, precisamente, que denominamos 
tradição: ter validade sem precisar de fundamentação.  

 



As contribuições do grupo de danças israelí, o Atzlachá, são evidentes: 

conforme os fatos, ele contribui não apenas para o repasse desses valores judeus, 

como também com o conhecimento da história, através da (entre outras coisas) 

pesquisa que é feita, por não apenas dançar, mas saber o porquê de estar dançando. 

Assim como Sclyar, na epígrafe que faz a abertura desse capítulo, para que a nova 

geração não rejeite suas origens, mas perceba-se como um elo nessa corrente que é a 

cultura judaica.  

Isso demonstra que o “passado de um povo também aponta para diante: o seu 

conhecimento pode ser de uso direto para construir um futuro comum” (Elias, 1994: 

31). Esse é o papel que o Colégio, através de suas ações, busca desenvolver – A 

incorporação da segunda natureza judaica.  

Finalmente, em seus diferentes propósitos, o intercâmbio entre a Diretoria 

Mantenedora, o Horaa Mutemet e o Grupo de Danças Israelí Atzlachá, contribui para 

a sua meta em comum, a saber: que o Colégio Israelita continue ativo, dando 

prosseguimento à sua tarefa (se não, missão) de educar as novas gerações dentro de 

preceitos judaicos de permanência de sua cultura, memória e tradição milenar.  

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 

 

 

 

Figura 23. Alunos da 7ª série do Colégio Israelita Moysés Chvarts, 2007. Fonte: Acervo particular do 
depoente Bertold. 

 

 

 

 

 

Ao construir suas histórias, os homens lhe 

atribuem significados, buscam sentidos, 

inventam fantasias, superam frustrações, 



retomam lembranças, equilibram-se entre a dor e 

o prazer, criando espaços também múltiplos, 

onde o viver e o conviver se relacionam. Nossa 

intenção é registrar momentos dessas histórias 

que, com certeza, serão como instantâneos de um 

certo tempo. Muitas histórias continuarão, ainda 

ocultas, para serem reveladas. 

Antônio Paulo Rezende 

 

Com o término dessa trajetória de dois anos, que resultou nessa dissertação, 

podemos levantar algumas considerações sobre o Colégio Israelita Moysés Chvarts. 

Para evitar confusões, é necessário salientar que não estamos desejando ou 

enaltecendo a idéia de uma cultura ser mais importante que outra, nem muito menos 

um conservadorismo em prol do saudosismo de práticas já vivenciadas, mas sim, o 

conhecimento e respeito de tradições que sirvam como referências ao indivíduo, ao 

mundo a que pertence, beneficiando sua formação não só identitária, mas também 

humana.  

O Colégio Israelita é conservador dos conceitos e tradições historicamente 

desenvolvidos, e tem o claro intuito de repassá-lo às novas gerações. Certamente por 

conta da valorização judaica atribuída à educação formal, a comunidade tem tal afeto 

e esperanças relegadas ao Colégio fora do comum, esperanças de continuidade pelos 

mais jovens da sua história conjunta. 

Dentre as tradições milenares desse povo, destaca-se a importância da 

palavra, o valor do que é dito, a transmissão oral, que foi uma das características 

familiares, e a transmissão escrita, o estudo e as interpretações, que constituem a 

essência do Talmud. O conhecimento de suas origens serve como uma referência 

para o futuro: a lembrança, a obrigação de recordar passou de geração em geração 



como uma ordem “e uma homenagem aos mortos, ou seja, ao passado, para não 

esquecermos as origens” (Slavutzky, 1998:314).  

Quando tratamos da identidade judaica recifense nos referimos a uma 

identidade que foi e é continuamente transformada, não apenas pelo meio em que 

vive, mas também pelas mudanças intrínsecas aos seres humanos: sua personalidade, 

perspectivas diante de novas situações, desejos de inovações e o livre-arbítrio, que 

lhe são característicos. 

 Assim, o modo de ‘ser judeu’ aqui em Recife foi reinventado a cada nova 

geração: O modo de ‘ser judeu’ aqui em Recife não é o mesmo modo que é em São 

Paulo ou Israel, por exemplo; Isso por conta das configurações de cada sociedade 

receptora e desse re-inventar da identidade.  

Em Recife, a religião deixou de ser o centro da vida comum (o que ocorria 

com seus antepassados em lugares em que lhe eram exigidos esse modo de vida) 

onde nossa pesquisa investigou o papel dessa comunidade integrada à sociedade 

recifense (sua sociedade) sob a perspectiva de, apesar de tais mudanças, ser 

‘guardião’ de tradições, através do Colégio Israelita.  

Essas interfaces e mudanças percebem o ser humano como agente 

fundamental nas mesmas: não apenas mero espectador, mas como herdeiro de certos 

padrões culturais, os quais mantém mesmo ao relacionar-se e unir-se em diferentes 

sociedades, e que se ampliam na medida em que essa identidade também cresce em 

dimensão e perspectivas (social, étnica, religiosa, cultural...), e tudo isso “implica 

num padrão de desenvolvimento cheio de rupturas” (Elias, 1997:22). 

É importante acrescentar que dentro da comunidade judaica recifense há 

outras importantes instituições, como a Wizo e a Na’amat Pioneiras, que são 

sociedades femininas de serviços; as entidades religiosas, como as sinagogas; 

entidades juvenis, como o Habonim Dror,etc., mas nessa  dissertação nos atemos às 



entidades que contribuíram para a adaptação dos imigrantes judeus, como o Teatro 

Ídiche, que seria o precursor do Teatro de Estudantes Israelitas de Pernambuco que, 

conforme já falamos, teve seu início no Centro Israelita de Pernambuco, onde 

funcionava também o então Colégio Hebreu Brasileiro.  

Ou seja, nesse trabalho nos atemos às entidades que contribuem para a 

continuidade de ações culturais, como o grupo de danças Atzlachá e a manutenção 

financeira, como a Diretoria Mantenedora. Essas instituições têm objetivos em 

comum, que é a atrair e manter os jovens ligados ao Colégio e seus valores, com 

atividades que percebo como educativas e culturais. Tais ações em conjunto, em prol 

de uma instituição que é tida como fundamental para a maioria dos membros da 

comunidade, considero como atitudes diferenciais nesse grupo.    

O uso da História Nova foi fundamental para a realização: o acervo 

consultado, do Arquivo Histórico Judaico (que por sua vez é formado pela doação de 

membros da comunidade), e o acervo pessoal de alguns depoentes, além de 

esclarecedor, contribuíram para que construíssemos uma linha de raciocínio em que 

comprova a evolução da comunidade, seu crescimento, suas fases. 

Com posse dessas fotografias, cartazes, jornais, etc., pudemos construir uma 

narrativa que objetivou esclarecer como uma comunidade pequena de valores 

diferentes da maior que a acolheu, pôde reinventar esses valores, fazer uma troca e 

adaptar-se à sociedade receptora, mas procura manter-se consciente e ‘guardiã’ de 

suas tradições, através de uma escola.  

A utilização da História Oral como um dos métodos dessa pesquisa foi 

fundamental para a concretização da mesma: os testemunhos, através de 

depoimentos verbais ou escritos, e também as histórias de vida, foram muito 

importantes. Os depoentes, nove pessoas ao todo, de idades que variavam entre 21 e 

74 anos, estudaram e/ou trabalharam/trabalham no Colégio durante um tempo, e com 



suas considerações a respeito puderam contribuir através de suas memórias e 

imaginário sobre essa instituição para a realização dessa pesquisa.   

As entrevistas eram não diretivas e começavam com um tema geral, sem 

estruturação prévia, o que favoreceu o aprofundamento qualitativo, onde os 

depoentes detinham a iniciativa na exploração do assunto. Porém, esse olhar do 

passado por pessoas que contam suas histórias (e que estão sob a influência de sua 

visão particular de valores e conceitos que lhe são caros), não esteve isenta de uma 

análise crítica. Para compreender melhor tais memórias, foi fundamental a leitura de 

autores como Halbwachs e Rousso, entre outros.  

Como o passado é conhecido e não apreendido, é necessário considerá-lo e 

analisá-lo criticamente. O passado que se deseja transformar em história deve ser 

alcançado em seu movimento, em suas contradições, em um diálogo com a realidade 

(Kaufman, 2003:238). Nesse sentido, foi importante estudar concepções 

fundamentadas em conceitos sociológicos e históricos, além dos estudos 

educacionais.  

Os conceitos aqui debatidos de memória, cultura, tradição, e identidade 

objetivam compreender questões que são importantes para esse Colégio e formam 

um imaginário que contribui para referências não apenas de seu passado e presente, 

mas do futuro comum.  

O conceito de memória enquanto idéia de se manter viva as esperanças e 

vivências de seus antepassados, não considerando sacralizá-los, mas como 

esclarecimento racional: para fornecer instrumentos de análise de seu presente, de 

entender o que os seus viveram e lutaram para que tais lembranças sobrevivessem. 

Sobre tais idéias Elias (1994:182) afirma: 

 

A continuidade de um grupo de sobrevivência, expressa na 
continuidade de sua língua, na transmissão de lendas, da história, da 



música e de muitos valores culturais, é em si uma das funções de 
sobrevivência desse grupo. A sobrevivência de um grupo passado na 
memória de um grupo atual tem uma função de memória coletiva.   

 

O de cultura não como concepção estática, ou previsível, mas como 

construção dos seres humanos ao relacionar-se com outros seres humanos, o meio 

físico e o mundo espiritual. O conjunto dessas criações e as formas como se 

articulam, sobrevivem e continuam é a ‘cultura’ de uma sociedade (Kaufman, 

2003:239). 

A tradição é compreendida na concepção original de seu termo, ou seja, para 

preservação do passado e referência do futuro: após o Iluminismo é que passamos a 

ter preconceitos a respeito da tradição (Gadamer, 1997:360), vendo-a como déspota 

ou ultrapassada, e desse modo, não refletindo sobre sua característica fundamental 

que é justamente legar referências de viver aos mais jovens, ‘os novos donos do 

mundo’. Sobre isso, Gramsci (1988:130) conclui que  

 

(A tradição) Existe para a valorização da soma de esforços e 
sacrifícios que o presente custou ao passado e que o futuro 
custa ao presente, para a compreensão da atualidade como 
síntese do passado, de todas as gerações passadas, que se 
projeta para o futuro. 

 

A identidade é percebida na perspectiva dos seres humanos enquanto herdeiro 

de certos padrões sociais, formada através do conflito e adequações da imagem-eu e 

imagem-nós: Debatemos o quanto a identidade é recriada no intercâmbio com um 

grupo maior, o que inclusive contribui para a aquisição e internalização de novos 

traços culturais, sendo uma conseqüência de reestruturação das relações humanas 

(Elias, 1994:29).  

Nesses quatro conceitos, debatidos durante essa dissertação e conceituados 

nesse momento, está incluso e subentendido o conceito de habitus, o saber social 

incorporado. Essa segunda natureza perpassa essa dissertação, objetivando 



demonstrar o quanto ela se faz presente no cotidiano das pessoas que desejam 

continuar tal cultura, memória, identidade e tradição. Esse habitus social é natural 

para os grupos, fortalecendo sua imagem-nós (Elias, 1994:172).  

Com o olhar crítico que deve ser inerente ao trabalho da pesquisadora e do 

pesquisador, as fontes orais e escritas contribuíram imensamente para a construção 

desse trabalho, mas em momento algum o conduziram: serviram-me como um 

traçado, um ‘pano de fundo’, onde fui pesquisando e discutindo essa narrativa, 

considerando a observação de Thompson (1992:305), que premune o historiador 

sobre a defasagem possível entre as idéias e informações obtidas no momento da 

entrevista, decorrente do distanciamento das histórias de vida que se apoderaram da 

imaginação do depoente e dos fatos da vida real.    

Os depoentes que contribuíram para essa pesquisa demonstraram ser pessoas 

impregnadas de memória coletiva, percebida como um trunfo, como referência de 

vida: são provas de uma história em comum, uma história carregada de belezas, 

tragédias e resiliência. E assim eu notei que um pequeno pedaço de uma comunidade 

resiliente, integrada, deveria (e merecia) ser contada. Essa história fala de 

reconstrução, de continuidade, de reminiscência. É a história que tratamos nessa 

pesquisa. 

Consideramos que estas referências possibilitam um sentimento de pertença; 

sabe-se que um dos caracteres do ser humano é a constante busca e necessidade de 

estar sempre criando a sua essência. O Colégio Israelita Moysés Chvarts, como 

vimos diante dos fatos, desde sua fundação tem se mostrado um importante 

validador de uma ação cultural, pois busca perpetuar os valores étnicos judeus, sem 

negar a individualidade humana. Percebe-se também a ênfase na presença de um 

legado cultural comum; nos laços de lealdade entre os membros; e a 

transgeracionalidade, isso é, a passagem das tradições de pais para filhos.  



Compreendendo os conceitos eliasianos, podemos entender como essa 

segunda natureza é incorporada através do Colégio Israelita; como se dá a 

socialização através deste; Que processos levou a adotar padrões de comportamentos 

diferentes de outras instituições de ensino; Quais seus objetivos quando realiza 

atividades tradicionais, ensinando aos mais jovens danças, literaturas, festividades... 

que são comemoradas milênios antes de seu nascimento: visa a formação da 

identidade judaica.  

Pode assim ser entendido como elemento de conservação de valores, 

possibilitando o acesso aos mais novos a tais saberes, recriando-os, inclusive, já que 

para o nosso supracitado autor, Norbert Elias, sua construção é histórica, e assim não 

é papel de uma ou outra época específica - mas depende dessa ação para sua 

continuidade.  
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Zur Israel, 2006. 

• Anexo C: Filipetas de apresentação do Teatro Ídiche com a divulgação de 

espetáculos. 

• Anexo D: Propaganda do Teatro de Estudantes Israelita de Pernambuco.  

 



 

Figura 24. Apresentação do Atzlachá em um festival de danças israelí, 2007. Fonte: Acervo 
pessoal do depoente Bertold. 

 

 

GLOSSÁRIO DOS TERMOS E EXPRESSÕES UTILIZADAS 

 

Ashkenazim ou Ashkenazitas: Habitantes de Ashkenaz (Alemanha). Radicaram-se 

no noroeste e centro da Europa, como descendentes dos judeus rhenisch (alemães) e 

falavam a língua iídiche (judeu-alemã). A partir do século XV foram obrigados  a 

fugir para o leste da Europa (Polônia, Lituânia e Rússia) e, após as perseguições 

czaristas, para a Europa Ocidental, América e Israel (hebraico).    

 

A.E.C e D.E.C.: Antes da Era Comum, Depois da Era Comum. 

 

Chanuká: Festa das Luzes. Dura oito dias e comemora-se a vitória dos Macabeus, 

em meados de 165 a.e.c., sobre os governantes selêucidas da palestina que haviam 

profanado o Templo ao imporem sua religião helenística aos judeus (hebraico). 



 

Diáspora: Após a destruição do Templo, em 70 d.e.c., os judeus foram expulsos da 

Palestina e dispersaram-se pelo mundo (português).  

 

Halachá: Lei judaica tradicional da Torah. (hebraico).  

 

Horaá Mutemet: Educação para a diversidade, literalmente. (hebraico). 

 

Iídiche: Língua falada pela maioria dos judeus ashkenazitas originários da Europa 

Oriental. Escreve-se em caracteres hebraicos. Em fins da década de 1930, era o 

idioma principal de cerca de 11 milhões de pessoas (íidiche).  

 

Klientelshik: É como ficou conhecido o vendedor ambulante, e se caracterizava pelo 

tipo de mercadoria comercializada e pelo sistema semanal de pagamento. Foi a 

principal profissão dos imigrantes que chegavam da Europa no início do século XX. 

(iídiche).  

 

Mitzvá (plural Mitzvot): Mandamento. É entendida como preceito e faz parte do 

conjunto cultural e religioso do judaísmo, funcionando como um código de ética 

(hebraico).  

 

Pessach: Páscoa judaica. Comemora-se a libertação dos judeus do jugo egípcio 

(hebraico).  

 

Pogroms: Destruição. Refere-se aos massacres organizados contra judeus, bairros judeus, ou cidades 

e aldeias com apoio do governo czarista. Visava forçar os judeus das pequenas cidades a emigrarem, 

transformando-os em bodes expiatórios face às populações insatisfeitas com a situação política e 

econômica da Rússia. (russo).  



Rosh Hashaná: Início do ano. Segundo a tradição pós-bíblica, o mundo foi criado 

no dia de Rosh Hashaná (hebraico).  

 

Sefaradim: Judeus provenientes da Espanha (Sefarad) e Península Ibérica que após 

o decreto de expulsão firmado pelos reis católicos Isabel e Fernando, em 1492, 

emigraram para Portugal e em seguida para os Países Baixos, Inglaterra ou Norte da 

África, Itália e Sul da França. Falam o ladino ou judeu-espanhol. (hebraico).   

 

Shabat: Sábado. Tem início ao entardecer da sexta-feira, e termina ao entardecer do 

sábado (hebraico). 

Shavuot: Pentecostes. Literalmente, semanas. Ocorre no fim de sete semanas depois 

do segundo dia do Pessach, em comemoração à entrega da Torah a Moshê (Moisés) 

por D’us. (hebraico). 

 

Shemá: Ouve. É o princípio de monoteísmo do judaísmo, que se fundamenta na 

Torah, que lembra: “Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor”. No 

umbral direito da porta da casa ou instituição judaica tem uma mezuzá, que é um 

pergaminho enrolado onde tem escrito o Shemá (hebraico). 

 

Shul: Escola (alemão).  

 

Torah, ou Tora ou Torá: Ciência, Doutrina, Lei. Nome dado à lei mosaica e ao 

Pentateuco. (hebraico).  

 

Tzedeká: Princípios de justiça e caridade sem visar o retorno. (hebraico).  

 

Yom Kippur: Dia do perdão. É o maior dia santificado judaico (hebraico).  



ANEXO A: Matéria do jornal ‘A voz de Israel’, de David Bem Israel, em 1948, 

comunicando o 30º aniversário do Colégio Hebreu Idish Brasileiro. Figura 25. 

 

 



ANEXO B: Frente e verso do convite para a exposição sobre o Teatro Ídiche, na 

Sinagoga Kahal Zur Israel, 2006. Figura 26. 

 

                   

 

 

            

 
 
 
 



ANEXO C: Filipetas do Teatro Ídiche com a divulgação de espetáculos. Figura 
27. 

 
 

                    
 
 

           
 



ANEXO D: Convite à sociedade recifense e programação do Teatro de 
Estudantes Israelitas de Pernambuco, assinado por Graça Mello, 1960. Fonte: 
AHJPE. Figura 28. 

 

 

 
 
 
 


