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Resumo 

 

 

 

 

Entre Fazer a América e construir a cidadania: os judeus em Belo 

Horizonte nas primeiras décadas do século XX se constituiu num esforço em discutir 

Belo Horizonte como um caso singular para atração e fixação dos migrantes judeus 

durante as primeiras décadas do século XX, entre 1910 e 1940. Para tanto, 

identificaram-se os migrantes judeus que residiram no período em estudo e as formas de 

inserção que estavam relacionadas ao contexto da cidade ainda em processo de 

formação, que se apresentava e, principalmente, traduziam um imaginário republicano, 

afirmado como discurso, na concepção e construção da nova capital mineira no final do 

século XIX. Para o judeu, que passou a residir na cidade, criava-se uma expectativa de 

oportunidade de enriquecimento e mobilidade social definida pela expressão “Fazer a 

América”, ao mesmo tempo em que consolidava possibilidades de integração que se 

aproximavam do desejo de emancipação do grupo judaico, que já se havia concretizado 

em alguns países da Europa e nos Estados Unidos com a implementação de condições 

jurídicas mais igualitárias para inclusão dos judeus e que, em Belo Horizonte, abria-se 

para o ideal de construir a cidadania.  

 

Palavras-chave: Belo Horizonte – Migrações - Judeus – Cidadania - República 
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Abstract 

 

 

 

Between making America and building citizenship : Jews in Belo Horizonte 

in the first decades of the twentieth century constituted an effort to discuss Belo 

Horizonte as a singular case of attraction and establishment of Jewish migrants during 

the first decades of the twentieth century , between 1910 and 1940s. For that, I 

identified Jews migrants who lived in the period of study and the ways of insertion that 

were related to their city in formation that appeared and, mainly, translated a 

Republican imaginary, stated as a discourse in the construction of the new state capital 

in late nineteenth century. To the Jew who took up residence in the city, it created an 

expectation of enrichment opportunity and social mobility defined by "Making 

America" while imposing the desire for emancipation of the Jewish group, which had 

already been implemented in some European countries and in the United States with the 

implementation of more equitable, legal conditions for inclusion of the Jews and that, in 

Belo Horizonte, opened to the ideal of building citizenship. 

 

Keywords : Belo Horizonte - Migration - Jews - Citizenship - Republica  
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Introdução 

 

Entre Fazer a América e Construir a Cidadania: os judeus em Belo 

Horizonte nas primeiras décadas do século XX é resultado de muitas inquietações 

pessoais. Durante a minha vida acadêmica debrucei-me sobre as questões judaicas que 

sempre se cruzaram com minha própria história de vida. Na graduação, estudei os 

imigrantes de 1930, motivada pela curiosidade com relação à História da minha família 

materna e pela necessidade de aprofundamento de meus estudos sobre um momento 

crucial na História do Brasil. 

Posteriormente, no mestrado
1
, com o foco na identidade judaica, analisando a 

dimensão para educação do “ser judeu” no Brasil, consolidei melhor as teorias sobre os 

grupos e seus valores. Percebi que “ser judeu” é compreender-se como tal, envolvido 

nas questões étnicas e culturais que os cercam. 

Analisei os marranos, judeus convertidos ao cristianismo nas Minas Gerais nos 

setecentos e abri meu leque de compreensão com estudiosos como Anita Novinsky, 

Maria Luiza Tucci Carneiro (fundamental e pioneira também para compreensão da 

relação do Estado brasileiro com o elemento judaico na Era Vargas), Lina Gorenstein, 

Sonia Siqueira, José Gonçalves Salvador, José Saraiva e muitos outros, que não me 

disponho a citar com o receio de deixar alguém de fora. 

Essas experiências pessoais foram definindo os mosaicos do ser judeu ao longo 

da História, entretanto, quanto mais eu avançava, mais me instigava a percepção de que 

Belo Horizonte não vivenciava uma tradição hostil ao judeu, como em outros lugares do 

mundo e do Brasil. Os judeus da cidade não chamavam tanta atenção para si como em 

outros lugares do país, não “incomodavam” tanto com suas particularidades que para a 

sociedade mais ampla podia parecer “esquisitices”. 

Os estudos judaicos são fortes no Brasil, com a presença de muitos estudos sobre 

comunidades e suas histórias, principalmente com destaque nos estados de São Paulo, 

Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Pernambuco principalmente. Entretanto tais 

estudos ainda são escassos em Minas Gerais (onde ainda são poucos os pesquisadores, 

com destaque para Ethel Mizrahi Cuperschmid e Renato Somberg Pfefffer).  

                                                           
1
 Mestrado em Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso defendido em 2000 

intitulado Compreendendo-se Judeu: educação da diferença numa sociedade 

pluricultural.  
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Ao participar do Encontro Nacional de Arquivos Judaicos, em 2004, acolhida 

pelos pesquisadores mais experientes e entre eles a professora Helena Lewin e dela tive 

a indicação do caminho a seguir para esclarecer, o que para mim, era muito importante: 

no Brasil, a questão judaica passava pela cidadania. 

Essa questão demorou a tomar corpo com consistência e fundamento, mas 

evidenciou-se finalmente no trabalho que agora se constitui. Não é o tratar de uma 

História pessoal, de uma “egohistória”, mas, de trazer à tona os desconfortos 

intelectuais de quem possui um olhar sensível, como parte do grupo judaico. 

Minha orientadora Lea Guimarães Souki deu uma dimensão maior ainda à 

investigação, que se iniciava, ao valorizar ainda mais minhas inquietações como um 

foco para a pesquisa e, com sua experiência teórica, encorpá-las com a questão 

republicana. Apesar de, no cotidiano e para o senso comum, a mudança no regime 

político do país em 1889 não demonstrara-se de forma tão explícita, para os migrantes, 

principalmente os estrangeiros que para cá se aventuraram, a República impacta. 

De que forma ela impacta e como a república atua na motivação para o 

deslocamento do migrante e na sua fixação era aquilo que eu precisava responder. 

Entrego as conclusões desse trabalho com a felicidade e a certeza de que virão novas 

inquietações acompanhadas pela maturidade acadêmica para partir para novos desafios.  

Refleti muito sobre como introduzir um trabalho tão árduo e tão reconfortante ao 

mesmo tempo. Por essa mistura de sentimentos (que quem já passou pela experiência do 

doutorado pode reconhecer) é que optei por contar um pouco do andamento e das 

decisões que moldaram esse trabalho.  

Acredito que se faria importante ao leitor tomar conhecimento do processo de 

maturação, que acompanhou o desenvolvimento da investigação e de compreender as 

escolhas, definições e as influências que se fizeram presente nas escolhas metodológicas 

e teóricas dessa autora. 

Tudo começa evidentemente com perguntas/problemas centrais para fins do 

conhecimento do objeto de estudo:  

 

 Qual relação a cidade de Belo Horizonte estabeleceu com seus migrantes? 

 Qual relação a cidade de Belo Horizonte estabeleceu com os migrantes judeus? 

 Que novidades ela traz em relação às outras cidades do país para a questão judaica? 

 Quem são os judeus que vem para Belo Horizonte?  
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 De onde eles vêm?  

 Que visões de mundo, quais ideologias políticas, quais experiências eles trouxeram 

para a cidade?  

 Essas ideologias e experiências por eles trazidas determinaram as formas como o 

grupo se organizou na cidade? 

 Esse grupo se particulariza na cidade em relação a outras cidades do Brasil? 

 

Embora não se tenha estudado de forma investigativa os casos de outras 

comunidades judaicas citadas no trabalho (São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e 

Recife), se poderia dizer que em Belo Horizonte, cidade construída para ser a capital do 

Estado de Minas Gerais e inaugurada em 1897, a forma de incorporação dos migrantes a 

cidade foi feita no direcionamento das necessidades da cidade nascente e para a 

estruturação do setor de serviços (inicialmente construção civil e posteriormente 

comércio e outros espaços ligados à infraestrutura urbana). O contexto da construção e 

ocupação da capital mineira (final do século XIX e início do século XX, sob influência 

da República) particulariza a forma de inserção dos grupos na cidade que, diferente de 

cidades já estruturadas se consagra como exigência para o próprio funcionamento da 

cidade. 

Valorizo a percepção de cada comunidade judaica no Brasil encerra em si 

mesma um processo único na ocupação dos espaços e na relação sociais e políticas 

estabelecidas. No caso de Belo Horizonte e dos judeus a constatação das especificidades 

da cidade é traduzida como possibilidade de um estudo de caso que se volta para 

compreensão dos próprios sentidos de capital do Estado de Minas Gerais carrega e, ao 

particularizar o grupo e a cidade, novos problemas passam a ter relevância: 

 

 Como se dá a relação entre a cidade e seus migrantes? 

 Com a sua História recente de construção e ocupação, ainda nas primeiras décadas 

do século XX, como, em Belo Horizonte, são ocupados, definidos e demarcados os 

espaços e a distribuição dos migrantes nestes espaços? Há a formalização de 

territórios nestes processos? 

 Com a concepção e a construção da cidade sobre ideais republicanos e de 

modernidade, esta ênfase pode ser percebida nos edifícios, ruas e na relação entre 

seus atores sociais? 
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 Quais são os instrumentos e mecanismos utilizados pelos migrantes na integração 

com a cidade? 

 Onde é possível identificar formas de cidadania nas relações entre os migrantes e a 

cidade? 

 Quais os sentidos da cidade de Belo Horizonte especificamente para o judeu? 

 A origem do judeu que veio para a capital mineira teve impacto na seleção de 

ferramentas para consolidação de seu lugar e papel na cidade? 

 Comparando-se o caso de Belo Horizonte aos estudos de outras comunidades 

judaicas no Brasil, quais são as singularidades que podem ser destacadas? Elas 

indicam uma relação particular com a capital mineira? 

 

A investigação indicou que existem duas formas principais de inserção dos 

judeus (vindos entre 1910 e 1940) na cidade: por meio do trabalho, principalmente no 

comércio, e por meio da fundação de associações. 

A escolha do percurso metodológico segue a lógica analítica que vai do macro 

para o micro, do geral para o particular: de Belo Horizonte e seu contexto, seu discurso 

de cidade republicana, para os impactos desta sobre os migrantes judeus que são 

atraídos pelas possibilidades que a cidade oferecia. 

Com relação aos estudos sobre os judeus adotou-se o mesmo caminho, do geral 

para o particular: as migrações internacionais, a situação diaspórica e os movimentos 

migratórios de judeus, a migração dos judeus para a América e para o Brasil, a migração 

dos judeus para Belo Horizonte. 

A identificação do grupo de migrantes judeus em Belo Horizonte
2
 foi realizada 

com o cruzamento de listagens diversas (lista de sepultamentos do Cemitério Israelita 

de Belo Horizonte, lista de sócio-contribuintes da União Israelita de Belo Horizonte e da 

Sociedade das Damas Israelitas, lista dos associados dos clubes judaicos da cidade: 

União Israelita e Associação Israelita), já que não era possível buscar, pela entrada no 

país, o registro desses migrantes, porque a grande maioria deles havia entrado no Brasil 

por outra cidade e, só mais tarde, transferiram-se para a capital mineira. 

Belo Horizonte, como será mostrado nas tabelas indicativas dos censos 

populacionais, não foi o destino preferencial dos judeus que entraram no país. Na 

                                                           
2
 Para fins de compreensão utilizaremos ao longo desse trabalho, quando se tratar de Belo Horizonte, 

apenas migração, como deslocamento, sem especificar seus sentidos e direções. 
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maioria das vezes os migrantes, que passaram a residir na cidade, já haviam 

experimentado a vida em outras cidades brasileiras. 

Surpreende o grande número de judeus que já estava na cidade entre os anos 

1920 e 1940 (que pode ser verificado pelas listagens). A quantidade de associados da 

União Israelita de Belo Horizonte do período impressiona: mais de uma centena entre 

1931 e 1932 e quase duas centenas entre 1937 e 1941. A associação ao clube era 

voluntária e incluía contribuição financeira e participação social comunitária.  

Se considerarmos o número de judeus que responderam ao censo de 1940 (791 

se declararam como israelitas) e fizermos a comparação o número de associados da 

União Israelita de Belo Horizonte em 1940 (um total de 198 associados), significa que 

25% dos judeus, ou seja, um em cada quatro judeus na cidade, estava filiado à 

instituição representativa judaica existente no período. 

Isso torna-se ainda mais significativo ao refletir que a inclusão ao clube era 

geralmente feita pelo responsável pela família, na maioria das vezes, o pai. A lista não 

incluiria, assim, os outros membros possíveis de uma mesma família de um sócio-

contribuinte da instituição, portanto o número de judeus que participavam do clube era, 

com certeza, muito maior. 

As escolhas metodológicas também esbarraram em seus próprios limites. O 

início do levantamento dos dados se fez com as entrevistas e o acervo documental 

encontrados no Instituto Histórico Israelita Mineiro (IHIM). Entretanto estas entrevistas 

somente não foram suficientes para dar conta da atividade comercial da cidade como 

um todo, pois tratavam de relatos e registros de judeus. Para perceber a forma de 

integração à cidade, por meio do comércio fazia-se importante ampliar as vozes e os 

atores ouvidos.  

Não pude ter acesso aos dados mais gerais do comércio em Belo Horizonte do 

período e, na ausência de um dado quantitativo, considerado importante no recorte das 

datas e dos setores de atividade, não foi possivel fazer a proporcionalidade para, 

efetivamente pela quantidade e concentração, escancarar a importância do judeu em 

nichos específicos do comércio da cidade.  

Entretanto, não é possível negligenciar a importância do judeu no comércio da 

cidade, principalmente em nichos específicos já que esta importância foi explicitada nas 

entrevistas e nos registros dos jornais e na memória, portanto, da própria cidade. A 

noção da participação e da importância dos judeus no comércio foi inferida assim a 
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partir de novas entrevistas realizadas durante a investigação e direcionadas para esse 

fim. A definição da participação no comércio foi elaborada com o cruzamento das 

citações que apareceram nas entrevistas dos arquivos do IHIM e os fragmentos 

encontrados em periódicos mais gerais nos arquivos e biblitecas (revistas e jornais), 

boletins comemorativos especiais de aniversário da cidade e da União Varejista de 

Minas Gerais (UVMG).  

Elaborei um pequeno banco de dados comerciais com as informações que já 

tinha por meio dos dados levantados nas bibliografias, revistas, documentos e fontes 

orais. Este banco era submetido, durante as entrevistas, às análises do meus depoentes 

que o completavam, ampliavam e/ou teciam comentários. Foram realizadas 09 novas 

entrevistas com membros atuais da comunidade judaica até que os registros começaram 

a se repetir e dei por encerrada, pelo menos naquele momento para fins de continuidade 

da investigação, a conclusão do banco de dados. 

Todas essas informações (registros das entrevistas e periódicos) garimpadas uma 

a uma e reunidas no banco de dados foram cruzadas posteriormente com os registros da 

presença dos judeus na cidade, durante os anos de 1910 e 1940, pelas listagens 

organizadas a partir dos livros da União Israelita de Minas Gerais, da Sociedade das 

Damas Israelitas, do Cemitério Israelita, do Cemitério do Bonfim dos anos 1940 e das 

listas comerciais (tributos estaduais, Associação Comercial de Minas Gerais). 

Somente a partir dessa análise da participação comercial judaica em Belo 

Horizonte, motivada pela carência dos dados mais gerais, é que se inverteu a lógica 

metodológica adotada na investigação. Na análise comercial, o foco foi dos judeus para 

a cidade foi do particular, portanto, para o geral. 

É perceptível a inversão da análise sem que, entretanto, alterasse a lógica da 

noção integradora dos migrantes judeus à cidade. Pelo contrário essa inversão 

possibilitou a intensificação do foco na particularidade do grupo chamando a atenção 

para suas áreas de especialidades, principalmente o comércio de artigos finos que 

influenciaram na formação dos novos gostos na cidade de Belo Horizonte. 

Fortalece-se assim, ainda mais, a função de utilidade do grupo de migrantes 

judeus adequada a uma cidade, que pretendia se consolidar como “moderna”, 

importando de forma acelerada os valores e os modelos para esse fim e atualizando-se 

ao que já se confirmava em outras capitais brasileiras, que tiveram maior crescimento 

econômico nas últimas décadas como consequência do desenvolvimento urbano e 
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industrial, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. 

É essa “sede” pelo progresso e o destaque da cidade por seu aspecto 

cosmopolita, que oportuniza e, ao mesmo tempo, valoriza a entrada do migrante judeu: 

o judeu tinha os caminhos e os acessos, estavam disponíveis e já experimentavam (em 

outras cidades brasileiras) o ofício de comerciante de artigos especiais, como ambulante 

e/ou prestamista
3
 e como proprietário de estabelecimentos comerciais. 

A integração é fruto da oportunidade e associa-se, mais uma vez, ao discurso de 

cidade que era divulgado por Belo Horizonte. O aspecto econômico, como se pode 

notar, foi de fundamental importância para a inserção do elemento judaico na cidade. A 

integração, porém, implica sem dúvida alguma, aos aspectos políticos essenciais 

relacionados à direitos e à participação. 

Neste quesito, a transformação do regime de governo do país em república é 

impactante. A república brasileira alterou as relações entre os estados, por meio da 

adoção de um sistema federalista
4
, constituindo mais autonomia e permitindo processos 

decisórios em nível regional. 

A mudança da capital mineira e a fundação de Belo Horizonte inserem-se nessa 

mudança de regime político. A escolha de se construir uma nova capital é uma solução, 

um pacto de compromisso entre as oligarquias que dominavam o poder central e 

estadual, para fortalecer o Estado, que vivenciava disputas políticas regionais. A própria 

escolha do local de Belo Horizonte foi resultado dos debates e das disputas entre as 

muitas zonas mineiras e os seus políticos.  

No Brasil, de fato, a República carrega o sentido de “novos compromissos” para 

“velhas elites”
5
 e, nesse processo o nome da localidade sobre a que se deu a construção 

da nova capital, Curral D’el Rey, acabou abandonado para afastar os resquícios de um 

passado colonial e depois monárquico em solo nacional. Foi adotado o nome de Cidade 

de Minas e só mais tarde, finalmente, os políticos se renderam ao nome popular, Belo 

Horizonte, oficializando-o e comprovando as manobras de caráter conservador, que 

                                                           
3
 Ambulante e prestamista caminhavam juntos no comércio praticados nas ruas pelos judeus. Ambulante 

pois vendiam de porta em porta e prestamista pois trabalhavam, desde o início, com a venda à prestação. 
4
 O sistema federalista adotado pós golpe republicano definiu, conforme o modelo da República dos 

Estados Unidos, a adoção de um sistema que mantinha o poder central ao mesmo tempo que consolidava 

os poderes locais por meio da autonomia dos estados organizados como Federações da república. 
5
 É importante referendar aqui CARVALHO (1987) em Os Bestializados: O Rio de Janeiro e a República 

que não foi na percepção de que não há participação e nem alterações mais profundas nos quadros de 

poder na passagem do Império para a República. O golpe republicano foi uma afirmação dos grupos de 

poder insatisfeitos com a monarquia brasileira. 



21 

 

valorizavam a conciliação como princípio fundamental da política mineira. 

Conservadorismo e pacto das elites sob um discurso progressita era a receita 

ideal para criação de um ambiente propício à incorporação de elementos novos, como 

foram os elementos israelitas para a cidade. 

A cidade não começou nem grande e nem pequena demais, ou seja, a cidade 

garantia a individualidade e o anonimato ao mesmo tempo em que mantinha a tradição 

mineira de ligação entre os grupos, da ação política construída nos pactos, no segredo, 

nos espaços privados, reafirmando a ligação íntima entre os moradores por meio de um 

provincianismo providencial para que os judeus pudessem encontrar aqui um espaço de 

reconhecimento. 

A cidade permitiu o encontro de judeus de diversas origens e suportou que eles 

tivessem liberdade para construir suas formas de associativismo que, não por acaso, 

foram pautadas pela permanência da tradição – a tradição é central na questão judaica. 

Com simpatia pelo modelo dessa cidade, os migrantes judeus incorporaram-nos 

na fundação dos clubes. Com o crescimento de alguns membros da comunidade e a 

disposição do grupo como um todo, sempre valorizada na cidade pelo critério da 

utilidade, esses migrantes articularam aproximações políticas essenciais para a fundação 

de instituições de valor publico no país como a escola israelita e o cemitério israelita. 

Em Belo Horizonte, essas suas instituições são tratadas no plano político: foram 

autorizadas e concedidas pelo Poder Executivo Municipal. A escola israelita foi uma 

parceria publico-privada em que o governo entrou com a responsabilidade pela 

educação publica básica (as matérias do curriculo nacional) e a comunidade entrou com 

a educação para a cultura judaica. Isso significa um avanço no campo da representação 

comunitária na cidade e, principalmente, a consolidação de um território judaico na 

cidade. 

O cemitério me impressionou ainda mais. O prefeito concedeu o funcionamento 

de um cemitério privado como um direito mesmo, quando o cemitério público ainda 

comportava os enterramentos da comunidade judaica. 

O prefeito ainda definiu, por regulamento, o funcionamento do cemitério 

israelita para que esse não ferisse os princípios norteadores da cidade planejada 

executada dentros dos padrões jurídicos, de engenharia e de sociedade mais avançados: 

o local do cemitério era suficientemente distanciado do centro urbano, servindo ao 

princípio da necrópole (cidade dos mortos) e adequado aos princípios de salubridade e 
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convivência urbana. O serviço funerário era garantido e suportado pelo município, 

porém sob a fiscalização constante e o pagamento de taxas. 

A adequação da comunidade judaica à cidade de Belo Horizonte impressiona de 

fato: os judeus não estavam segregados no espaço. Até porque não existia um bairro 

judeu, mas locais destinados aos trabalhadores de todas as origens. Os migrantes judeus 

tampouco estavam isolados da vida social, as promoções e eventos culturais, assim 

como as apresentações teatrais eram divulgadas e abertas à comunidade mais ampla. 

Todas essas impressões são confirmadas nos testemunhos dos migrantes da 

época (disponíveis nos arquivos do IHIM) recheados de boas lembranças de Belo 

Horizonte como um todo e pontuados por questões valorativas da cidade como o clima, 

a beleza da paisagem, as pessoas. 

Ao longo da investigação se indicou formas de integração dos judeus na cidade. 

Formas estas marcadas por uma singularidade que levaram à promoção de uma inserção 

do grupo na cidade, confirmada pela abertura de negócios e instituições, com 

demarcação de um território judaico no espaço da capital mineira, configurando uma 

aquisição de titularidade de direitos, ao acesso à formas de cidadania. 

São dois pontos de destaque e contribuição desta investigação: a confirmação da 

singularidade
6
 do caso de Belo Horizonte no tratamento dos seus migrantes, 

relacionados ao estudo dos judeus como um estudo de caso, e o apontamento das formas 

de inserção por meio do trabalho e das instituições que vão consolidar as formas de 

cidadania defendidas nos discursos da República brasileira e da cidade de Belo 

Horizonte. 

A tese aqui apresentada está organizada em três capítulos a partir dessa 

Introdução. O primeiro capítulo, Migração: os judeus em Belo Horizonte, irá tratar da 

discussão de migração e do impacto do republicanismo nas migrações, que apresenta as 

análises da formação da cidade de Belo Horizonte sob a ênfase do discurso da república 

e o significado desse discurso na atração e fixação dos judeus na cidade. Analisa as 

teorias sobre migrações e as motivações para o movimento migratório assim como 

também vai delinear a singularidade do objeto proposto: migrantes judeus para Belo 

Horizonte, pontuando as particularidades que definem o grupo de migrantes judeus na 

capital mineira.  

                                                           
6
 Apesar da tese não se propor a realização de um estudo comparativo, a singularidade se afirma a partir 

da análise dos estudos já existentes de outras comunidades judaicas no Brasil trabalhadas por meio dos 

estudos bibliográficos. 
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O segundo capítulo, Integração à cidade: o Fazer a América, propõe-se a 

apresentar o grupo judaico que veio para Belo Horizonte entre 1910 e 1940. Vai analisar 

as migrações judaicas ao longo da História, a direção no sentido da América, inclusive o 

lugar para consolidação do grupo na demarcação dos espaços/territórios e na 

constituição do lugar como construção afetiva e coletiva do grupo, para embasar o 

estudo de caso: os migrantes judeus nas primeiras décadas em Belo Horizonte. 

Emancipação e associativismo: sentidos da construção da cidadania entre os 

judeus intitula o terceiro capítulo, que se debruça sobre o sentido de emancipação para 

o judeu e identifica na noção republicana os elementos reveladores dessa emancipação, 

que garantiria (pelo menos no ideal) a ascensão do grupo à cidadania e aos direitos que 

ela coloca avalizando sob o plano jurídico uma condição mais igualitária. Vai analisar 

também o associativismo em Belo Horizonte por meio do estudo da União Israelita de 

Belo Horizonte, da Escola israelita, da Sociedade das Damas israelitas e do Cemitério 

israelita como expressões da identidade judaica em oposição e ao mesmo tempo 

complementaridade na composição da cidadania. 
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1. Migração: os judeus em Belo Horizonte 

 

Neste capítulo, são discutidas as migrações como fenômeno sócio-cultural e sua 

situação singular no estudo de Belo Horizonte e dos judeus. As migrações associam-se 

aos espaços, constituem-se, portanto, em deslocamentos espaciais, que envolvem 

contextos específicos com fins de fixação. No caso da capital mineira, percebe-se uma 

cidade marcada pela presença de migrantes para promoção da ocupação, construção e 

funcionamento da estrutura e infraestrutura urbana.  

Em relação ao contexto dos anos iniciais da cidade, que compreendem sua 

construção e suas três primeiras décadas (1894 a 1920), defende-se aqui, que há, do 

ponto de vista ideológico, uma influência no discurso e um projeto de materialização de 

um republicanismo associados entre si em voga no país. Esse arcabouço ideológico 

republicano impacta nas migrações para a cidade? Em que sentido ele se relaciona com 

os migrantes judeus que vem para Belo Horizonte? Ele influencia a forma de 

organização dos grupos? Sim, o arcabouço ideológico impacta na atração, na 

organização e nas relações estabelecidas entre e dentro dos grupos.  

No caso do grupo de migrantes judeus para Belo Horizonte relaciona-se à 

própria fixação do grupo, composto por judeus que vieram de outras cidades do Brasil e 

depois se dirigiram para a capital mineira. As possibilidades da migração judaica na 

comparação com os Estados Unidos, por exemplo, que foi o país com maior volume de 

migrantes judeus nos século XIX e XX, tem relação direta com o contexto e o discurso 

da ocupação de uma terra nova, como Tocqueville (1998) esclarece na sua defesa de 

que as migrações nos Estados Unidos contribuíram para formação da pátria e do espírito 

publico. 

Em Belo Horizonte a coincidência do contexto se afirma: cidade nascente, assim 

como os Estados Unidos na análise de Tocqueville, mas com relação ao sentido 

republicano, traduzia um discurso um pouco diferente. No caso dos Estados Unidos a 

questão da ocupação associa-se a um discurso da existência de um espírito público na 

nação recém-criada e Belo Horizonte, um modelo peculiar com relação à migração 

judaica no Brasil, não há a fundação de um espaço que se paute no espírito público, mas 

na novidade da participação de um espaço novo, entretanto, sob novos modelos que 

incluiriam a experiência comunitária judaica de outras partes do Brasil. 

Essa experiência se difere do sentido de espírito público que, no caso dos 
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Estados Unidos, segundo Tocqueville, é alimentado pela ideia de que seus habitantes 

(cuja ocupação na época da análise de Tocqueville ainda era recente) não traziam uma 

ideia de pátria original, mas um instinto de pátria relacionado ao que os unia que era o 

novo e a terra em que teriam se encontrado pela primeira vez e se interessariam, assim, 

pelos negócios do lugar/grupo em que viviam e também do Estado inteiro como 

se,”cada um, na sua esfera tomasse parte ativa no governo da sociedade numa percepção 

da influência que a prosperidade geral tem sobre a sua felicidade” (TOCQUEVILLE, 

1998, p. 183).  

Os Estados Unidos assim carregam uma noção do espírito público. E com um 

republicanismo destacado, traduzem uma noção para o migrante, de que existem muitas 

possibilidades de inserção e desenvolvimento. Belo Horizonte tem na sua origem a 

marca da república e, numa comparação com os Estados Unidos, também carrega no 

discurso a inspiração de um lugar novo, recente, que vai ser ocupado por pessoas de 

muitas partes, que aqui se encontraram também pela primeira vez, mas sob uma 

conjuntura bem diferente daquilo que Tocqueville exalta na Historia americana.  

É possível assim, evidenciar um paralelo entre a migração judaica para os 

Estados Unidos e para Belo Horizonte na questão da possibilidade de integração do 

judeu ao novo espaço. O judeu experencia a ocupação do “novo” como participante ao 

colocar-se como construtor deste “novo projeto”. Este sentimento de participação 

associado à possibilidade de integração torna-se um suporte para a questão da cidadania, 

no sentido republicano, tanto nos Estados Unidos como em Belo Horizonte. 

A formalização da república brasileira não vai exaltar o espírito publico, mas 

ideais de liberdade e igualdade, que vão se traduzir historicamente numa forma muito 

complexa do jogo de poder existente dentro do próprio estado mineiro e entre os estados 

do Brasil.  

Belo Horizonte é criada logo após o “golpe republicano”
7
 e condicionada 

juridicamente nos jogos de poder estabelecidos com a implantação do regime no país. 

Autores como Ciro Bandeira de Mello, Tito Aguiar, Abílio Barreto entre outros 

relacionam a criação de Belo Horizonte à implantação da república. 

De acordo com essa abordagem, me identifico com MELLO (1996) que 

interpreta a relação republicana com a cidade na formalização das necessidades do país, 

                                                           
7
 A noção de golpe republicano foi escolhida aqui, inspirada em José Murilo de Carvallho, para destacar a 

forma de implantação da República no país, como uma manobra da elite na destituição de um sistema 

monárquico e não pela via revolucionária como nos Estados europeus e americanos 
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principalmente relacionadas ao trabalho e ao desenvolvimento econômico. É 

interessante o destaque do autor para a capital mineira comparando-a à noiva da 

república, que trazia construções ideológicas fundantes do novo regime e com as quais a 

nova capital, que se constituía, deveria “casar-se”.  

Refletia assim a busca da “identificação do regime republicano com a nação” 

por meio da associação da tradição com a luta libertária como estratégia de confirmação 

da legitimidade da política sustentada no encontro com o passado, com os heróis e com 

os projetos futuros. Significava assim, na interpretação de Mello, “uma recomposição 

do tempo histórico dentro de uma legitimação da justaposição tradição/futuro” (1996, p. 

13). 

Era agora possível à sociedade mineira reencontrar seus valores. Mudar a 

capital era ganhar o futuro pelo passado. Mais rico politicamente era 

tornar Ouro Preto pátria do desejo republicano e investir nesta ideia como 

desejo fundador da nação brasileira. Tornar Ouro Preto santuário era criar o 

altar dos heróis republicanos de 1789, fundar para as elites, escol do povo, 

suas origens e ideais que demoraram cem anos para tingir o poder, obra da 

Republica. 

Assim vista, a criação da nova capital – Belo Horizonte – seria parte da 

síntese do estado-nação republicano com suas origens: o século XVIII, 

estágio final da criação do novo homem, que um escol cultural e racial 

haveria de dirigir no futuro. Tal tratamento implica abordar a fundação da 

cidade de Belo Horizonte com intenção significativa. (MELLO, 1996, p. 34) 

 

De certa forma, Belo Horizonte é uma cidade sem passado, já que para ser 

erguida colocou-se abaixo o antigo Curral Del’Rey e começou-se a construção de uma 

nova cidade, alterando inclusive sua topografia original. Sob o aspecto político, 

entretanto, a fundação da capital mineira significou a busca da preservação da ordem e 

do “grupo fundador” e dessa forma resgatou as raízes do estado de Minas Gerais, mais 

especificamente, buscou na inspiração dos inconfidentes de 1789, a identidade para um 

passado de orgulho para o estado. 

Belo Horizonte é uma cidade planejada que teve o prazo de quatro anos para ser 

erguida e concretizar a mudança da capital mineira da antiga cidade de Ouro Preto. No 

contexto vivenciado pelo Estado mineiro de perda dos espaços políticos significativos – 

em nível nacional, após o declínio da atividade mineradora e o não acompanhamento 

em crescimento econômico do estado em relação às outras capitais – a construção da 

capital apresentava um sentido de resgatar o espaço nacional do Estado, com relação ao 

seu papel de destaque econômico, mas também político e readequar valores à estrutura 

tradicional dos grupos políticos aqui residentes.  
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Essa noção também aparece na tese de Aguiar (2006, p. 34-35) ao sustentar que 

o projeto de transferência do sede de Poder Público Mineiro para um novo centro 

urbano surgiu a partir de três concepções disseminadas entre as elites mineiras entre os 

anos de 1880 e 1890: a estagnação da economia mineira e seu atraso em comparação ao 

crescimento do centro econômico do país (representado pelo Rio de Janeiro e por São 

Paulo)
8
; a ênfase na dissociação entre o poder político e o poder econômico em Minas 

Gerais (contraste entre a imagem das regiões mais dinâmicas – Sul e da Mata – à capital 

político administrativa Ouro Preto; a substituição de um símbolo decadente 

(monarquismo-Ouro Preto), por outro moderno e no seu tempo. 

Outro argumento importante em relação à ligação de Belo Horizonte com a 

república encontra-se na ideia de uma ideologia de começo, do novo na paisagem 

nacional. No jogo político tanto na nação como nos estados se inaugurou um momento 

do novo, que se estabeleceu com a atuação política mais autônoma dos estados com 

relação ao poder do Estado Brasileiro por meio da introdução do sistema federativo.  

No aspecto jurídico, destacava uma percepção de avanço em que os julgamentos, 

a atitude e a governança se estabelecem sob o amparo legal. Os processos decisórios e 

de direito que atuaram na republica brasileira tornaram-se princípio e valor para o 

discurso do estabelecimento de uma sociedade nova e mais igualitária.  

A legislação da república consagrava os princípios de igualdade, independente 

do credo, da cor/raça, consagrando a tolerância religiosa já estabelecida no império. 

Mais adiante, como será melhor discutido, defendo que a liberdade religiosa e, mais do 

que ela, a laicização do Estado
9
, é fundante na atração dos migrantes judeus para o país 

e para Belo Horizonte. 

A Constituição da República normatizava o uso das terras, o trabalho, o processo 

eleitoral, o funcionamento das instituições políticas, definia o papel do cidadão e até 

dispunha sobre os processos de naturalização dos estrangeiros, que também nos 

interessam, porque afirmam sua inserção no campo dos direitos e da participação como 

                                                           
8
 É importante ressaltar que  as regiões Sul e da Mata, em Minas, estavam prósperas e inteiradas ao setor 

agroexportador cafeeiro, dessa forma, a ideia de estagnação é mais uma imagem em oposição a um 

passado de riqueza e prestigio promovido durante o ciclo do outro e, de forma contemporânea, reflexo da 

comparação com outras regiões do Brasil que haviam avançado muito economicamente (AGUIAR, 2006, 

p.34). 
9
 A liberdade religiosa já tinha destaque no império brasileiro na laicização do Estado, que é um valor 

republicano, é um passo à frente no sentido de inserção dos diferentes em espaços novos, independente da 

religião. É representada principalmente na separação entre Igreja e Estado em momentos significativos da 

vida civil como nascimento, casamento e morte. 
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cidadãos. 

Nesse quadro de inovações jurídicas, a legislação interferiu na decisão da 

mudança da capital para Belo Horizonte e sustento, portanto, que a cidade se tornou 

uma materialização da recém implantada republica brasileira em 1889 – reafirmada na 

concepção de substituição a Ouro Preto, como símbolo da monarquia decadente tal 

como foi descrita na tese de Aguiar (2006).  

A autorização para a transferência da capital veio com o art. 2º, do Decreto 

número 7, em 20 de novembro de 1889. A permissão da mudança de capital em 

qualquer estado brasileiro tinha como objetivo a criação de um instrumento legal aos 

governadores para ação em caso de resistência ao novo regime. Em Minas Gerais não 

ocorreu nenhuma resistência ao novo regime, porém com a abertura legal, possibilitou-

se a concretização do ideal de mudança da capital de Ouro Preto para Belo Horizonte 

que já se apresentava como necessidade desde o século XVIII (ARRUDA, 2011, P. 53). 

A proposta de mudança da capital mineira já aparecia nos programas dos 

conjurados mineiros em 1789, assentada na proposta de implantação do regime 

republicano no país. Naquele momento, segundo as aspirações dos inconfidentes, a 

nova capital deveria ser São João Del Rey. 

A concepção de novo para desenvolvimento político e econômico, atrelada à 

substituição do modelo da monarquia decadente tratada em Aguiar é explorada também 

por Barreto quando este aponta as causas da mudança tardia como relacionadas ao 

contexto monárquico, considerado centralizador de vontades, de pensar e de poder 

(1936, p. 204/V.2).  

Com a proclamação da República, novos debates, nas tribunas e na imprensa, 

colocaram como questão central e revigorada a mudança de capital, dando início ao 

processo que culminou com a construção de Belo Horizonte (sobre o antigo Curral Del 

Rey), inaugurada em 1897. Em Minas, a mudança da capital tornou-se um projeto 

político com a meta de reordenamento do Estado para permitir o desenvolvimento 

econômico (AGUIAR, 1996, p. 36) 

No tratamento mais amplo do contexto brasileiro, que aparece em autores como 

Carvalho (2009), a proclamação da república no Brasil não significou grandes 

transformações na organização do Estado. Nessa abordagem, a proclamação da 

república constitui uma mudança política negociada resultado da aliança entre civis e 

militares.  
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A decisão por Belo Horizonte, assim como acontecia no cenário mais amplo 

brasileiro, foi decidida nas discussões, tensões e pactos tanto dos políticos mineiros 

entre si no plano interno, como entre os políticos brasileiros, no plano nacional. A 

justificativa para mudança apoiava-se no que permitia a Constituição republicana, mas 

sustentava-se nos apontamentos de que se fazia necessário uma capital que comportasse 

as transformações da sociedade brasileira, confirmando mais uma vez a tese de Aguiar, 

quanto às três concepções para a mudança da capital: necessidade de desenvolvimento 

econômico, valorização do poder político e econômico mineiro e substituição de Ouro 

Preto, como símbolo do passado, que se queria esquecer.  

Dessa forma, é possível afirmar que a criação de nova capital para o estado 

mineiro refletia um discurso nacional e, nesse clima de otimismo com a ideia de 

progresso associada às inovações no campo jurídico, Belo Horizonte representou os 

interesses de um grupo mudantista
10

 que, desde 1821, como já foi registrado por Aguiar 

e Barreto, discutia a insuficiência de Ouro Preto
11

 e apontava a necessidade da mudança 

para uma cidade que se adequasse ao novo parâmetro político-econômico do estado de 

Minas, à república e à modernização no campo da economia (riqueza e território).  

Em Minas, Belo Horizonte vai simbolizar a capital da republica, constituída sob 

os novos ventos nacionalizantes, porém política e estruturalmente complexa, porque 

mudar a capital significava na gestão publica uma promoção de esforços e 

investimentos que acabariam por fortalecer a autonomia estadual.  

Belo Horizonte apresentou uma exaltação à ordem, nos espaços e na 

administração, que lhe consagraria o novo status de 

suficiência/autonomia/independência defendido na escolha de um sistema federativo 

para a república brasileira.  

 O início deste capítulo trata prioritariamente da discussão do Estado Nacional 

dentro das noções, pós republicanas, da implantação do sistema federalista, com 

                                                           
10

 A utilização da expressão mudantista, ao invés de mudancista como utilizada por outros autores, reflete 

a escolha da autora em manter a expressão originalmente utilizada por Abilio Barreto, na obra Memoria 

Descriptiva de Bello Horizonte. 
11

 Abílio Barreto (1936), no volume II da sua obra, apresenta 5 momentos de discussão da mudança da 

Capital Mineira: 1879, 1821, 1883, 1851 e 1867. Todos estes momentos foram reprimidos pela própria 

institucionalização do governo monárquico: em 1779, o Brasil era colônia de Portugal, em 1821 

vivenciava a experiência de centro administrativo durante o império luso-brasileiro (a partir de 1808) e, 

posteriormente, mesmo com a condição de nação independente (após 1822) permanecia sob o jugo do 

monarca, mantendo os interesses do sistema político centralizado e associando a permanência da capital 

da província mineira em Ouro Preto à manutenção de um sistema provincial dependente de um Estado 

central, controlador das decisões políticas e definidor das prioridades e dos investimentos. 
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autonomia dos estados dentro do território. Pode-se definir que Republicanismo 

constitui, no âmbito mais amplo e geral, a forma de governo em que cidadãos 

organizados em sociedade, geralmente por meio do sufrágio universal, participam da 

definição do Estado e de seu(s) dirigente(s) e representantes (GOMEZ, 1995).   

A ideia de republicanismo, que ampara o paradigma da mudança de regime 

político no Brasil está associada a uma referência teórica amparada na forma clássica da 

tradição republicana, que serviu de inspiração aos pensadores políticos (filiados ou 

críticos ao republicanismo). Os teóricos do republicanismo como indicam os ideais de 

formulação do modelo na tradição clássica (repúblicas grega e romana) e no seu retorno, 

já no Estado Moderno, associado à Renascença italiana
12

. 

Esse modelo teórico de Republicanismo toma forma e se consagra após as 

revoluções burguesas como modelo de construção de um Estado mais moderno que 

combatesse a tirania e refinasse novos códigos para inserção dos cidadãos. 

No Brasil, as bases republicanas são definidas no manifesto de três de dezembro 

de 1870 (publicados no jornal A Republica), com um discurso pautado na atualização do 

tempo e da ordem nacional. São elas: a defesa da laicização do Estado como ideal do 

exercício da participação; a defesa da liberdade e da igualdade; o pacto entre cidadãos e 

a constituição de uma sociedade civil organizada; crítica à monarquia como símbolo da 

miséria e da opressão, traduzindo uma certa confusão entre o regime monárquico e a 

pessoa do imperador, em especial, à princesa Isabel, herdeira do trono e regente no 

momento da abolição da escravidão (OILIAM, 1960, p. 29-30). 

Segundo Carvalho (2009), apesar da passagem do radicalismo (movimento do 

grupo político em oposição ao dos conservadores) ao republicanismo parecer um passo 

lógico do processo de radicalização, no Brasil essa passagem teve caráter de um 

retrocesso conservador. Esse retrocesso conservador, tratado por Carvalho, e que nos 

apóia na análise do papel da Republica na consolidação da nova capital mineira e do 

impacto sobre os migrantes, acabou sendo marcado pela valorização da tradição na 

política, associado aos interesses dos grupos mais conservadores em oposição ao projeto 

modernizador associado à república.  

Os republicanos a princípio, para conseguirem a adesão necessária, precisaram 

                                                           
12

 Na Renascença italiana a republica era vista como um retorno a inspiração dos princípios clássicos, 

tidos como modelos do “bem viver”, ao mesmo tempo em que era uma resposta ao movimento de 

rejeição ao mundo do final do Medievo (BURKE, 2008). 
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pactuar principalmente com os proprietários de terras e de escravos. A ideia 

republicana, entretanto, carregava, na mudança do sistema, a materialização de todas as 

reformas propostas pelo Manifesto Republicano de 1870, que apresentava como 

justificativa dois pontos principais aqui citados: a ausência de democracia e a questão da 

centralização.  

Ao tratar o sistema imperial como não democrático, já que uma parte da soberania 

residia nas mãos de uma dinastia hereditária e não eleita pelo povo, defendia que em um 

governo democrático plenamente representativo, todos os poderes são delegados à 

nação (CARVALHO, 2009. p. 27-43). 

Faz-se importante destacar que o Manifesto Republicano de 1870 traduzia um 

discurso cientificista, que se valia de símbolos inspirados na tradição republicana 

francesa de 1789. Alonso (2000, p. 39) acrescenta ainda, que tal movimento intelectual 

(o de 1870) ignorava os problemas sociais da sociedade brasileira e voltava-se para a 

construção de novos sistemas filosóficos (darwinismo, positivismo entre outros), 

negligenciando a interpretação da realidade regional brasileira. Nessa ótica, o 

movimento intelectual de 1870 constituiu-se como um movimento político de 

contestação, que recorria ao repertório estrangeiro e originava-se nos grupos 

marginalizados da Corte, geralmente em jovens altamente educados. 

Alonso nos ajuda a compreender a escolha pela republica implantada no Brasil, de 

caráter militar e acima de tudo centralizadora. Para a autora, a manifestação intelectual 

no Império era imediatamente política, destacando que não é possível compreender as 

formas de pensar e as formas de agir separadamente e, assim, longe de tornar-se um 

guia para implantação da república no Brasil, foi uma forma de intervenção política, 

utilizando as teorias estrangeiras como ferramentas de combate aos modos de pensar e 

agir do Império. 

Pode-se afirmar que o movimento intelectual de 1870 propunha uma ação para 

superação do atraso e decadência imperial, pela reforma moderada, e não por revolução. 

A ação para implantação da republica no Brasil, no entanto, apoiou-se nos princípios do 

Manifesto Paulista de 1873
13

, que apontava princípios que, de fato, foram efetivados no 

país. Contrariamente aos ideais de participação de inspiração nas correntes científicas e 

                                                           
13

  Com relação ao Manifesto Paulista de 1873 é importante afirmar que, apesar do discurso republicano 

tradicional, afirmava formas e possibilidades de sua institucionalização. Foi o Manifesto vitorioso no 

golpe republicano de 1889 com a instauração de uma República Militar, ordenada dentro de um controle e 

de uma ordem antidemocrática. 
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na Revolução Francesa, no Brasil, a república foi determinada sob os princípios 

antidemocráticos do Manifesto Paulista de 1873. 

Não foi, portanto, uma propaganda ou um discurso intelectual republicano (de 

liberdade, de igualdade, de participação) que se implementou no país, mas aquele 

pautado num militarismo atuante no germe da substituição da monarquia, e na 

sustentação do novo regime que se instalava como modelo tão necessário para a 

condução do país diante das tensões entre as diversas facções políticas (ALONSO, 

2009, p. 142). 

No estado mineiro em particular, a adesão republicana é tardia com relação ao de 

1870 e se consagra no Manifesto dos Republicanos Mineiros, de 1888, que refletia o 

teor geral das campanhas, que os partidos republicanos do estado já desenvolviam aqui.   

Não foi um movimento de grande impacto no Estado e suas razões não estavam 

vinculadas tanto à ideologia da transformação, mas à realidade de um desgaste dos 

mineiros com a monarquia. Assenta-se, portanto, nos embates ideológicos entre 

republicanos e monarquistas 

Apesar da mudança da capital ter se beneficiado da autonomia advinda do sistema 

federativo, não havia aqui uma discussão em andamento para o problema relativo à 

forma de republica que seria adotada, quando o movimento saísse vitorioso (dividida 

em unitária ou federativa). A principal questão que unia os republicanos mineiros era a 

campanha de oposição ao abolicionismo e a consequente eliminação da monarquia no 

país
14

. 

A escolha do sistema federativo, que vigorara sob a influência do modelo de 

república dos Estados Unidos, impunha a ordenação dos conflitos provinciais que se 

manifestaram em momentos de crise da unidade brasileira, como durante as lutas 

internas após a emancipação e nas revoltas regenciais. Adotar o modelo federativo 

significava a valorização da autonomia dos Estados, porém, na prática, significava a 

conciliação, por meio dos ajustes, dos interesses das elites do país para que o fim da 

monarquia se concretizasse.  

                                                           
14

 A justificativa dos republicanos mineiros para a implantação da republica estava orientada não para 

uma transformação da ação política, mas para eliminação da Coroa que se apresentava necessária e 

baseada nas seguintes razões: esgotamento da capacidade realizadora do império; incapacidade 

administrativa dos membros da família Real, especialmente da princesa Isabel, herdeira do trono; 

intolerância da mesma princesa, em matéria religiosa; necessidade inadiável de participação do povo no 

governo; impossibilidade da continuação da vitalicidade do Senado, do Poder Moderador e da 

Centralização administrativa; negação do Imperio em admitir a responsabilidade do chefe do Estado; 

urgência de separar a Igreja do Estado (OILIAM, 1960. P. 64-65) 
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Ou seja, na prática o modelo federativo poderia levar a suposição de que era uma 

ameaça, já que estabelecia o poder descentralizado, entretanto, em Minas, a adoção 

deste modelo significou a reafirmação de um discurso de conciliação por parte da elite 

política de natureza bastante plural, havia várias oligarquias em Minas. Quando 

implantada a república, a elite política em Minas se uniu em torno dela com o 

estabelecimento da ideia de conciliação, assumida como busca de equilíbrio entre ordem 

e liberdade.  

Nessa representação da conciliação entre as elites tem vez a ascensão, em Minas, 

do discurso libertário, construído no culto aos Inconfidentes (e a Tiradentes) como 

identidade. Em Minas, conciliação significou uma forma de continuidade na mudança, 

segundo Dulci: conciliação é transigência, visando a evitar rupturas (1984, p.22) e 

claro, resguarda o equilíbrio, um traço fundamental da identidade do mineiro, sempre 

buscando a conciliação. 

Abre-se um parêntese importante aqui para afirmar que não é nossa proposta fazer 

uma discussão da mineiridade, já debruçada e esmiuçada por estudiosos mineiros, mas 

pensar na mineiridade como característica política das Minas republicana e para isso, se 

identifica a interpretação de Dulci de que a mineiridade é sustentada como uma 

personalidade do mineiro, como um valor associado à noção de que o mineiro não mede 

esforços para conservar o status quo e o equilíbrio.  

Para sustentar essa tese, Dulci utiliza-se da descrição de Alceu Amoroso Lima que 

destaca como valores o condicionamento social do mineiro influenciado pelo meio 

físico, pela topografia de montanhas, limitadora dos horizontes e assim fator de 

conservação e fidelização ao passado. Essa topografia ditaria até o passo do mineiro e a 

característica de uma ordem fechada, que se exprimiria na valorização do “grupalismo”, 

no amor do homem de Minas aos pequenos grupos, ao conhecimento dos seus, que 

ditam a referência da vida social em Minas. 

A capital do estado refletiu a noção republicana construída sobre as bases da 

busca do equilíbrio e apoiada no pensamento progressista que invadiu as principais 

capitais do país na segunda metade do século XIX. Tal corrente no Brasil tomava como 

base ideológica o positivismo, defendendo o progresso numa situação de harmonia, 

ausência de conflitos na manutenção de um status quo garantidor da ordem e, 

consequentemente, do desenvolvimento.  

O texto da primeira Constituição da República brasileira reafirmou a 
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legitimidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à 

propriedade. Também oficializou a condição de igualdade de todos perante a lei, a 

legalidade da prática da livre associação, a possibilidade de representação ampla junto 

aos poderes públicos e o direito da livre manifestação do pensamento pela imprensa. 

Dentro dos princípios de laicização do Estado foi estabelecida em termos de Lei, 

no artigo 72, a liberdade de culto determinando que nenhum cidadão brasileiro por 

motivo de crença ou função religiosa poderia ser privado de seus direitos civis e 

políticos e nem eximir-se do dever cívico, garantiu também o reconhecimento exclusivo 

do casamento civil, o caráter secular dos cemitérios, a determinação do ensino público 

como leigo e a extinção de formas de subvenção de culto ou igreja que indicassem a 

existência de aliança entre religião e Estado.   

Em síntese, a primeira Constituição da República foi, pelo menos em discurso, 

uma tentativa de concretizar os princípios republicanos por meio da garantia legal da 

liberdade e da igualdade entre os cidadãos, independente de nascimento, credo ou classe 

social e da promoção de uma separação entre Igreja e Estado, que configuraria um 

princípio laico de sociedade e que se nortearia pelo cumprimento das leis como num 

pacto entre os cidadãos, definindo uma sociedade civil organizada.  

A laicização do Estado é uma questão complexa, mas fundamental na atração e 

fixação do grupo judaico. Vislumbra uma libertação das amarras vivenciadas muitas 

vezes nos países de origem sob uma base legal, que se abre como possibilidade do 

grupo manter-se dentro de valores do próprio grupo, porém sustentado sob juridição e 

legitimidade pelo Estado. 

Esse discurso, fundamentado sob os princípios legais, também se traduziu num 

certo sentimento de otimismo, que refletia os ideais de mudança e modernização 

divulgados no país. Neste contexto, Minas Gerais introduziu uma vestimenta “nova” 

sobre uma antiga reivindicação que já aparecia desde o século XVIII no seu repertório 

que era a mudança da capital mineira. 

Ideologicamente, a transformação da nova capital associava à República mineira 

e brasileira uma relação com a história simbólica das lutas e da tradição, ressignificada e 

reinterpretada nas avenidas e ruas (que traziam os nomes dos estados e das bacias 

fluviais). 

Fazia-se assim necessário, para os defensores do regime republicano, 

gradualmente construir uma imagem de república no país, que incluía além do ideal de 
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liberdade, as noções da defesa da cidadania e dos princípios de participação na 

valorização do bem coletivo. Belo Horizonte refletiu essa tentativa de traduzir os 

princípios do republicanismo na constituição de espaços da cidade: os planificadores da 

cidade, no caso a Comissão Construtora, revelaram-se como os manipuladores, por 

excelência, do meio ambiente físico e se mostraram interessados, ao planejar os 

espaços, na interação que produz a imagem deste meio ambiente. (LYNCH, 1996).  

Plasticamente, portanto, os engenheiros e construtores oportunizaram a 

construção de um mundo citadino como sendo uma paisagem ideal que impõe aos 

habitantes da cidade uma nova atitude. As características dos objetos, equipamentos e 

estruturas tendem a reforçar uma imagem e a cristalização da identidade com a cidade. 

 

 

Pode-se dizer que a Comissão Construtora teve uma atuação fiel aos 

“mandamentos” urbanísticos consagrados na Europa. Mandamentos que, 

segundo Benevolo, pretendiam imprimir um duplo caráter, científico e 

moralista, à gestão das cidades (JULIÃO, 1992:55) 

 

Em Belo Horizonte a rua tornara-se o princípio organizativo da paisagem. O 

traçado ortogonal, como a cidade não era plana, exigiu que os construtores fizessem 

novos recortes e traçados. 

O ponto mais alto da cidade, totalmente planificada, recortada para se enquadrar 

na planta de cidade moderna, foi a Praça da Liberdade. O caminho para se chegar à 

praça, onde foi estabelecido o centro da Administração Pública Estadual, era uma 

avenida larga e arborizada conhecida na época da fundação como Avenida da Liberdade 

(hoje, avenida João Pinheiro).  

O local onde se estabeleceu a Praça da Liberdade e se instituiu o Centro 

Administrativo do governo constituía o lugar mais elevado da cidade e, na visão de 

Grossi, a acrópole, ícone visível e ostentório do poder (1997, p.20). Está no topo de 

uma colina e para sua construção foi necessário um trabalho de terraplanagem para a 

criação artificial da esplanada de localização dos edifícios públicos e da praça. 

Para materialização das noções de liberdade e República, o conjunto 

arquitetônico da Praça da Liberdade ainda estava ligado, como um cordão umbilical, à 

Praça da República (hoje, Praça Afonso Arinos): 

 

A natureza unitária e geométrica desse espaço, tramado pela moderna 

racionalidade positivista da época, explicita o regime, legitimando o Estado 
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de Minas que, por sua vez, se corporifica na Liberdade. A ordem simbólica 

efetivará a síntese das instâncias política e econômica, através daquela 

topografia imaginária, cuja proposta parece extrapolar o visível e imediato da 

proposta urbanística. (GROSSI, 1997. p. 20)  

 

O nome de Avenida da Liberdade é a concretude do próprio espírito do 

republicanismo do século XIX, com suas musas e ideais que dão a representatividade do 

Estado de Minas Gerais daquele tempo. Os prédios públicos do entorno da Praça, por 

sua vez, são organizados estrategicamente no espaço para construir determinadas 

simbologias e definições de poder (no nascente, a Secretaria de Finanças e do Interior, e 

no poente a da Agricultura). 

 

A Praça da Liberdade, considerada o espaço mais importante de uso público, 

era cunhada de Jardim do Palácio, por situar-se à frente do Palácio da 

Liberdade, projetado para residência do Presidente do Estado. As pedras 

fundamentais desse palácio e de três secretarias são lançadas em 07/09/1896. 

Na Praça da Liberdade, voltadas para o nascente, estão as secretarias de 

Finanças (hoje, Fazenda) e do Interior (hoje, Educação). Em frente à de 

Finanças, acompanhando o poente, situa-se a de Agricultura (atual Viação e 

Obras Públicas). (GROSSI, 1997, p. 20) 

 

A Praça da Liberdade foi projetada como um paço, uma esplanada para o 

Palácio do Governo. No projeto original da Comissão Construtora da cidade, só o 

Palácio Presidencial ficaria na Praça da Liberdade, as secretarias seriam localizadas em 

uma praça triangular da VI seção, juntamente com os palácios do Congresso e da 

Justiça, na Avenida Afonso Pena
15

 (Cf. PEREIRA E XAVIER, 1997). 

A tese aqui apresentada defende exatamente que a diretriz republicana vai se 

tornar um atrativo para os migrantes estrangeiros, principalmente para os judeus, 

criando uma expectativa de sociedade mais igualitária em direitos e defensora da 

liberdade (inclusive para professar a fé judaica e permitir a criação de associações). 

Chamariz pelo discurso, Belo Horizonte como defendo aqui vai ser reconhecida pelos 

migrantes judeus pela materialidade com que se apresentou a eles. Assim a cidade 

gradativamente vai multiplicando as línguas que aqui se falam e somando vários 

costumes diferentes para criar a singularidade que marca a capital mineira. 

 

 

                                                           
15 Na época da edificação destes edifícios, entretanto, segundo Abílio Barreto, julgou-se mais acertado 

colocá-los junto ao Palácio. 
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1.1.As migrações internacionais e os judeus sobre o contexto da República 

 

Quem veio, quando veio e como veio já são questões muito discutidas na 

literatura brasileira sobre migração e também sobre migração para Minas Gerais. 

Tomada por campos científicos multidisciplinares e olhares diferentes, as migrações 

tornam-se um foco de investigação, quando constituem-se em um problema, geralmente 

vinculado à sociedade receptora.  

No Brasil, os estudos sobre migração coincidem com o aumento das estatísticas 

de entradas de estrangeiros no país, na segunda metade do século XIX, quando somam-

se investimentos privados e públicos para atrair mão-de-obra imigrante. Os primeiros 

estudos sobre migração no Brasil tinham relação direta com os problemas relativos às 

políticas imigratórias e foram produzidos por funcionários, políticos, diplomatas 

envolvidos com as práticas de colonização estrangeira interessados no aliciamento de 

imigrantes. Tinham por finalidade promover a imigração e sugeriram, inclusive, 

procedimentos para atração imigratória. Eram marcadamente pontuais e de caráter 

nacionalista.  

Outros textos ainda sobre a ótica nacionalista estavam voltados para o “problema 

da assimilação”, na defesa de que estrangeiros eram “bem vindos desde que não 

ameaçassem a formação nacional”. Destaca-se, nesse período um ideário 

assimilacionista, tratado como forma de “abrasileiramento” (em autores como Silvio 

Romero, Alfredo Ellis Junior, Oliveira Vianna, Gilberto Freyre)
16

.  

Em cada contexto, novos problemas marcaram o cenário dos estudos sobre as 

migrações no Brasil. Nos anos seguintes a 1940, tais estudos voltaram-se para 

compreensão dos grupos e suas culturas, buscando particularizar quem são os 

estrangeiros e os lugares que ocuparam no país, influenciados pelos teóricos da cultura 

nos Estados Unidos e na Europa. 

No universo teórico internacional, as décadas de 1950 e 1960 marcaram-se pela 

dimensão sociológica com o aparecimento da palavra etnia que, após a Segunda Grande 

Guerra (1939-45), passou a ser tratada na perspectiva do pluralismo cultural. No Brasil, 

o impacto das inovações do campo teórico internacional vai gerar uma valorização do 

estudo dos imigrantes como parte da história das regiões do país. 

No trajetória das teorias sobre migração, os anos 1990 têm um papel 

                                                           
16

 SEYFERTH, 2004. 
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relativizador com a contribuição de Sayad (1998), que inverteu o olhar da sociedade 

receptora para o grupo de migrantes e isso vai impactar na forma como os estudos 

migratórios passaram a ser tratados a partir de então. 

 Na teoria de migração se interpõem sempre dois movimentos: um de ida (país 

de origem) e um de vinda (sociedade receptora). Movimentos que incluem políticas que 

vinculam a ação de imigração como a entrada num outro país com a intenção de fixação 

e a ação de emigração, como o ato de deixar um país para ir estabelecer-se em outro. A 

noção de migrante relaciona-se, portanto, à mudança da definição que se dá quando o 

emigrante se torna imigrante ao atravessar as fronteiras e pisar no território receptor. 

Para SAYAD (1998), migração é um fato social total, porque envolve a 

sociedade como um todo, em sua dimensão diacrônica, ou seja, numa perspectiva 

histórica e também em sua extensão sincrônica, ou seja do ponto de vista das estruturas 

presentes na sociedade e de seu funcionamento (1998, p. 16).   

A imigração corresponde assim, associada à emigração (sob a ótica de quem 

sai), um fenômeno de trânsito dos grupos entre as fronteiras que dispõem sobre 

equilíbrio e recolocação, necessidade e utilidade, atração e dispersão. Emigração e 

imigração são, assim, uma dupla dimensão (coletiva e individual) como duas faces de 

uma mesma realidade estabelecendo os processos da trajetória e a experiência singular 

dos grupos no fenômeno social da migração. 

Para a sociedade receptora, o migrante só faz sentido quando passa a viver em 

sociedade. Numa ótica etnocêntrica, só se conhece o que se tem interesse em conhecer e 

o migrante só é interessante de ser conhecido a partir do momento em que ele passa a 

fazer parte, na sua utilidade ou no seu desconforto e nesse caso então vai  tornar-se um 

problema para a sociedade que o recebeu. Vou explicar melhor o referencial de Sayad 

na análise do tratamento do grupo étnico judaico, quando abordar a questão étnica, 

ainda neste capitulo. 

Para fins de investigação, ao tomar como foco o grupo de migrantes judeus em 

Belo Horizonte, adota-se o referencial de Sayad (1998) por considerar  central pensar o 

migrante na sua relação entre o Estado e a nação. No contexto das migrações para Belo 

Horizonte, como um fenômeno de massa, torna-se importante refletir sobre a relação 

deste ir e vir entre Europa e América. Esse fenômeno histórico, delimitado 

singularmente num tempo e num espaço, é tratado pela literatura como migrações 

internacionais.  
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As migrações internacionais entre 1870 e 1915 foram consequência, 

principalmente, da chamada transição demográfica
17

, ocorrida ainda na segunda metade 

do século XVIII, que levou à estabilização das taxas de mortalidade e seu gradual, lento 

e progressivo decréscimo. O aumento populacional europeu, sentido no século XIX, vai 

gerar desequilíbrios e o deslocamento principalmente para continente americano, que 

criava oportunidades de trabalho
18

.  

O fator central da migração internacional está associado, portanto, ao acesso à 

terra como reflexo da própria transição demográfica, (produção de gêneros, 

sobrevivência e ao trabalho) dificultado pela mudança dos direitos sobre a terra, pela 

variação da produtividade das colheitas e pela modernização agrícola como resposta ao 

crescimento internacional
19

. 

As motivações e a atração pela América associavam-se à oferta de terra 

(abundante e barata), às possibilidades de trabalho, à informação nos países de 

emigração sobre a América e suas condições de emprego, às numerosas viagens 

marítimas que garantiam o contato extra-Atlântico. 

As características dos homens (a maioria de jovens e solteiros) que emigraram 

dos países europeus em direção à América também comprova a saída mostrando que, 

principalmente após 1870, na América as condições econômicas e os fluxos migratórios 

estavam interligados (KLEIN, 1998). 

A maior parte da população de migrantes vindos da Europa era formada por 

jovens adultos, do sexo masculino, que vinham em busca de emprego temporário ou 

permanente no país receptor. É fato também que a falta de perspectiva e trabalho, assim 

como diferença de salários nos países de origem, vão levar à fixação dos estrangeiros no 

país receptor
20

.  

                                                           
17

 Enquanto a emigração europeia acontece no auge da transição demográfica, em relação à população 

mundial (em pleno crescimento), as comunidades judaicas européias haviam passado pela transição 

demográfica muito tempo antes e já encontravam-se com o crescimento próximo a zero (Klein, 1998). 
18

 Faz-se importante lembrar que a primeira crise do capitalismo, iniciada nos anos 1870 na Europa, 

estimula a emigração dos excedentes populacionais sem possibilidade de trabalho.  

 
19 Faz-se necessário elucidar que há uma alteração fundamental na origem da imigração européia durante 

o século XIX: enquanto os europeus do norte dominaram o fluxo de saída durante a primeira metade do 

século, na segunda metade são os europeus do leste e do sul que predominaram em conseqüência às 

mudanças das condições nas regiões de origem desses imigrantes. A Europa oriental e meridional 

vivenciou sua transição demográfica tardiamente e, à medida em que crescia a pressão sobre a terra, a 

população e seus respectivos governos inclinaram-se à emigração. 

 
20

 Ressalta-se novamente a primeira crise do capitalismo, tanto emigração como o próprio imperialismo 

são elaborações e tentativas para superar a crise. Não é por acaso, portanto, que os dados aponta a origem 
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Conforme os dados, os principais grupos de estrangeiros que vieram para 

América entre 1880 e 1915 são originários da Inglaterra/Irlanda (10,4 milhões), da 

Alemanha (2,2 milhões), dos Países escandinavos (1,5 milhões) e Itália (7,7 milhões). 

As populações do Sul e Leste Europeu só se tornam significativas no contexto da 

migração, no fim do século XIX (KLEIN, 1998). 

O Brasil vai receber a maior quantidade de estrangeiros com a diminuição do 

fluxo migratório para os Estados Unidos e a Argentina. Esse posicionamento também 

vai influenciar na quantidade de estrangeiros que o país recebeu de forma particular. A 

Tabela 1 apresenta a origem dos estrangeiros residentes no Brasil de 1884 a 1939. 

 

 

 

TABELA 1 

Imigrantes por nacionalidade, Brasil, 1884-1939 

 
NACIONALIDADE TOTAL % 

Alemães  170.645  4,1  

Espanhóis  581.718  13,99  

Italianos  1.412.263  33,96  

Japoneses  185.799  4,47  

Portugueses  1.204.394  28,96  

Sírios e turcos  98.962  2,38  

Outros  504.936  12,14  

TOTAL 4.158.717 100 

(Fonte: IBGE. Dados oficiais sobre a imigração no país, segundo a nacionalidade, de 1884 a 

1939. Elaborado pela autora em 2012) 

 

É possível, pelos dados, analisar que o grupo maior de estrangeiros que o país 

recebeu ao longo das migrações internacionais foi o grupo de italianos, constituindo 

33,96% do total dos estrangeiros. Em segundo lugar, vem os portugueses, com 28,96%. 

                                                                                                                                                                          
dos estrangeiros como originários, principalmente das áreas industriais e recém industrializadas como 

Itália, Alemanha e Russia.  
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Esses dois grupos juntos somam um total de 62,92%, sendo majoritários e 

significativos. Os sírios e turcos, os alemães e os japoneses tem a menor porcentagem. 

Isso pode ser explicado pela diminuição das migrações, no caso dos alemães e pela 

entrada mais tardia, no caso dos sírios e turcos e dos japoneses
21

. Os judeus não entram 

nos dados de nacionalidade pelo censo, já que se encontram dispersos entre os grupos 

(dentro dos sírios e turcos e ainda de outros países do Leste Europeu). 

Os destinos preferenciais dos migrantes europeus para a América eram, nessa 

ordem, entre 1880 e 1915: Estados Unidos (21,4 milhões), Argentina (4,2 milhões), 

Brasil (2,9 milhões) e Canadá (2,5 milhões), (KLEIN, 1998). 

A entrada no país se fez de forma contínua, mas também sofreu variações 

dependendo mais do contexto do país de origem, conforme podemos perceber na Tabela 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 2 

Volume de imigração segundo o período, Brasil, 1890-1930 

PERÍODO TOTAL DE IMIGRANTES 

1890 a 1900 1.205.703 

1900 a 1910 649.898 

1910 a 1920 812.522 

                                                           
21

 Apesar de muito visível e significativa, a imigração dos japoneses no país vai se dar de forma intensa 

entre os anos de 1925 e 1935. 
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1920 a 1930 846.522 

TOTAL 3.523.645 

 (Fonte: HEHL, 1944. Elaborado pela autora em 2012) 

 

Percebe-se que existe uma entrada intensa de imigrantes no final do século XIX 

seguida de uma queda na entrada deles no período entre 1900 e 1910. Esse número volta 

a subir nas décadas posteriores, mantendo-se significativo. 

No caso de dados de migração é importante analisar a entrada dos estrangeiros 

no Brasil e também a sua permanência, pois é essa permanência que irá gradualmente 

transformar a relação dos migrantes com a terra receptora. A preocupação com o 

acúmulo de riquezas (que seriam utilizadas para retornar à terra natal) vai dar lugar à 

assimilação e à tentativa de alcançar mobilidade social.  

A primeira geração de imigrantes era basicamente endogâmica (casava-se dentro 

do próprio grupo) o que passa a mudar com a maior assimilação dos migrantes de 

segunda geração em diante. Outro ponto perceptível na análise das migrações 

internacionais é que a partir da segunda geração vai haver uma diminuição do 

desequilíbrio por gênero, ou seja, enquanto a primeira geração era dominada pelos 

homens, com a aculturação no ambiente americano, a segunda geração vai mostrar um 

aumento do número de mulheres (KLEIN, 1998). 

Os migrantes judeus fazem parte dessa migração internacional, porém se 

traduzem, desde a Antiguidade, como um povo de tradição migratória internacional, 

como um povo da diáspora, ou seja, historicamente construído na dispersão. Em 

comparação com os fluxos migratórios de outros grupos de migrantes, a imigração 

judaica pode ser considerada relativamente recente nas terras brasileiras. Os judeus 

participaram muito pouco do primeiro fluxo migratório, ainda no século XIX, e também 

considerado o mais intenso, em que se predominou a atração ao imigrante tido como 

desejável, aquele identificado com o elemento rural, mais afeito à natureza da economia 

agroexportadora do país. 

A migração judaica para o Brasil só se torna mais significativa em volume na 

década de 1920, quando o país se torna o destino preferencial. No dado comparativo, 

que é reforçado pelas informações contidas nas 22 entrevistas analisadas desses 
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migrantes encontradas no Instituto Histórico Israelita Mineiro (IHIM), há uma 

predominância da vinda dos judeus para os Estados Unidos, seguido pela Argentina.  

Com base nas entrevistas, existe uma preponderância do discurso de que a 

escolha preferencial, na América do Sul, era por Buenos Aires (também há o relato de 

alguns depoentes que teriam passado pela Argentina antes de se estabelecer no Brasil, 

confirmando a Argentina como destino preferencial na América do Sul). É interessante 

a constatação de que o número de judeus que emigraram entre 1901 e 1914 é muito 

menor para o Brasil do que para outros países preferenciais da América. Em primeiro 

lugar na preferência está os Estados Unidos, que recebeu 1.346.400 judeus, seguidos 

pela Argentina, que receberam 87.614 judeus e, em terceiro lugar aparece o Brasil com 

um número bem menos volumoso de 8.750 judeus
22

.  

Este número vai diminuir significativamente em todos os países durante a 

Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e volta a crescer gradativamente a partir de 1921. 

Até 1925, o número de judeus que emigraram para os Estados Unidos (280.283 judeus) 

continua bem superior aos números da Argentina (39.713 judeus) e do Brasil (7.139 

judeus), mas nos anos de 1926 até 1935, é perceptível um aumento significativo da 

participação do Brasil como país receptor de judeus.  

De 1926 a 1930, o número de judeus que se dirigiu para os Estados Unidos 

reduziu para 54.986 e depois no período de 1931 a 1935 diminuiu ainda mais para 

17.986. Esse número também diminuiu na Argentina, para 33.721 nos dados do período 

entre 1926 e 1930 e para 12.700, nos dados de 1931 e 1935. Na comparação entre os 

países, houve um crescimento gradual da imigração de judeus para o Brasil, batendo o 

recorde no período com 22.296 pessoas (entre 1926-30) e superando a Argentina, 

mesmo tendo registrado queda em relação ao período anterior, com 13.075 judeus, entre 

1931 e 1935 (Tabela 3)
23

. 

A escolha do Brasil como país preferencial é considerada por Decol (2001) 

como natural, atribuída à restrição de determinados grupos de imigrantes que foi 

imposta pelos Estados Unidos e Argentina, antes destinos preferenciais dos judeus na 

América.  

 

TABELA 3 

                                                           
22

 Informações da imigração internacional judaica, separada por país de imigração na América, em 

Rattner, 1972:77, citado em Mizrahy, 1997, p.68.  
23

 Idem. 
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Brasil – Imigração Geral e Judaica, Brasil (1872-1972) 

 

 
PERÍODO GERAL JUDAICA 

1872-1879 176.337 3,3% 500 0,5% 

1880-1889 448.622 8,4% 500 0,5% 

1890-1899 1.198.327 22,4% 1.000 1,1% 

1900-1909 622.407 11,6% 5.000 5,4% 

1910-1919 815.453 15,2% 5.000 5,4% 

1920-1929 846.647 15,8% 30.316 32,5% 

1930-1939 332.768 6,2% 22.452 24,1% 

1940-1949 114,085 2,1% 8.512 9,1% 

1950-1959 583.068 10,9% 15.243 16,3% 

1960-1969 197.587 3,7% 4.258 4,6% 

1970-1972 15.558 0,3% 450 0,5% 

Total 

1872-1972 

 

5.350.859 

 

100,0% 

 

93.231 

 

100,0% 

(Fonte: DECOL, 2001, p. 153) 

 

Na tabela 3, é possível perceber que a imigração em geral para o Brasil tem 

destaque na última década do século XIX e depois volta a crescer nas primeiras décadas 

do século XX, após a Proclamação da República, e depois, nos anos 1950, que coincide 

com a década que seguiu ao fim da Segunda Grande Guerra. A imigração judaica, por 

sua vez, é pouco significativa na última década do século XIX (0,5%) e sobe bastante, 

tendo seu auge entre os anos 1920 e 1929 (32,5%) e entre os anos 1930 e 1939 (24,1%). 

Esse aumento significativo após 1920 tem relação com a restrição da entrada de 

certos grupos nos Estados Unidos e na Argentina, conforme já foi destacado aqui, e sua 

queda acompanha a queda da imigração geral durante a Segunda Grande Guerra, 

relacionando-se com a suspensão das políticas de imigração no país. No caso da 

migração judaica, o fim da Guerra e a criação do Estado de Israel (1950-1959) fazem 

com que os números voltem a subir significativamente
24

. 

Podemos inferir, também, que a partir da década de 1920, conforme constatado 

nos dados da presença da população judaica para América e também com os dados 

presentes nos estudos sobre migração judaica e nas informações das entrevistas, que há 

                                                           
24

 Apesar da Criação do Estado de Israel a migração continua a aumentar em função dos sobreviventes da 

Segunda Grande Guerra. 
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um crescimento gradual da entrada de judeus no Brasil, confirmando a percepção de que 

na migração internacional há uma tendência de os grupos trazerem seus parentes, na 

continuidade do ciclo: familiar trazendo familiar. 

É, portanto, a partir da primeira metade do século XX, que a população judaica 

se torna visível, crescente em número e espalhada pelo território brasileiro. Judeus 

vindos de vários países da Europa Ocidental vieram para o Rio de Janeiro, e de lá 

irradiavam para os estados vizinhos.  

Na última década do século XIX, a migração judaica cresceu com a vinda de 

judeus do Mediterrâneo Oriental (Grécia, Turquia, Síria e Líbano), da própria Palestina, 

da Rússia e países vizinhos do Leste Europeu e também dos judeus franceses. Essas 

migrações dirigiam-se principalmente para o Sudeste do país, mas também se 

disseminaram pelo Sul e Nordeste, incluindo o interior de Minas Gerais e sul da Bahia 

para a procura e negócios com pedras. O Brasil do final do século XIX apresentava 

núcleos judaicos espalhados por praticamente todo seu território. 

 

1.2.A migração judaica para Belo Horizonte 

 

Belo Horizonte recebeu muitos grupos de migrantes, vindos de outras regiões do 

próprio estado de Minas e do país e também estrangeiros de várias nacionalidades. A 

escolha dessa cidade pelos judeus implica na identificação de uma singularidade no 

modo como o grupo se relacionou com o espaço urbano. 

Em Minas Gerais, diferentemente das outros estados do país, como São Paulo, o 

processo de introdução do trabalhador estrangeiro como mão-de-obra nas suas lavouras 

foi tardio, porém, com a construção de Belo Horizonte a utilização de braços 

trabalhadores torna-se uma necessidade e, dessa forma, a cidade nascida do nada com a 

destruição do antigo Curral D’el Rey, vai tomando forma como uma “cidade de 

migrantes” nas palavras de Botelho (2007). O autor destaca a importância dos migrantes 

na cidade ao chamar a atenção para o número de operários que, em menos de três 

décadas somavam mais de 11 mil pessoas no universo de 50 mil habitantes pelo censo 

de 1920
25

. No caso judaico, os movimentos migratórios são mais difíceis de perceber 

                                                           
25

 Ao estudar os italianos, afirma que a presença maciça de migrantes nacionais e estrangeiros na cidade 

deixou suas marcas na população e comprova essas marcas por meio dos estudos da estrutura etária de 

seus habitantes por meio dos dados obtidos nos censos municipais de 1905 e 1912. Mostrou que os 

brasileiros formavam o conjunto predominante de novos habitantes, e que a migração que predominou 
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pelo censo, já que o primeiro censo a trazer a categoria de religião foi realizado em 

1940. No caso dos judeus, originários de nações diversas, só aí é possível quantificar 

numericamente a população na cidade, já que os judeus no país vieram de vários países 

diferentes e estão misturados ao volume de estrangeiros de modo geral. A categoria 

judeu particulariza o número (de estrangeiros, brasileiros natos ou naturalizados) de 

judeus no país e no estado. 

Para os judeus, que vieram para o Brasil, Belo Horizonte não era, na maioria das 

vezes, o lugar do primeiro destino no país, mas ao longo das décadas vão chegar a Belo 

Horizonte muitos judeus, vindos de cidades diferentes do Brasil (principalmente de São 

Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul).  

O grupo de judeus, foco do estudo, que veio a residir em Belo Horizonte tem sua 

origem no Mediterrâneo Oriental (Grécia, Turquia, Síria e Líbano),n a própria Palestina, 

na Rússia e países vizinhos do Leste Europeu e também nos territórios franceses. Essas 

migrações dirigiam-se principalmente para o a região Sudeste do país, mas também se 

disseminaram pelo Sul e Nordeste, incluindo o interior de Minas Gerais e sul da Bahia 

para a procura e negócios com pedras. O Brasil do final do século XIX apresentava 

núcleos judaicos espalhados por praticamente todo seu território. 

Os judeus franceses migraram para o Brasil, fixando-se em São Paulo e Porto 

Alegre (judeus oriundos da Alsacia-Lorena) bem como outros judeus europeus, antes e 

durante a Primeira Grande Guerra, e muitos judeus russos expulsos pelos diversos 

pogroms
26

. No caso dos judeus dos antigos impérios russos e turcos, havia uma 

motivação importante que era a fuga do serviço militar obrigatório (que nesses países 

chegava aos 25 anos e que foi, devido ao antissemitismo, mais violento e cruel para os 

judeus). 

Para fins de categorização, pode-se utilizar para caracterizar os migrantes judeus 

em Belo Horizonte a terminologia de Mizrahi (2003), que define dois grandes grupos 

migratórios judaicos por origem: os orientais (do leste e centro europeu, Rússia, 

Bessarábia, Romênia, Polônia etc) e os sefaradis (da região do Norte da África, Mar 

Mediterrâneo, Turquia e Oriente Médio). 

                                                                                                                                                                          
após a construção da cidade foi a de núcleos familiares, refletindo uma imigração internacional marcada 

pela presença de famílias inteiras e de migrantes oriundos do próprio Estado com suas famílias. 

(BOTELHO, 2008, p. 8-10) 

 
26

 Pogroms é como se denominam as agressões de multidões fanáticas às comunidades judaicas entre 

1870 e 1921. 
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Mizrahi (2003) diferencia assim os judeus-orientais dos judeus-sefaradis pela 

origem e tradição cultural: grande parte dos judeus-orientais falava árabe e enfrentou 

dificuldade de relacionamento com os naturais, retardando a acomodação em terras 

brasileiras. Esse grupo reforçou o valor e a cultura de origem nas cidades, onde se 

fixaram. Os judeus-sefaradis falavam um dialeto próprio, o ladino e outras formas 

muito próximas ao espanhol e se infiltraram mais facilmente na população local. Eram 

culturalmente muito próximos aos sírio-libaneses e implantaram uma relação de 

cordialidade e solidariedade. Tinham também uma tradição de tolerância nas 

instituições judaicas que fundaram e receberam judeus originários de todos os grupos. 

(MIZRAHY, 2003).  

Enquanto com relação à questão cultural, a definição de categorias parece 

resolvida, quanto à percepção da categoria de judeu em geral nos dados censitários se 

esbarra em algumas limitações. A primeira delas, segundo René Decol (2001) é a 

definição da categoria Judeu, que envolve muitos componentes identitários misturados: 

religião, etnia, cultura, história, dispersão geográfica, estrutura socioeconômica 

particular etc., promovendo uma definição fluida e que no censo tem caráter 

voluntarista
27

. 

Autores desenvolveram um quadro referencial para definição de judeu: a 

nuclear, que é a que aparece no censo e nela judeus são aqueles que, quando 

perguntados, se definem como judeus; a estendida que, além do grupo nuclear, soma m-

se aqueles que possuem origem judaica, mas que não se definiram como judeus; e a 

ampliada, que soma ainda os membros não-judeus das famílias judias, ou seja, os 

cônjuges e filhos de casamentos mistos. 

A informação obtida nos censos populacionais do IBGE esbarra nas políticas 

nacionais e dos grupos. A primeira vez que o item religião passou a compor o censo foi 

em 1940, sendo assim, só a partir daí é possível tornar visível e quantificável a presença 

de judeus no Brasil. 

Dada a condição singular dos judeus, o grupo carrega um “marcador”: a 

religião judaica, que pode ser rastreada ao longo de sucessivas gerações pela 

pergunta do censo. Uma pergunta sobre o país de nascimento, para pessoas 

não-naturais do Brasil, permite identificar imigrantes pelo país de origem – 

mas isso é possível apenas para geração dos que imigraram. Para seus filhos, 

já nascidos no Brasil, a informação sobre a origem se perde. Portanto não é 

possível utilizar dados censitários para outros grupos étnicos por mais de uma 

                                                           
27

 No censo, judeu aparece como uma declaração de religião das pessoas do domicílio, ou seja, é como as 

pessoas respondem ao censor quando indagadas sobre a sua religião. 
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geração. Judeus são uma notável exceção porque o “marcador” religião é 

uma característica, em geral, transmitida ao longo de gerações. (DECOL, 

2001, p.148-149) 

 

É importante destacar que os dados exigem um esforço do conhecimento do 

contexto e também necessitam ser verificados através do cruzamento com outros dados, 

já que o grupo de judeus em Belo Horizonte tem origem/nacionalidades diversas e, 

quantitativamente, por este motivo, podem aparecer dispersos em outros grupos. 

Ressalta-se novamente, que até o censo populacional de 1940 não estava 

contemplada a classificação por religião, e isso torna-se uma dificuldade na coleta de 

dados uma vez que esse é o nosso maior e mais completo indicador da presença dos 

judeus na cidade.  

Por nacionalidade é possível inferir a participação dos judeus classificados como 

estrangeiros e brasileiros naturalizados
28

. É difícil também se basear nos dados 

levantados nas hospedarias e outros tipos de registros de entradas de estrangeiros no 

Brasil já que, Belo Horizonte não era para os judeus, na maioria das vezes, o lugar do 

primeiro destino no país. Ao longo das décadas, vão chegar a Belo Horizonte muitos 

judeus, vindos de cidades diferentes do Brasil (principalmente de São Paulo, Rio de 

Janeiro e Rio Grande do Sul)
 29

 para trabalhar e tratar a saúde na cidade. 

Segundo os dados do censo de 1920, havia 4.824 estrangeiros em Belo 

Horizonte, incluídos aí os brasileiros naturalizados. Desse número total, uma parte seria 

de origem judaica, que se pode deduzir por meio do cruzamento com as informações de 

nacionalidades conseguidas nas entrevistas e na documentação encontrada no arquivo 

do Instituto Histórico Israelita Mineiro. 

Na análise das entrevistas já transcritas e disponíveis para consulta no Instituto 

Histórico Israelita Mineiro (IHIM), foram identificados, por origem, 22 judeus que 

foram localizados pelas entrevistas como residentes em Belo Horizonte no período em 

estudo e foram identificados às seguintes nacionalidades e quantidades: 13 judeus 

originários do Império Turco (06 de Tzfat, na Palestina; 03 de Jerusalém, na Palestina; 

02 da Ucrania, 01 de Ismirna e 01 de Istambul); 01 de Portugal; 02 da Rússia; 03 da 

                                                           
28

 A Constituição de 1891 vai naturalizar os estrangeiros que residissem no país no momento da 

proclamação da Republica e que não se manifestassem, dentro do prazo, contrários à naturalização. 
29

 Por volta de 1940, cerca de 74% do total de judeus residentes no Brasil viviam em apenas três cidades: 

Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo (DECOL, 2001). 
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Polônia (que em alguns momentos pertencia à Rússia e em outros, não, fato que 

motivou a vinda de muitos judeus que foram perseguidos); e 03 da Romênia/Bessarábia. 

Nas listas nominais que relacionam os socio-contribuintes da União Israelita de 

Belo Horizonte, entre 1927 a 1941, há registro de endereço e origem e, assim, os dados 

quanto à nacionalidade aparecem ainda com mais precisão
30

, conforme a Tabela 4.  

 

 

TABELA 4 

Sócios-contribuintes da União Israelita de Belo Horizonte por nacionalidade,1927-41 

 

 

Origem Quantidade 

Brasileiro ou brasileiro naturalizado 06 

Romênia 25 

Palestina 28 

Russia 24 

Polônia 14 

Bulgária 01 

Inglaterra 01 

Argentina 02 

Áustria 01 

Hungria 01 

Turquia (Ismirna) 01 

Total 104 

(Fonte: Livros da União Israelita/IHIM. Elaborado pela autora, 2013)
31

 

 

No arquivo do Instituto Histórico Israelita Mineiro (IHIM), junto aos livros do 

cemitério, foi encontrada uma folha solta que indica a relação do traslado de corpos de 

israelitas enterrados no Cemitério Municipal (Bonfim) para o recém inaugurado 

Cemitério Israelita. A lista do sepultamentos refere-se àqueles que morreram antes de 

1937, registrando que já estavam estabelecidos na cidade. Nesta lista arrolam-se, além 

                                                           
30

 É preciso registrar que são livros impressos, organizados por ano, mas que nem sempre contêm os 

dados da nacionalidade. 
31

 Nas listas, existem sócios sem nacionalidade atribuída, e, para fins de análise e do objetivo de se 

determinar a origem nacional dos migrantes judeus em Belo Horizonte, não foram contabilizados na 

tabela os sócios sem declaração de nacionalidade. 
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dos nomes, a nacionalidade, a data do óbito e o estado civil e, assim, pode-se identificar 

inclusive, a construção laços familiares do grupo residente na cidade (Tabela 5). 

 

TABELA 5 

Registro de falecimentos e nacionalidade, 1921-1937 

 

Estado Civil Casados 

17 

Viúvos 

03 

Solteiros 

12 

Total 

31 

Paises de Origem 

Nacionalidade Russia 

14 

Polônia 

03 

Palestina 

06 

Lituania 

02 

Romenia 

06 

Brasileira 

01 

Total 

31 

Relação por ano/período 

Ano de 

sepultamento 

1921 

02 

1928 

02 

1930-31 

03 

1932-33 

07 

1934-35 

10 

1936-37 

06 

 

Total 

31 

(Fonte:Arquivo do Instituto Histórico Israelita Mineiro (IHIM)/ Pasta do Cemitério Israelita, 

Elaborado pela autora em 2013) 

 

 

Na análise dos registros, existe a identificação de judeu sepultado na cidade a 

partir do ano de 1921. É possível confirmar assim que o judeu já estava aqui nos anos 

1920. Entre 1921 e 1937, os falecidos eram casados em sua maioria (54%), mas também 

é muito significativo o número de solteiros (45%). Quanto à nacionalidade eram 

majoritariamente originários da Rússia (45%), seguidos pela Palestina (19%) e Romênia 

(19%), numericamente empatados. Os outros países registrados na listagem são, nesta 

ordem, Polônia, Lituânia e Brasil. 

No Recenseamento de 1920, quanto à origem da população estrangeira, 

registrava-se que havia 4.824 habitantes estrangeiros no país: 975 havia vindos de 

Portugal; 246 eram originários da denominada Turquia Asiática; não havia registro de 

estrangeiros vindos da Polônia
32

 ; 17, tinham vindo da Rússia e ainda existe o registro 

de outros países europeus (8 habitantes) e países diversos e indeterminados (9 

habitantes). 

                                                           
32

 A história da Polônia é marcada por períodos de dominação e anexação aos grandes impérios europeus, 

Rússia e Alemanha. Após a Primeira Grande Guerra, tem sua autonomia até sua invasão pela Alemanha 

em 1938, dando início à Segunda Grande Guerra.  
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Para efeito de se cobrir com maior precisão a presença dos judeus em Belo 

Horizonte, preferiu-se utilizar os dados do censo de 1940, em que já aparece a 

classificação por religião incluindo, assim, aqueles que se declararam israelitas e que 

compõem nosso universo da pesquisa. 

É importante destacar que a população do Estado de Minas Gerais informada 

pelo Censo é de 6.736.416 pessoas. Aqueles que se declaravam como israelitas no 

estado constituíam 1.431 pessoas, ou seja, 0,02%, sendo pouco significativa a presença 

dos israelitas na população total do estado, mas na relação comparativa, indicando que o 

grupo se concentrou na capital, Belo Horizonte, cujo número já é bem significativo 

(0,4%) da população (Tabela 6). 

  

TABELA 6 

População, segundo a origem, Belo Horizonte, 1940 

 
ORIGEM POPULAÇÃO 

Brasileiros natos 204.346 (96,7%) 

Brasileiros naturalizados 1.083 (0,5%) 

Estrangeiros 5.920 (2,8%) 

Nacionalidade não 

declarada 

28 (porcentagem não 

significante, 0,01%) 

TOTAL 211.377 (100%), sendo: 

 101.012 homens 

110.365 mulheres 

(Fonte: IBGE/adaptado pela autora, 2011) 

 

 

A escolha do Censo de 1940 se deve à cobertura da presença de judeus no 

Brasil, no estado de Minas e na capital mineira, no período determinado. Registra os 

judeus que estavam aqui em 1940 e assim, expõe a presença dos migrantes e seus 

descendentes, especificamente daqueles que residiam no país naquele recenseamento. 

Por meio dele é possível quantificar quantos se declaravam israelitas naquela data 

(Tabela 7). 

 

TABELA 7 

População segundo a Religião, Belo Horizonte, 1940 
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RELIGIÃO NÚMERO DE PESSOAS PORCENTAGEM 

Católicos 193.690 91,6% 

Protestantes 4.374 2% 

Ortodoxos 284 0,1% 

Israelitas 791 0,4% 

Maometanos 

Budistas 

Xintoístas 

Outros 

17 

31 

10 

17 

 

0,01% 

 

Espíritas 6.437 3% 

Positivistas 3.968 1,9% 

Sem religião 

Religião não declarada 

912 

846 

 

0,4% 

 
TOTAL 

211.377 100% 

 (Fonte: IBGE/adaptado pela autora, 2011) 

 

Quanto à declaração da religião, a população era maciçamente católica (91,6%). 

Em segundo lugar estavam os espíritas (3%), seguido pelos protestantes (2%), depois 

desses vinham os positivistas (1,9%) e os israelitas contabilizavam 791 habitantes 

(0,4%). Abaixo dos israelitas ainda colocavam-se os sem religião ou religião não 

declarada (0,4%), os ortodoxos (0,1%) e as religiões maometanas, budistas, xintoístas e 

outros que não atingiram juntas um índice significativo (0,01%). 

Com relação ao Brasil esse número é ainda mais significativo: 97,6% eram 

católicos, seguidos pelos de outra religião 1,11% e pelos protestantes 1,10% e depois já 

viriam na ordem decrescente os israelitas que compunham 0,2% da população. 

Ortodoxos, positivistas, sem religião e religiões maometanas, budistas, xintoístas não 

foram significativos na totalidade da população, segundo os dados informados pelo 

Censo de 1940. 

Pelo Censo de 1940, Belo Horizonte contabilizava um total de 211.377 

habitantes, sendo 47,8% do sexo masculino e 52,2% do sexo feminino. Os estrangeiros, 

que aqui residiam, registravam uma proporção de 2,8% de pessoas (5.920 habitantes), 
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sendo que,dentre estes, os brasileiros naturalizados compunham um total de 0,5% da 

população (1.083 habitantes). 

Os estrangeiros em Belo Horizonte em 1940 constituíam 5.920 habitantes, ou 

2,8% da população declarada, sendo desses 1,6% de homens e 1,2% de mulheres. Na 

divisão por sexo e por religião, em Belo Horizonte, do número total de 791 habitantes 

que se declararam da religião israelita, 423 eram homens (53,5%) e 368 eram mulheres 

(46,5%), que é um dado que difere da distribuição por sexo da população informada em 

Belo Horizonte, cuja maioria, 52,2%,  era formada por mulheres. 

Esse dado reforça a hipótese da presença judaica vir pelo “fazer a América”, ou 

seja, primeiro vinham os homens em busca de trabalho, que eram na maioria jovens e 

depois casavam-se ou mandavam buscar a família, que haviam deixado no país de 

origem. Assim Belo Horizonte, como cidade nova, teria atraído muitos homens como 

mão-de-obra para a cidade em expansão.  

É importante destacar que a população do Estado de Minas Gerais informada 

pelo censo é de 6.736.416 pessoas. Aqueles que se declaravam como israelitas tinham 

pouco significado numérico na população total do Estado. Ao mesmo tempo, esse dado 

reforça a demonstração de que este grupo se concentrou na capital Belo Horizonte, cujo 

número já é bem significativo (0,4%) da população. Na divisão por sexo em relação ao 

Estado há predominância dos homens (5.504 habitantes) sobre as mulheres (164 

habitantes) entre os estrangeiros residentes no Estado de Minas Gerais, coincidindo com 

a informação geral da população e mais uma vez se observa que é o inverso da 

população na capital Belo Horizonte
33

. 

Na construção da categoria de análise da investigação pode-se destacar que os 

judeus, como também os sírios e libaneses, se diferenciavam dos outros grupos 

migratórios mais gerais no país, por apresentarem características urbanas (tinham pouca 

ou nenhuma experiência rural), cuja concentração urbana decorria de uma estrutura 

ocupacional singular em que predominava o comércio e os pequenos empreendimentos 

domésticos (DECOL, 2001).  

Sobre as motivações principais, no contexto da emigração, o grupo vivenciava 

dificuldades de condição de vida e de sobrevivência, dificuldade com as políticas 

nacionais, como, por exemplo, o serviço militar obrigatório longo e duríssimo do 

                                                           
33

 René Decol (2001) chama atenção que atualmente o número da população judaica na cidade de Belo 

Horizonte ainda é composta por mais homens que por mulheres. A população geral do município de Belo 

Horizonte tem mais mulheres do que homens. 
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Império Turco e do Egito e, também, no Leste Europeu, o crescimento do sentimento 

antijudaico e das perseguições aos judeus, que aprofundaremos mais adiante. 

Como está evidenciado aqui, a cidade de Belo Horizonte, para o grupo de 

migrantes, perspectivando a abordagem do geral para o particular, permitiu a 

possibilidade de integração, reforçada pela novidade da cidade, pelas oportunidades 

trazidas com ela se consolidando do centro urbano e se expandindo como centro 

econômico mineiro e, principalmente para o caso ainda mais específico do migrante 

judeu, pela noção republicana. 

Mesmo que nos países de origem, os migrantes judeus em estudo já 

enfrentassem o crescimento do antissemitismo, o grupo em foco traduz as expectativas 

de encontrar na cidade condições relacionadas ao fazer a América, à superação das 

dificuldades e à possibilidade de enriquecer. Ainda, e de forma tão importante, traduz 

noções de liberdade e igualdade. Essa realidade traduz os sentidos de atração inseridos 

no discurso de uma cidade nova, inovadora e republicana que inspirava a crença de que 

uma igualdade de direitos e condições se faziam possíveis, incluindo aí a liberdade de 

permanecer na confissão religiosa de forma livre e com a possibilidade da realização de 

cerimônias, sepultamentos e ritos particulares. No quarto capítulo, serão discutidas as 

teorias que tratam do significado dessas possibilidades de inserção e de integração do 

judeu, pela via da cidadania e traduzidas no pensamento judaico como emancipação  

Na sequência deste capitulo, serão abordadas as motivações envolvidas no 

trânsito entre os judeus migrantes e da sociedade receptora brasileira.   

 

1.3. Dispersão e atração no movimento dos judeus  

 

As migrações, enquanto deslocamento, são responsáveis pelo trânsito de pessoas 

entre os lugares. Os judeus vieram para o Brasil do Oriente e Europa e movimentaram-

se ainda internamente, dentro do país, que os recebeu. 

O movimento migratório judaico relaciona-se com as condições específicas em 

cada tempo e região em que aconteceram. Tratarei aqui da análise desses movimentos, 

das motivações e condições que o sustentaram, sempre da abordagem do macro para o 

micro e, uma vez no micro, identificamos duas categorias interpretativas acerca do 

migrante judeu para Belo Horizonte: estrangeiro e etnicidade. 

Belo Horizonte como já foi citado anteriormente é definida por Botelho (2007) 
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como uma cidade de migrantes, que teria atraído migrantes de dentro e de fora do país 

em torno das possibilidades de trabalho. No caso dos migrantes judeus, as 

oportunidades de trabalho aliam-se a um discurso de modelo de cidade nova, laica, 

“pública”, representativa do novo Brasil republicano.  

Ao tratar da condição de judeu migrante, a situação diaspórica e os eventos 

persecutórios são essenciais para compreensão do objeto da pesquisa. A situação de 

deslocamento sob condições de dispersão  e atração implica no tratamento de questões 

para interpretação do migrante judeu como categoria e, assim, como pertencente a um 

grupo étnico situado historicamente.  

A história mundial dos judeus é marcada pela dispersão. Desde a Antiguidade, 

com a saída em massa de um grupo, que deixou a Palestina, espalhando-se pela Europa 

e norte da África, a dispersão passou a traduzir a própria noção de ser do povo judeu.  

Silvana Hemsi (2005) estabelece, distingue e define a migração judaica 

associada à noção de dispersão. Segundo a autora, são três formas de dispersão que se 

colocam ao grupo judaico: exílio, êxodo e diáspora.  

Exílio é aplicado no caso de expulsão forçada, cujo paradigma compreende 

motivações como perseguições, guerras, quando há um deslocamento de lugar mesmo 

quando esse deslocamento se dá de forma voluntária. A noção de êxílio também é 

associado às lutas e resistências e aborda também o desejo de renovação e 

estabelecimento em uma nova ordem legal. Êxodo refere-se ao movimento de um 

conjunto de pessoas, é descrito como um evento épico, como a saída do Egito, no qual 

figuram conquistadores e vencedores. Diáspora é o movimento que corresponde “a 

divisão de um grupo étnico entre diversos países, vivendo, simultaneamente, a cultura e 

identidade do país de presença e guardando, de forma mais ou menos intensa, heranças 

culturais prévias, de forma organizada” (HEMSI, 2005, p. 295). 

Diáspora é assim o nome dado ao processo de dispersão dos judeus pelo mundo 

e a consequente formação de comunidades judaicas fora do antigo Reino de Israel. A 

história judaica registra uma primeira diáspora, iniciada no século 6 a.C., com a invasão 

e deportação dos israelitas pelos babilônios durante a conquista de Jerusalém, é a mais 

conhecida, uma segunda e definitiva diáspora no século I, quando os judeus se 

dispersam para dentro e para fora das fronteiras do Império Romano,  e assim 

gradativamente os judeus fizeram-se presentes em praticamente todas as partes do 

mundo antigo.  
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É importante ressaltar que cada mudança de lugar e de domínio vivenciada pelo 

povo judeu vai trazer uma nova marca ao próprio judaísmo. Com a diáspora os judeus 

dirigiram-se a diversos países, formando novas comunidades e dois grandes grupos que 

mais tarde ficariam conhecidos como ashkenazi (de forma genérica aqueles que 

habitaram a região da antiga Alemanha – Europa Central) e, sefaradi (que empurrados 

pelo islamismo, migraram para a Península Ibérica, depois, expulsos pela cristandade 

durante as guerras de Reconquista e a Inquisição, migraram para os Países Baixos, 

Bálcãs, Turquia, Palestina e, com a expansão marítima e colonização, foram para a 

América, convertidos ao cristianismo em sua maioria, a partir do século XVI). 

Entre o final do século XIX e a primeira metade do século XX, 

predominantemente oriundos do Leste Europeu, os migrantes judeus no Brasil podem 

ser incluídos como parte da diáspora pois são fruto das diferentes levas de imigração 

oriundas da Europa.   

No Brasil, o deslocamento dos judeus é marcado por períodos de maior ou 

menor intensidade. No universo da pesquisa, o grupo de migrantes judeus tem sua 

ênfase entre 1914 a 1933, que segundo Falbel (1984), é significativo em termos 

quantitativos e é o período de formação das primeiras instituições comunitárias judaicas 

em diversos estados brasileiros. 

Os movimentos migratórios dos judeus para o Belo Horizonte podem ser 

percebidos como parte de um movimento maior, associado à grandes ondas envolvendo 

o deslocamento de massas. Essas ondas migratórias podem, por suas características, ser 

discriminadas em dois tipos, devendo receber tratamento diferenciado configurando 

duas particularidades distintas com relação ao grupo e à sociedade receptora.  

O primeiro tipo, destacado pela ordem histórica do contexto da chegada dos 

migrantes, coincide justamente com os primeiros anos da cidade de Belo Horizonte e 

tem como motivação central para a vinda, a perspectiva de “fazer a America”, refletida 

nas oportunidades do crescimento urbano no Brasil e, no caso da capital mineira, nas 

possibilidades de uma cidade aberta, que necessita de braços para se edificar em 

atenderem aos serviços, que traduzem uma capital moderna. 

No segundo tipo, visto pelo caráter operacional, trata das características das 

comunidades judaicas no Brasil: enquanto até a primeira metade do século XX, as 

comunidades estão se constituindo, assim como o grupo está se construindo num 

movimento de coesão, de pertencimento e identidade, no segundo momento, o grupo já 
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existe e constrói um ciclo de resgate familiar (o familiar trazendo familiar)
34

 também 

vivenciam-se novas conjunturas nas sociedades receptoras, transformando as 

comunidades já existentes com a presença de novas forças e ideologias (comunistas, 

sionistas, liberais e ortodoxos, judeus de várias origens entre outras correntes), como 

desdobramentos de uma sociedade mais complexa, onde não é mais possível identificar 

apenas um único grupo de migrantes judeus.    

Quanto à literatura sobre as migrações judaicas, é coincidente a percepção da 

importância em se considerar os movimentos e contextos que consagraram a vinda e as 

características dos migrantes judeus para o Brasil. Tais movimentos são discriminados 

de acordo com a noção da existência de ondas migratórias.  

A presença judaica no Brasil é percebida desde os tempos coloniais como 

registram os processos inquisitoriais de réus, identificados em todo ou em parte, como 

cristãos-novos
35

, muitos sob a acusação de culpas de judaísmo, que era como se 

denominava o crime das práticas tidas como judaizantes pelo Tribunal do Santo Ofício. 

Adotei o termo presença, para tratar os judeus na colônia porque até 1824, 

quando a Constituição do Império oficializou a liberdade religiosa, não eram permitidos 

judeus no Brasil e pelas constatações dos estudiosos sobre a inquisição no Brasil de que 

muitos dos acusados de culpas de judaísmo, seguiam rituais e práticas de forma 

inconsciente, como tradição cultural
36

. 

Sobre a liberdade religiosa, apesar da tolerância legal durante o império, foi o 

governo provisório que se seguiu à proclamação da República (1889) quem publicou 

um decreto estabelecendo o processo de laicização. 

Entretanto, segundo Ferreira e Grossi (2005, p. 56) o domínio religioso católico 

continua com sua prática instaurado no imaginário dos sujeitos, apesar de perder força 

numa perspectiva legal.   

Em defesa da pétrea unidade católica, declara guerra aos inimigos, 

construindo imagens que denegam outras religiões e concepções de mundo 

[...]. A investida se faz, segundo Matos (1990, p.145), contra protestantes, 

espíritas, maçons, socialistas, comunistas, carnaval, moda indecente etc. É 

realmente incrível o volume de artigos na imprensa católica, desde simples 

volantes distribuídos às portas dos templos, até jornais destinados a combater 

                                                           
34

 Esse movimento de familiar trazendo familiar, segundo os dados migratórios, é iniciado ainda em 1920 

(Limoncic, 2005). 
35

 Judeus convertidos ao cristianismo, chamados dessa forma seguindo estatutos de pureza de sangue para 

diferenciação do cristão de origem, mantendo assim formas de restrição e segregação racial. 
36

 Sobre isso, Anita Novinsky, no seu livro Judeus na Bahia, inaugura a discussão do cristão novo como 

um deslocado sempre (que ela chama de “homem dividido”), nem judeu, nem cristão. Por isso mesmo as 

tradições são importantes, como forma de inserir esse homem deslocado no mundo. 
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o inimigo [...]. (FERREIRA, 2007, P. 102) 

 

A relação entre a Igreja Católica e a comunidade belorizontina se radicaliza 

entre 1920 e 1930 em oposição aos novos ares de modernidade da cidade, mas a 

permissão legal vai impactar na atração dos judeus para a cidade construindo um 

imaginário de liberdade e da possibilidade de ascensão social. 

Vários autores em vários momentos trataram da vinda dos judeus para o Brasil e 

seus movimentos, destacam-se Salvador, Falbel, Rattner, Decol entre outros. Para essa 

questão, escolhi o tratamento de três autores, Salomão Serebrenick (1962), Carlos 

Alberto Povoa (2008) e Maria Luiza Tucci Carneiro (2013), por classificarem por 

períodos as diversas fases migratórias do Brasil.  

Serebrenick (1962) sob a ótica política analisa principalmente o período 

colonial, discutindo a quantidade de migrantes e as relações com a sociedade receptora, 

que foram marcadas nos contextos do país por períodos de maior ou de menor 

tolerância. O autor sistematizou a vinda dos judeus em períodos distintos do período 

colonial, demarcando as ondas migratórias de acordo com os momentos vivenciados 

pela política colonial em relação ao próprio judeu.  

Póvoa (2008) discute o estabelecimento dos judeus em território brasileiro 

tratando esse movimento de ocupação como grandes ondas migratórias demarcadas pelo 

contexto brasileiro, indicando a origem de cada grupo e destacando as ondas por meio 

do movimento econômico do país. 

As grandes ondas migratórias classificadas por Póvoa são: invasão holandesa, 

em 1630, com judeus batavos (sefaraditas, na maioria) estabelecendo-se no Recife; 

1810, com o ciclo da Borracha, em que centenas de judeus vindos do norte da África, 

sobretudo do Marrocos, se fixaram no Pará e no Amazonas; 1890 com o auge do ciclo 

da Borracha e a expansão econômica, atraindo os judeus e levando sua dispersão das 

capitais para o interior dos estados do Acre, do Pará e do Amazonas e, no mesmo 

período, vinda de famílias principalmente da Europa centro-oriental e da Rússia para 

América do Sul, apoiadas pela Jewish Colonization Association (JCA)
37

; 1920, só que 

dessa vez, os judeus da Europa centro-oriental e centro-ocidental destinaram-se aos 

centros urbanos da região sudeste, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo; 1935 
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 Em 1904, no Rio Grande de Sul foi criada uma colônia judaica em Philipppson e Quatro Irmãos (nos 

municípios de Erechim e Passo Fundo). Em 1905, em Nova Odessa/SP, uma outra colônia promovida 

pelo Estado de São Paulo (PÓVOA, 2008). 
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com os refugiados do nazismo e posteriormente à Segunda Grande Guerra, 

principalmente originários da Alemanha, Hungria, Romênia, Ucrânia, Bessarábia, 

Rússia e Polônia; e finalmente por volta de 1955 com uma leva do Oriente Médio de 

judeus oriundos do Líbano, Síria, Jordânia, Iraque, Palestina, Egito, motivados pelas 

tensões promovidas na região com o processo e criação do Estado de Israel.  

As duas últimas ondas migratórias registradas acima (1935 e 1955), reforçam 

também estudos, como o de Limoncic (2005), que enfatizam o fluxo migratório em 

cadeia, que já destacamos com a formação das comunidades em que há um ciclo com 

familiar trazendo familiar, compondo famílias inteiras no país com a intenção de 

fixação no território
38

. 

A contribuição para a análise do objeto de estudo de caso (migrantes judeus) em 

Carneiro (2013) associa-se ao trabalho da autora em recontextualizar os grupos judaicos 

brasileiros por origem e suas motivações de forma mais específica. A autora registra que 

as primeiras levas de judeus no Brasil já se davam por volta de 1810 na busca pelo 

“refúgio nas Américas”.  

A imigração dos judeus franceses e de outros países têm relação direta com 

questões políticas internas dos países de origem, que alteraram a paz e a liberdade. É 

considerado fator mobilizador, por exemplo, a Guerra Franco-Prussiana (1870-71) com 

a invasão da França e anexação, pela Alemanha, das regiões da Alsácia e Lorena. 

 

Se para a França a derrota implicou na perda de território, para os judeus ali 

residentes (cerca de 41 mil em 1871) significou a submissão ao vencedor e a 

obrigatoriedade de prestar serviço militar no exército alemão. Com a perda de 

seus direitos, os judeus tornaram-se objeto de humilhações, situação que os 

forçou a emigrarem para Paris, Marselha, Lyon, Lille e, até mesmo, para a 

Argélia e as Américas. Mas o clima antissemita que pairava sobre a “Cidade 

das Luzes” obrigou-os a olhar para outros espaços de refúgio, dentre os quais 

o Brasil. Os judeus alsacianos que optaram por preservar sua identidade 

deixaram o país, mesmo porque o antissemitismo contra os financistas 

crescia dia a dia sob a acusação de estarem explorando os camponeses. Esta 

constante tensão explica, em parte, a presença de judeus alsacianos no Rio de 

Janeiro, então capital do Império, em S. Paulo e na Amazônia (Belém, 

Manaus e Cametá). (CARNEIRO, 2013, p. 49-50) 

 

 

Em relação aos judeus russos, as primeiras levas emigratórias ocorreram em 

1827, impulsionadas pelas políticas de recrutamento policial, alistamento militar de 

crianças judias e expulsão dos judeus das fronteiras provinciais. Posteriormente, a partir 
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 Segundo Flavio Limoncic (2005), após 1925 cerca de dois terços dos imigrantes judeus vinham para o 

Brasil com passagens pré-pagas por seus familiares já estabelecidos no país. 
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de 1881, os pogroms e as leis restritivas colaboraram para a “desilusão e reação dos 

judeus frente ao poder czarista”
39

.  

Durante toda a História do Brasil, a migração judaica foi um fenômeno intenso e 

único, envolvendo considerações sobre o destino desses migrantes (CUPERSCHMID, 

1997). Apoiada em Salo Baron, Cuperschmid destaca que entre 1880 e 1914, 30% de 

todos os judeus da Europa transferiram-se para outros continentes motivados por fatores 

econômicos e raciais. 

O movimento migratório, antes limitado, converteu-se em movimento de massa 

e, como fenômeno de massa, coincide com o desenvolvimento da navegação à vapor e 

do estabelecimento de linhas comerciais entre a Europa e o Brasil, já na segunda metade 

do século XIX.  

Do ponto de vista quantitativo, o número de judeus que se fixou no país era bem 

inferior ao número de outros migrantes, principalmente em relação aos italianos e 

portugueses. É importante destacar então que, em relação à sociedade brasileira os 

migrantes judeus vivenciaram uma situação de minoria religiosa e étnica, quando 

comparada a outros grupos estrangeiros.  

Uma vez no Brasil, os judeus expulsos, perseguidos e destituídos de direitos em 

seus países de origem encontraram-se e formaram novas comunidades adequadas ao 

estilo de se viver no Brasil, mesmo sendo no país, minoria em termos de composição 

social. 

Considero, inclusive, que essa relação de minoria é um fator importante de 

coesão, que se liga à necessidade de proteção e solidariedade, por um lado, e, por outro, 

como resistência, aos movimentos de intolerância por parte da sociedade maior que vê 

as minorias com desconforto, já que eles se marcam pela diferença, alimentando 

diversos sentimentos negativos e perversos, que colocam os judeus em posição de 

vulnerabilidade, restrição de direitos ou impedimentos e difícil integração à sociedade 

receptora. 

 

 

                                                           
39

 Polônia e Lituania estiveram sob domínio russo entre 1772 e 1775, experimentaram perspectiva de 

liberdade mas foram invadidas e divididas com o fim da Era Napoleônica, pela Russia, Austria e Prussia e 

vivenciaram um conjunto de políticas de restrições que acompanharam um processo de “despolonização” 

com a proibição do ensino da língua polonesa, substituição dos nomes poloneses das pessoas e das 

localidades publicas, censura, impedimentos para aquisição de terras entre outros (CARNEIRO, 2013). 
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1.4. Motivações para o deslocamento: discriminação, antissemitismo, 

segregação e a busca por um lugar no mundo 

 

 

Ainda quanto aos movimentos de dispersão e atração, e mantendo a abordagem 

do geral, para o particular, jogo uma lente nas motivações mais gerais para as migrações 

judaicas. Tais motivações são associadas à própria condição internacional do judeu, 

independente do país de origem.  

A atração é variável, pois é determinada pelas condições políticas, econômicas 

de cada país, consideradas nos seus contextos singulares, mas a dispersão tem 

motivações universais ou pensadas pela própria situação do mundo europeu (transição 

demográfica tardia, política em relação à terra etc) como apresentei anteriormente; ou 

em função de movimentos persecutórios do elemento judaico que pode ser percebido 

em vários países do mundo durante o século XIX e XX. 

Para se pensar em movimentos persecutórios, que caracterizaram o 

antissemitismo, é fundamental um retorno no tempo, nas origens e na construção 

ideológica de tais movimentos.  

Diversos movimentos judaicos da Idade Média e Moderna buscaram definir um 

lugar no mundo para os judeus. As diferentes ideologias desses movimentos 

enfrentaram hostilidades que, segundo Hannah Arendt (1987), impediram os judeus de 

se protegerem como um corpo coeso contra o antissemitismo.  

Outra interpretação sociológica, oposta à noção arendtiana, mas que reforça o 

antissemitismo e, portanto também é interessante aqui, é apresentada por Pfeffer (1993), 

que defende que foi justamente os “laços fracos” das ideologias judaicas que 

mantiveram acesa a discussão sobre o ser judeu e acabou por garantir a sobrevivência 

do grupo.  

Esse aspecto é importante e responde a uma tendência em implicar uma situação 

de diferenciação e exclusão à comunidade judaica perante a sociedade em que vive. No 

caso do judeu, sua relação com o mundo exterior evidencia uma situação de 

discriminação, medo e ódio a ele. É um antijudaismo que se tornou mais conhecido e 

mais popular como antissemitismo.  

Adoto aqui para fins de definição do antissemitismo a descrição de Carneiro 

(2003) como um fenômeno psicológico-cultural, que ocorre nas relações de 
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interação/conflito entre judeus e não judeus. 

O antissemitismo transforma-se com o tempo e não desaparece. Plurifacetado 

tem a capacidade para deformar realidades e deve ser interpretado sob a forma de 

discurso. Pode-se apontar uma formalização deste fenômeno conflituoso na interação 

entre judeus e não judeus que vai gradualmente se consolidando e ganhando seus 

contornos característicos como uma construção cultural, política e social.  

Como construção coletiva, o antissemitismo tem início numa forma 

discriminatória: o judeu, apesar de conviver com outros povos, tem uma cultura e 

tradição diferentes, que o destacam e que, gradativamente, passam a incomodar o outro, 

o não-judeu.  

No segundo momento, a discriminação pode dar origem à intolerância. Está 

relacionada ao incômodo e ao desconforto com o diferente e dá origem ao medo, à 

ameaça de se perderem os padrões. A intolerância vai, gradualmente, sendo revestida de 

um conceito negativo, pré-concebido e que vai passando de geração a geração 

(preconceito). Na sustentação de uma ideia deformada ao longo dos tempos, ela 

distancia-se de sua origem e mesmo da sua explicação  primária e passa a ser repetida e 

a ganhar vida própria, como um mito.  

O estranhamento e o medo gradualmente acabam por tomar conta das sociedades 

mesmo sem que se tenha mais a consciência do surgimento deles, ou seja, sem que se 

saiba mais a noção de onde essas construções vieram. O antissemitismo é a ultima 

fronteira e corresponde a de um ódio irracional, sem explicação de origem ou possuidor 

de uma lógica. E esse ódio, pelo discurso, é transformado em normas que todos devem 

observar. 

 

Usurários ferozes, sanguessugas dos pobres, envenenadores das águas 

bebidas pelos cristãos: assim os imaginam frequentemente os burgueses e o 

povo miúdo urbano no final da Idade Media. Eles são a própria imagem do 

“outro”, do estrangeiro incompreensível e obstinado em uma religião, dos 

comportamentos, de um estilo de vida diferente daqueles da comunidade que 

os recebe. Essa estranheza suspeita e tenaz aponta-os como bodes expiatórios 

em tempos de crise.  (DELUMEAU, 2009, p. 415) 

 

 

O antijudaismo popular tem relação com a construção do discurso de um 

antijudaismo também engendrado pelas instituições de poder: Igreja e Estado. Em 

vários momentos, os judeus foram acusados e tidos como ameaça. Compõem um dos 
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medos significativos do homem da Europa Ocidental, a Inquisição, os Pogroms, o 

Holocausto ilustram isso. 

Entre os mitos judaicos traduzidos como ameaça está o mito do judeu errante e o 

mito do libelo de sangue. O judeu errante é comparado a um soldado mercenário, sem 

fidelidade a Deus ou a seus mandatários e que vaga pelas nações. O libelo de sangue 

compõe o imaginário de assassinatos rituais realizados por judeus, com fins mágicos ou 

maléficos, oriundo da mística universal de sacrifícios humanos e foi responsável pela 

acusação de muitos judeus de terem matado crianças cristãs para práticas religiosas, 

como feitura do pão ázimo. 

O antissemitismo na Europa medieval começou com o discurso do deicídio 

(morte do filho de Deus, Cristo) e ao longo do tempo foi caminhando para um processo 

de demonização40, construído principalmente no século XVI entre católicos, 

reformadores e hereges. 

Já no século XVI, Lutero na percepção da impossibilidade da conversão dos 

judeus (que renegavam a conversão), construiu discursos que registravam tanto os 

preconceitos oriundos de um antijudaísmo popular, como um antijudaismo pautado 

numa espécie de “racismo religioso”. Vai exprimir o rancor e a inveja dos artesãos e 

burgueses da Alemanha, chamando os judeus de usurários, de parasitas e de estrangeiros 

que “nada deveriam possuir, mas se tornaram patrões em nosso país”, e também 

rancores, sobretudo religiosos ressaltando que, como é o povo mais difícil de se 

converter, foi lhe atribuído um castigo divino na concepção de Lutero: constituíram uma 

nação errante que passa de um cativeiro a outro como um rejeitado por Deus 

(DELUMEAU, 2009 p. 455).  

Com o ódio mais aprofundado ainda, Lutero associou os judeus a Satã: “Já que 

os judeus detestam o verdadeiro Deus, são “filhos do diabo” e autores de toda espécie 

de “feitiçarias”. Através deles, Lutero reencontra seu grande inimigo: Satã” 

(DELUMEAU, 2009, p. 455). 

Apesar de renegarem a conversão, como exalta Lutero, historicamente existiram 

vários momentos e circunstâncias em que a conversão de judeus às religiões cristãs 

ocorreu. Durante o medievo essa conversão está relacionada a uma campanha anti-

judaica, associada ao combate às heresias e aos reflexos da Guerra de Reconquista, no 
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 Esse processo de demonização acompanhou inclusive a construção de imagens, feições demoníacas, 

valorizando o nariz destacado, com rostos deformados num aspecto maligno. 
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caso ibérico, pela Igreja Católica. As conversões nem sempre foram forçadas, mas não 

eram comumente bem aceitas nem pelos judeus e nem pela sociedade conversora. O 

judeu converso recebeu a designação de marrano, que vai acabar configurando o 

aspecto pejorativo ao tratar da situação do converso como um problema (CALVO E 

SILVA, 2013). 

O problema dos conversos é sua ligação com outro medo profundo. Já no Brasil, 

Cascudo (2001) demonstra a permanência dos mitos antissemitas europeus, trazidos 

pelos portugueses, e assim reafirma o caráter infiel do marrano ao definir sua origem da 

abstinência de marrã (porco que terminou o aleitamento) numa denúncia clara em 

permanecer judeu e que trazia uma concepção negativa e uma cultura de mau-agouro: 

 

Para “marrano” convergiu perversidade astuta e mesmo, na Provença, 

enfermidade contagiosa. Que marrano te agarre é expressivo em Portugal. 

Valia maldito, amaldiçoado, excomungado identicamente no Brasil. No Rio 

Grande do Sul marrano é gado inferior. (CASCUDO, 2001, p. 54) 

 

Explicita a memória coletiva do judeu que foi passada de geração a geração, 

como herança social, de ódio e que justificava o ataque ao converso que era considerado 

misterioso e tenaz e acusado de sacrilégios ao catolicismo: 

 

Quando houve o tremor de terra, em janeiro de 1531, os frades em Santarém 

pregavam, semeando pavores do apocalipse. Foi Gil Vicente quem pacificou 

a terra e as almas. À primeira pregação, os cristãos-novos desapareceram e 

andavam morrendo de temor da gente. Eram culpados pelo terremoto. Matar 

o judeu era uma maneira de orar, penitenciar-se agradar a Deus. Processo 

universal de sublimação interior e consciência dogmática. Minha mãe, 

incapaz de matar uma galinha, apiedada de todos os sofrimentos alheios, 

opinando pelo lume do fogão, disse, com naturalidade das frases feitas, 

imemoriais e verídicas: - Tem fogo para assar um judeu! A imagem não era 

criação de minha mãe mas reminiscência instintiva, associando às chamas a 

figura convulsa do judeu supliciado. Minha mãe era sertaneja e morreu, 

maior de oitenta anos ignorando que se queimasse gente viva para salvar-lhe 

a alma. Mas a frase lhe veio aos lábios porque era uma herança lógica do 

mecanismo intelectual do passado. (CASCUDO, 2001, p. 90-91) 

 

 

A Inquisição Ibérica tem uma relação direta com o poder das monarquias 

absolutas na Espanha e em Portugal numa associação entre Igreja e Estado, pautada 

numa cumplicidade popular, que já manifestava discriminação, perseguição e ódio ao 

judeu. Num primeiro momento, o contexto ibérico, que era marcado pela agitação da 

massa pelo baixo clero na promoção de massacres aos judeus, serviu ao propósito de 

alertar os poderes constituídos para a “necessidade” de se estabelecer um novo 
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mecanismo de controle social teologicamente orientado. No momento posterior, a Igreja 

pactua com o Estado ao oferecer-lhe a Inquisição como um meio de canalizar a energia 

popular contra os judeus, associados como “agentes do diabo”41:  

 

Os saques aos judeus converteram-se em confiscos; as violações e pancadas 

foram regulamentadas em sessões de tortura; as perseguições de rua 

transformaram-se em procissões, nas quais os judeus, em vez de serem 

linchados, sofriam a humilhação moral do sambenito. E as fogueiras, antes 

improvisadas às pressas, organizaram-se em queimadores, erigidos em lugar 

e data previamente afixados. Essa espetacularização do massacre implicava 

numa sistematização da agitação caótica, numa seleção cuidadosa das 

vítimas, numa estilização da violência antes praticada a esmo pela turba. 

(NAZARIO, 2005, p. 34-35) 

 

 

Outro contexto perverso para o judeu que constitui uma fonte de temor 

conservada historicamente e perceptível até hoje é o mito da Conspiração Judaica, 

corporificada nos Protocolos dos Sábios de Sião. O objetivo do mito da Conspiração 

Judaica era criar dúvidas sobre a comunidade judaica onde quer que ela existisse. Esse 

mito se enquadra bem com exemplo da deformação das realidades e que, como mito, 

acaba sendo imortal e sempre atual, capaz de multiplicar-se adaptado aos novos 

contextos e tecnologias
42

. 

A primeira versão dos Protocolos está associada à obra publicada na Rússia, 

entre 1903 e 1907, no jornal Znamya (A Bandeira) de São Petersburgo com o nome de 

Os Protocolos dos Antigos Eruditos Sábios de Sião. O que o texto oferecia era uma 

interpretação lógica para o caos (com características estruturais universais e 

atemporais). Era formado por um conjunto de 24 conferências que demonstravam que 

os antigos judeus eruditos estavam organizados em uma comunidade muldimensional 

que procurava colocar em prática um programa para conquistar o mundo (CARNEIRO, 

2003, P. 53). 

Mais ainda assim e motivados sempre por um clima de discriminação e 

perseguição, os judeus “renegados” acabaram em direção à América. A formação de 

núcleos judaicos fez com que os grupos continuassem, na verdade, a fazer o mesmo que 
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 A Inquisição institucionaliza-se como instrumento do Estado e estabelece o Tribunal do Santo Ofício 

em 1478, na Espanha e em 1536, em Portugal. Diferente da Inquisição Medieval, idealizada e dominada 

pelo Papa, a Inquisição Ibérica se concretizou sob domínio dos reis espanhol e português. A segregação 

racial, que se determinou durante esse período, estava pautada em estatutos de pureza de sangue que 

estabeleciam uma “mancha” ou “impureza” até a quarta geração (CALVO, SILVA, 2010). 
 
42

 É interessante lebrar do Caso Dreyfuss, um marco importante no contexto antissemita e que acabou por 

mobilizar a sociedade francesa. 
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já faziam nos seus países de origem: expressaram a identidade judaica dentro da nação 

maior a que vieram somar esforços.  

Na Polônia, Alemanha, Turquia, Áustria, França e outros países europeus já 

eram assim denominados por força endógena ou exógena
43

: judeu-polonês, judeu-

alemão etc. Aqui no Brasil mantiveram a mesma percepção de compor a nação sem 

integrarem-se totalmente. Segundo Flavio Limoncic (2005): 

 

A definição – a “invenção” – de uma identidade hebraico-brasileira ou 

hebreu-brasileira (e depois judaico-brasileira ou brasileira-judaica) foi 

constante no processo de implantação da “colônia israelita” em São Paulo a 

partir dos anos 1910. De um lado essa identidade hifenizada era adequada a 

um projeto de inserção e de nacionalização da própria colônia israelita, que 

era brasileira e, hífen, algo mais. Do outro, era adequada como resposta a 

uma sociedade que discutia intensamente, entre os anos 1920 e 1940, seu 

caráter nacional, homogeneidade étnica, projeto nacional e imigração e 

povoamento, sob um enquadre nacionalista e xenófobo. O que chama de 

“questão nacional” passou a ser tema onipresente nas discussões intelectuais 

e políticas do país desde os anos 1920, seja na tradição da direita seja na da 

esquerda. (2005: p. 309) 

 

 

Nesse sentido, o judeu, nos países de origem e no Brasil, foi com maior ou 

menor intensidade, considerado um estrangeiro. As motivações principais em síntese, 

como estão sendo aqui discutidas, foram as guerras, a expulsão pelos diversos pogroms 

e, no caso dos judeus dos antigos impérios russos e turcos, a fuga ao serviço militar 

obrigatório. 

 

 

1.5. O judeu e sua análise como o outro: Estrangeiro e Etnicidade 

 

 

O judeu foi historicamente segregado e hostilizado ao longo do tempo. No 

Brasil, ao recebê-lo oriundo de outro lugar, com idioma e costume diferentes, é 

instituído como Estrangeiro. 

 Estrangeiro foi tratado por Pfeffer (1993) como um tipo sociológico. Parte-se 

da percepção de que existem identidades particulares que subsistem em sociedades 
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 Diferenciados por si próprios para manutenção da própria condição de judeu ou diferenciados numa 

ação xenofóbica do nacionalismo europeu. 
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plurais. A situação de estrangeiro serve de base para uma análise da situação vivida por 

um grupo étnico numa sociedade diversificada. Simmel define o “estrangeiro”, na sua 

forma sociológica, como aquele que representaria a síntese de duas propriedades: se fixa 

num determinado grupo espacial, mas, sua posição dentro dele é fundamentalmente 

afetada pelo fato de não pertencer inicialmente ao grupo. 

Pfeffer (1993) baseia-se em Shuetz e sua noção de conhecimento. De acordo 

com esta interpretação, o membro do grupo possui um conhecimento que dá a qualquer 

um a chance de entender e ser entendido, “pensando como de costume”. Dessa forma, 

enquanto a vida social não mudar o modelo original do costume, configurada como uma 

situação de isolamento, de aceitação dos conhecimentos passados sem questionamento, 

essa concepção, tida como relativamente natural do mundo, será mantida. 

Ao aproximar-se de um novo grupo, ao estrangeiro apresenta-se a uma nova 

situação, considerada por Pfeffer como problemática: o estrangeiro, como anteriormente 

definido, tenta interpretar o novo modelo cultural com sua relativa concepção natural de 

mundo, com o “seu pensar como de costume”, porém com o contato, outro tipo de 

conhecimento passa a ser requerido para interpretar e dominar o novo mundo.  

Essa necessidade de adaptação também é afetada pela questão da distância do 

grupo de origem e que, por isso, não permitiria a manutenção das relações tais como se 

davam antes, baseadas no ambiente com objetos sociais do seu grupo. Isso significa que 

o estrangeiro tenderia a ficar ilhado, sem os referenciais consolidados do seu “pensar 

como de costume” e sem poder utilizar nem os seus esquemas de orientação nem os do 

grupo aproximado (ficaria assim perdido entre “dois mundos”). Faz-se necessário para o 

estrangeiro estabelecer uma fórmula de transformação entre os dois modelos culturais 

(relações de reciprocidade). 

A teoria de Pfeffer, importante aqui por amparar a discussão de estrangeiro, 

baseia-se na ideia de que o migrante, ao romper seu isolamento com o contato na nova 

sociedade receptora, torna-se um membro do novo grupo, mas numa situação particular: 

estando próximo e distante ao mesmo tempo desse novo grupo (numa relação de 

aproximação e afastamento) e, como existe uma tendência a enfatizar o que não é 

comum, o estrangeiro não é percebido como indivíduo, mas como estrangeiro. 

Quanto à análise do grupo judaico, é preciso levar em conta o fator étnico. 

Considero os judeus como um grupo étnico por compartilhar uma mesma história, um 

mesmo componente cultural, que é o religioso, por vezes uma mesma origem e mesmos 
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valores ainda que separados o espaço. Então, mais do que estrangeiro, ele pode ser 

diferenciado nas suas particularidades características do ser judeu. 

O Judeu, enquanto grupo étnico, tem sua base de compreensão na Antropologia 

Social, que define conceitualmente a identidade étnica enquanto organização política 

informal, designando uma forma de organização social específica, baseada numa 

construção simbólica que se contrasta com a sociedade hegemônica envolvente, cujos 

membros se identificam e são identificados, por partilharem uma história e uma tradição 

particular, constituindo categorias diferenciadas no contexto mais amplo da sociedade 

nacional (CUNHA: 1986). 

Há uma contradição constitutiva da condição de imigrante e que se expressa na 

etnicidade, quando essa reflete um processo identitário, enquanto se idealiza a migração 

como algo provisório, o migrante organiza identitariamente enquanto grupo numa 

confirmação de sua permanência.  Esse é um paradoxo, que evidencia que há na 

migração dos grupos um sentido que é mutável e persistente ao mesmo tempo. Manuela 

Carneiro da Cunha, Abner Cohen, Roberto Cardoso de Oliveira e Fredrik Barth tratam 

da identidade étnica, do grupo étnico e do processo de articulação grupal como 

dimensões importantes do fenômeno das relações interétnicas. 

Para a análise do grupo, escolhi a aproximação com as teorias de Barth sobre as 

fronteiras étnicas que traduzem a percepção do dinamismo, que caracterizou a relação 

do grupo de migrantes judeus com a cidade de Belo Horizonte. 

Barth (1976), num ensaio que se tornou clássico, questionava as hipóteses para a 

persistência dos grupos étnicos adotadas até então. Os enunciados dessas hipóteses 

tomavam como fundamento as seguintes postulações: a persistência se dá através da 

diferenciação dos outros grupos; a persistência se dá pelo isolamento geográfico; a 

persistência se dá pelo isolamento social.  

O argumento de Barth era que os limites dos grupos étnicos perduraram apesar 

do trânsito entre os diversos grupos e, portanto, na concepção do autor, as categorias 

étnicas não dependiam da ausência de mobilidade, contato ou informação.  

Essa visão, naquele momento inovadora, sobre a definição de grupo étnico veio 

a romper com a visão que até então persistia na literatura antropológica e vai 

compreender o fenômeno dos grupos étnicos e seu lugar nas sociedades e nas culturas 

humanas como “categorias de atribuição e identificação realizadas pelos próprios 

atores e, assim, têm a característica de organizar a interação entre as pessoas” (Barth, 
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1976), centrado nas fronteiras sociais do grupo e não mais na cultura (antes valorizada 

na literatura sobre grupos étnicos) que tais fronteiras encerram.  

Fruto da abordagem de Barth, Cunha (1986) relativiza e conceitua o grupo 

étnico: 

 

Grupos étnicos distinguem-se de outros grupos, por exemplo, de grupos 

religiosos, na medida em que se entendem a si mesmos e são percebidos 

pelos outros como contínuos ao longo da história, provindos de uma mesma 

ascendência e idênticos malgrado separação geográfica. Entendem-se 

também a si mesmos como portadores de uma cultura e tradições que os 

distinguem de outros. Origem e tradição são, portanto, o modo como se 

concebem os grupos: em relação ao único critério de identidade étnica, o de 

serem ou não identificados e se identificarem como tais, origem e tradições 

são, porém, elaborações ideológicas, que podem ser verdadeiras ou falsas, 

sem que isso altere o fundamento da identidade étnica.(1986: 117) 

 

 

Os grupos étnicos são vistos naquilo que lhes é socialmente efetivo, como uma 

forma de organização social de acordo com a auto-atribuição, ou da atribuição por 

outros, de pertencimento à categoria étnica que os classifica.  

Quanto à cultura, para Barth ela seria um meio para descrever o comportamento 

humano em que cada unidade étnica corresponderia a uma cultura particular dentro da 

humanidade. Nessa ótica, a cultura é produto das diferenciações étnicas e o que importa 

não é mostrar que os grupamentos humanos são diferentes, mas como se dá essa 

diferença ou como são construídos os limites dos grupos. 

Os traços culturais, assim, podem e variam historicamente de um lugar para 

outro, porque a cultura é, nas palavras de CUNHA (1986) “algo essencialmente 

dinâmico e perpetuamente elaborado”; porém a identidade do grupo não é afetada, 

reforçando a percepção de cultura como produto do grupo étnico. 

Em razão dessa disjunção entre cultura e etnicidade, geralmente se admite que o 

grau de enraizamento das identidades étnicas nas realidades culturais anteriores é 

altamente variável,e que toda cultura étnica é, em certa medida, um ‘remendo’.  

A etnicidade não é vazia de conteúdo cultural (os grupos encontram ‘cabides’ 

nos quais pendurá-la), mas ela nunca é também a simples expressão de uma cultura já 

pronta. Etnicidade implica sempre um processo de seleção de traços culturais dos quais 

os atores se apoderam para transformá-los em critérios de consignação ou de 

identificação com um grupo étnico.  
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Concordo com o fato de que os traços culturais não são o critério mais 

importante para o estabelecimento do grupo étnico. Ao analisar a relação dos grupos 

com a sociedade receptora, os traços ou os valores que as pessoas escolhem para 

configurar suas identidades não são necessariamente os mais importantes e nem os que 

possuem o maior poder de demarcação. O que importa e fundamenta a manutenção das 

fronteiras étnicas, que vão de fato distinguir o grupo, é o modo como tais fronteiras são 

reconhecidas e a identificação de quais são os instrumentos utilizados pelo grupo para 

validar as diferenças culturais nessas situações de contato, nas interações sociais.  

São as interações sociais que marcam o contato com as sociedades receptoras no 

caso dos migrantes e elas são tanto manipuláveis, como flexíveis, estendem-se ou 

contraem-se em função da maior ou menor inclusão do grupo na sociedade, ou da 

pertinência de estabelecer tal distinção. Quem ou o quê determina quais são as fronteiras 

étnicas é definida dentro do próprio grupo e na sua interação com o outro. Elas são 

determinadas por forças que agem do interior para o exterior e apresentam sempre duas 

faces, cuja significação varia em relação aos interesses e valores que os atores lhes 

conferem. Na interação dos mecanismos internos e externos, os atores poderiam optar 

por ampliar ou reduzir seus limites redefinindo suas fronteiras. 

Por exemplo, no caso dos judeus e seu histórico de perseguição e discriminação, 

em muitos momentos, o grupo buscou a ampliação das fronteiras étnicas que 

favorecessem uma inclusão maior com a sociedade receptora, mas em muitos 

momentos, o grupo configurou formas de organização para preservar-se enquanto grupo 

com fins de proteção inclusive. Pode-se dizer assim que, em relação ao contato dos 

grupos com uma sociedade maior e/ou entre outros grupos, o pertencimento é reforçado 

pela ideia de inclusão ou exclusão do grupo, conservando o limite da unidade étnica. 

Ainda com Barth, a distinção do judeu para sociedade receptora e da sociedade 

receptora para o judeu está na distinção e na oposição, ou seja, naquilo que faz com que 

a sociedade receptora perceba o judeu a partir do que ele não é. Esta teoria é 

desenvolvida também por Barth com o nome de categoria contrastiva e que também foi  

aprimorada por Oliveira (1973) com o conceito de “identidade contrastiva”, 

“Identidade Contrastiva” se dá frente às relações de contato (que o Oliveira 

chama de fricção interétnica) e pode ser definida como a identidade que se forma no 

contraste entre grupos, ou seja, na afirmação das diferenças, que vão implicar na 
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afirmação do grupo frente aos outros e na negação da identidade do outro 

(etnocentricamente).  

Através das relações interétnicas, são os traços culturais que irão ser 

confirmados e passam a delimitar as fronteiras entre os grupos. Esses traços culturais 

são dinâmicos, podendo mudar as características que o grupo carrega. Essa relação na 

interação interétnica é tratada como importante na definição de critérios de pertença e 

exclusão: 

 

... Se um grupo conserva sua identidade quando os membros interagem com 

outros, isso implica critérios para determinar a pertença e a exclusão. Os 

grupos étnicos não são simples ou necessariamente baseados na ocupação de 

territórios exclusivos; e os diferentes modos pelos quais eles se conservam, 

não só por meio de um recrutamento definitivo, mas por uma expressão e 

validação contínuas, precisam ser analisados (BARTH 1998: 195-196) 

 

 

A identidade étnica é assim manipulada positiva ou negativamente, de acordo 

com as circunstâncias enfrentadas pelos indivíduos no sistema das relações sociais em 

que se estabelecem a fixação dos papéis, estatutos e símbolos culturais.  

Esse reforço da etnicidade na questão do pertencimento a um grupo étnico vai 

implicar no compartilhamento de valores, reconhecimento de limitações, adoção dos 

mesmos critérios de julgamento e ação voltados para o interesse do próprio grupo, 

acarretando uma canalização para uma vida social com regras complexas. 

Segundo essa linha de pensamento, o que importa para a análise dos fenômenos 

étnicos não é seu conteúdo cultural, mas o processo de codificação das diferenças que 

formam as categorias étnicas. Dentro da etnicidade, cabe uma discussão da questão 

identitária judaica, importante para entendimento do que é ser judeu e da sua 

singularidade enquanto grupo étnico. Para isso, considero importante delimitar os 

limites e os critérios para compreensão da identidade judaica.  

O primeiro critério, que é utilizado aqui, tem relação com a escolha das 

expressões e seus significados para as análises dos resultados da investigação. Para 

efeito de conceituação na tese, utilizei a idéia de migrante judeu, migrante estrangeiro 

ou apenas estrangeiro, não destacando se é um emigrante (deixando a terra de origem) 

ou um imigrante (estrangeiro na nova terra) até porque, nosso objeto de estudo se 

enquadra como imigrante no Brasil, mas não necessariamente em Belo Horizonte, 
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porque antes de se fixar na cidade
44

 o grupo aqui enfocado habitou o litoral do nordeste 

e/ou as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, quando da sua entrada no país. Só 

depois teria se dirigido para Belo Horizonte. Na minha concepção, essa situação de 

deslocamento para Belo Horizonte enquadra-o como um migrante. 

O segundo critério é a importância da etnicidade, na própria noção de 

pertencimento e constituição da identidade para particularizar o migrante judeu. Ser 

judeu é ser judeu em Belo Horizonte ou em qualquer lugar no mundo, ou seja, 

independe do espaço. Nessa ótica, concordo com MAFFESOLI (1987), que destaca a 

inexistência de um ex-judeu, tal concepção de ex-alguma coisa até existe em outras 

religiões, mas inexiste na religião judaica, pois, por força endógena ou exógena o judeu 

continua sendo sempre judeu.  

Nos estatutos de pureza de sangue durante a Inquisição Ibérica, assim como 

durante a identificação da “raça judia” no Holocausto, analisava-se até a quarta geração 

para busca de uma “mancha” ou “sangue” judeu na família. 

É possível dizer que ser judeu é uma identidade, que determina o sentimento de 

saber quem é, de quem conhece sua origem e compartilha com seu grupo momentos de 

fé e posturas de vida. É talvez a existência desse sentimento de pertencimento que faça 

com que, mesmo vivendo em tantas partes do mundo, com culturas tão diferentes, o 

judeu se constitua, de fato, como um povo.  

A identidade funciona como o estabelecimento de um lugar, um pertencimento a 

certa categoria étnica e uma referência dentro do mundo social. Para se afirmar numa 

terra estranha, os judeus que chegavam precisaram cultivar um sentimento de 

pertencimento, e os primeiros grupos judaicos, de uma maneira geral, acabaram por 

formar no Brasil um grupo dentro de outro grupo, ou seja, fecharam-se em núcleos que 

mantinham a tradição nacional como a língua, cultura e religião, mas incorporaram 

novos elementos criando formas de identidade híbridas (CANCLINI, 1998). 

As identidades híbridas são aquelas que atravessaram as fronteiras naturais, 

através da dispersão, mas que retêm fortes vínculos com seus lugares de origem e suas 

tradições sem ilusão de um retorno ao passado (HALL, 2005). Diante desse quadro, as 

pessoas convivem com as novas culturas sem perder totalmente suas identidades. Elas 
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 Consideramos para efeito de delimitação do objeto, que a fixação não se determina por uma contagem 

temporal em meses ou anos, mas pelo estabelecimento de uma atividade econômica regular que pode se 

configurar numa definição profissional (costureira com clientela ou salão de costura, fabricante e/ou 

comerciante de móveis, representante de tecidos etc). 
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se vêem obrigadas a rever sua cultura através da tradução
45

, ou seja, habitam duas ou 

mais identidades e, assim dominam duas ou mais linguagens culturais que são 

traduzidas e negociadas  segundo Pedro P. Geiger: 

 

(...) Joel Kotkin considera os judeus como o arquétipo da ‘tribo’, 

para o que influíram as condições específicas de sua evolução histórica. 

Experimentaram o pluralismo ao pertencerem aos diversos locais percorridos 

e mantiveram simultaneamente, a identidade original; criaram suas diversas 

culturas híbridas, que combinam experiências herdadas de um longo passado, 

em outras terras, com práticas desenvolvidas nas regiões onde se encontram. 

Vivenciaram a territorialidade dos lugares em que se instalaram, mas, 

também, as incertezas, quanto a discriminações, desterritorialidades e 

desenraizamentos, em relação a tantos lugares deixados para trás. Enfim, 

compreenderam a espacialidade que é a tribo dispersa pelo mundo. (1997: 

197) 

 

Os judeus que deixaram a Europa e o Oriente Médio em direção ao Brasil 

buscaram superar as condições adversas a que eram sujeitados nos países de origem. Em 

cada lugar, onde aportaram, criaram laços e deixaram contribuições
46

. Essa formação de 

núcleos judaicos fez com que os grupos continuassem, na verdade, a fazer o mesmo que 

já faziam nos seus países de origem: expressaram a identidade judaica dentro da nação 

maior a que vieram somar esforços. Na Polônia, Alemanha, Turquia, Áustria, França e 

outros países europeus já eram assim denominados por força endógena ou exógena
47

: 

judeu-polonês, judeu-alemão etc.  

A discussão do que é ser judeu pelo próprio judeu fornece um esquema de 

valores que ele toma para si como fundações da construção de sua identidade,  de 

pertencimento. 

Nessa ótica, PINSKY (1997), no livro Origens do Nacionalismo Judaico, faz 

uma discussão sobre a permanência dos judeus, enquanto judeus, sem uma base 

territorial. Pinsky discorda dos sionistas e alguns ideólogos de que a condição 

necessária para manutenção da identidade estivesse na crença no reestabelecimento de 

um Estado judeu, a fé no retorno a Sião. O autor também discorda das visões 

maniqueístas que reduziam tudo na negação de qualquer diáspora ou na negação de 

                                                           
45

 Conceito de Suart Hall para definir a reelaboração das culturas de origem na Modernidade Tardia. 
46

 Flavio Limoncic (2005) afirma, quanto à influência das polacas – judias polonesas que criaram uma 

comunidade, cemitério próprios, isoladas por seu vínculo à prostituição – que enriqueceram o vocabulário 

brasileiro. Atribue-se a elas a palavra “encrenca”, derivada do iídiche “krank” (doença), que teria tornado 

o sinônimo de doença venérea e, posteriormente ganhado sentido de confusão (2005: p. 269) 
47

 Diferenciados por si próprios para manutenção da própria condição de judeu ou diferenciados numa 

ação xenofóbica do nacionalismo europeu. 
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qualquer judeu. Para Pinsky: “O judeu era integrado pela rejeição, engendrado como 

marginal e diferenciado para que não deixasse de existir” (1997: 17).  

Na compreensão de Pinsky então a permanência dos judeus não seria explicada 

por vontade do próprio grupo, mas pela diferenciação que o grupo recebeu ao longo de 

sua história. Ele argumenta que, em muitas situações ao longo da história, grupos 

judaicos tendiam à assimilação, mas que a própria força externa reengendrava o judeu 

que, “forçado a permanecer judeu, reelaborava os valores que podiam funcionar como 

barreiras para as eventuais pressões integradoras que viessem a surgir em outro 

momento histórico” (1997: 171). 

Essa análise reforça a caracterização do judeu, enquanto nosso objeto, 

avançando no tempo, e vivenciando momentos históricos diferentes. Porém, defendo 

que existem elementos de pertencimento além da rejeição e que se instituem em cada 

época, selecionando elementos de orgulho e de diferenciação e nessa percepção me 

identifico com a análise de Lewin (2005), do judeu na modernidade, exaltando e 

assimilando o que a modernidade instituiu e separou as categorias de cidadania e 

identidade, e as de nacionalidade e religião
48

.  

Essa diferenciação entre categorias permitiu ao judeu, na concepção da autora, a 

força dessa modernidade que estabeleceu a cidadania pelo principio de igualdade 

individual, nas sociedades, criou condições para que os indivíduos, no mundo e no 

Brasil, pudessem expor sua condição de diferente.  

Essa condição estabelecida pelo princípio da igualdade vai conformar uma 

situação nova para o judeu nas Américas, que vai ser traduzida pela possibilidade de 

integração e não mais como rejeição. Isso significa que o estabelecimento de valor e da 

cidadania como princípio da Modernidade irá fazer com que o judeu não precise mais 

de encobrir sua condição judaica. Entretanto, isso vai gerar um novo paradoxo, porque 

ao mesmo tempo em que tal legalização da condição social do judeu passa a imperar, 

ele entra em conflito com sua própria situação de diferente na forma tradicional da 

construção da identidade judaica, dada pelo nascimento. Lewin afirma que: 

 

Atualmente ser judeu não é apenas uma questão de nascimento. Além da 
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 A religião teve um peso significativo na consolidação comunitária dos judeus em Belo Horizonte e 

pode ser apontada como fator de coesão, como será tratado no capítulo das instituições judaicas na 

cidade. Em torno da religião se estabelecem padrões de sociabilidade e de cultura que se fizeram 

presentes na comunidade judaica belorizontina, constituindo lugar para rezas, lugar para convívio social, 

lugar para ensino do ídiche e lugar para sepultamento, respeitando as tradições religiosas judaicas. 
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descendência é necessário haver um ato de vontade em permanecer judeu e 

construir uma continuidade judaica permanente porque poderosos fatores de 

natureza centífuga estimulam sua incorporação ao “out-group” em contraface 

com o “in-group”. (2005, p. 360) 

 

 

Para analisar a situação do judeu no caso específico do Brasil e em Belo 

Horizonte remeto-me novamente à Lewin (1997) e seu destaque para identidade judaica. 

Ela apresenta três dimensões fundamentais responsáveis pela característica da 

identidade judaica e sua perpetuação. São elas: a endogamia, a “solidariedade do exílio” 

e o “imperativo da memória”.  

A endogamia está ligada à questão da circulação dos sexos dentro do grupo para 

garantir a sua reprodução biológica, social, cultural e religiosa e a demarcação dos 

espaços. É uma questão confirmada pela característica dos migrantes (de todas as 

origens) nas suas primeiras gerações, que tradicionalmente casavam-se entre si. Cabe 

perguntar se no caso do judeu em Belo Horizonte, esta questão permanecerá tão forte 

com as possibilidades de integração que se apresentaram. 

A “solidariedade do exílio” é o sentimento que leva cada uma das sociedades da 

diáspora a se fechar, para conservar seus traços religiosos e culturais e que significa o 

cumprimento de uma obrigação, estimulando cada judeu a ser responsável pela 

manutenção da identidade judaica como um todo.  

O “imperativo da memória” é o “contar e recontar a História judaica e as 

obrigações do povo judeu frente à sua continuidade, além de estar recorrentemente 

associado ao exercício intelectual de transmitir o legado judaico às gerações 

subseqüente” (LEWIN, 1997: 14). É uma socialização permanente presente no cotidiano 

da vida do judeu. 

Será tratado no capítulo 4 a fundação dos espaços judaicos na cidade que, 

inclusive tinham caráter educativo, como a União Israelita de Belo Horizonte e a Escola 

Israelita, com fins de conservar os traços judaicos frente ao movimento de integração e 

garantir a socialização das famílias e das novas gerações.  

As questões em torno da singularidade do grupo dos judeus em Belo Horizonte, 

defendidas nesta tese, estão apoiadas nessas três dimensões de perpetuação. As formas 

adotadas para a organização comunitária judaica na cidade de Belo Horizonte vai definir 

as ações de perpetuação, de educação, de socialização para a preservação do grupo. 

Ações essas, inclusive de fortalecimento do grupo pela endogamia, já que criava 
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eventos para encontro dos jovens da comunidade, favorecendo a possibilidade de 

casamento dentro da própria comunidade. 

Paradoxalmente, quanto mais a integração à cidade acontece, mais e mais formas 

de assimilação também serão concretizadas. O “diferente” vai tornar-se cada vez mais 

comum, menos incômodo, menos esquisito e acredito que vai impactar, inclusive, na 

questão endogâmica ampliando o casamento em Belo Horizonte entre judeus e não-

judeus. 

Quanto especificamente ao caso brasileiro, outro autor que tratou de analisar a 

condição de brasileiro judeu foi Sorj (1997) e tomo seu argumento de que existe um 

aspecto singular do judeu no Brasil com relação ao país, como afirmação das 

possibilidades de integração do elemento judaico à sociedade belorizontina das 

primeiras décadas, que está envolvida na seleção de valores singulares, já que existia 

um imaginário de liberdade individual sustentado por um discurso de república.  

Para Sorj (1997) assim como para outros autores a vinda dos judeus para o 

Brasil vai ganhar conotação de terra prometida, não só pela noção de paraíso, mas 

também pelas possibilidades que o país oferecia. Com a inserção do elemento judaico 

nas sociedades em que eles passam a residir, a identidade judaica vai se reformular 

(tanto na situação geral diaspórica como no Brasil) com a necessidade do grupo buscar 

seus pares, identificar-se uns com os outros, criando formas de enraizamento, tão 

necessárias à sobrevivência e à localização do mundo. No caso brasileiro vai ser 

construída, por meio da institucionalização do grupo judaico em comunidades uma 

gradativa integração à nação brasileira.  

Como no caso brasileiro não se efetiva um destaque tão ostensivo do elemento 

judaico, aqui, a identidade judaica vai ser tomada como um “plus”, um “aquilo a mais” 

para os indivíduos que compõem o grupo judaico e que permite ao judeu freqüentar a 

comunidade e ser amparado por ela, assim como ser lembrado da sua identidade judaica  

em momentos específicos como uma festa, um casamento etc
49

. 

O primeiro ponto, então, que pode identificar a diferença desse grupo se 

comparado aos demais migrantes nacionais e estrangeiros, que vieram a viver em Belo 

Horizonte e que reforça a defesa da singularidade, refere-se às formas de pertencimento 

                                                           
49

 Sorj (1997) trata da identidade judaica na pós-modernidade, mas na concepção e análise de integração, 

efetivada na cidadania legalmente instituída pós republica no Brasil, a observação dessa singularidade 

vêem ao encontro às ideias que defendo aqui. 
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e de visibilidade enquanto grupo,  ao sentido que os migrantes vão dar, a si próprios ao 

estabelecerem-se na cidade como judeus.  

Outro ponto diz respeito à forma como estabeleceram-se no espaço, com a 

escolha de uma entidade central, como um clube, como uma sinagoga. Os judeus 

configuraram uma relação de pertencimento a um grupo e a reafirmação de uma 

tradição específica, que os identifica. Quanto a essa perspectiva de centralidade espacial 

judaica na cidade, que afirmamos aqui, demonstraremos à frente, que essa é uma 

tradição das comunidades judaicas brasileiras e que, em Belo Horizonte, vai ser 

materializada na institucionalização comunitária.  

A relação dos estrangeiros com a cidade, no caso do judeu, transita entre o 

isolamentom, que se tornou uma tendência dos grupos de imigrantes nos países em que 

vieram a residir e, paradoxalmente, à formalização de laços e à incorporação de 

características que moldaram, de forma mais ou menos intensa, o modo de ser desses 

migrantes e da própria cidade por meio do intercâmbio constante com seus habitantes 

no estágio ainda de formação urbana nos princípios do século XX. Esse intercâmbio 

deu-se por meio das atividades que realizaram e do convívio, que estabeleceram entre si 

e com a sociedade de Belo Horizonte na vida comercial e cultural.  

Os judeus conseguiram uma coesão de grupo, que lhes garantiu a perpetuação e 

a permanência pacíficada sua situação de “diferentes” em relação ao coletivo da cidade. 

Ao mesmo tempo, também integraram-se à cidade
50

 por meio do comércio, do trabalho, 

da participação na vida social e cultural etc.  

Do outro lado da moeda, outro ponto, que caracteriza a singularidade do grupo 

na cidade de Belo Horizonte, tem a ver com a maneira como a cidade os recebeu e que é 

talvez o ponto mais importante desta singularidade que a cidade apresenta e, assim, o 

ponto mais enfático desta tese, pois existe a possibilidade de integração na cidade ainda 

em fase inicial de ocupação e que necessitava de pessoas dedicadas a formar sua 

infraestrutura urbana. Essa particularidade estabeleceu-se no modo como a cidade 

recebeu aqueles que vieram, no caso do nosso estudo, Belo Horizonte e os judeus.  

As formas como a cidade os recebeu permitiu a integração e a associação dos 

judeus na constituição de modelos, principalmente os modelos referentes ao consumo e 

às práticas comerciais. Os judeus, de alguma forma, vão ser úteis e importantes no 

                                                           
50

 Uma discussão fundamental nos estudos sobre imigração é a situação isolamento X assimilação que 

geralmente pautam as relações dos estrangeiros com a cidade (Pfeffer, 1993). 
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preenchimento dos “vazios”, que a cidade, recente em termos de ocupação, ainda vinha 

configurando espaços de necessidades no espaço urbano em construção. Por meio do 

trabalho no comércio fixo ou ambulante e/ou na atividade de prestamista, vão introduzir 

modos de consumo e de vida pertencentes a um estilo que veio de “fora”. 

Essa relação do grupo com o preenchimento do “vazio’ vai marcar a ligação 

intrínseca do grupo com Belo Horizonte, constituindo uma forma de identidade singular 

se comparada com a identidade dos grupos de judeus, que existem em outras partes do 

Brasil. Neste trabalho, sustenta-se a importância da preservação da memória, e, 

portanto, da identidade, que vai além do grupo em si, mas da própria cidade que, 

absorveu o grupo, acomodando sempre de alguma forma, essa marca da diferença.  

Em Belo Horizonte, os estrangeiros vão gradualmente ocupando os espaços 

criados com as necessidades do desenvolvimento da própria cidade (suporte na infra-

estrutura por meio do comércio, como Arthur Haas que fundou uma loja de material de 

construção, logo nos primórdios da cidade) e vão se tornar visíveis mesmo sem 

marcarem um território segregado como um bairro ou um gueto
51

. Vão transformar a 

cidade e transformar-se a ela, claro, mas guardando as marcas próprias que os 

identificam, e que vou analisar ao longo desta tese.  

                                                           
51

 É importante ressaltar que o conceito de gueto não tem somente o caráter negativo de segregação. Em 

História, tradicionalmente gueto é cercado limitando-se o acesso de ir e vir. Na tese considero com base 

nos estudos da segregação sócioespacial, gueto como uma formação voluntária e positiva para 

manutenção do grupo.  
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2. Integração à cidade: O Fazer a América 

 

A memória judaica se encontra repleta de lugares 

e territórios, cobrindo, na realidade, o mundo 

inteiro, incluídos locais imaginários como o 

Jardim do Éden. Do Egito ao Brooklyn, da 

Mesopotâmia a Frankfurt, de Alexandria a Vilno, 

de Tashknet a Toledo, etc, etc., são países, 

regiões, cidades, bairros, partes da geografia 

histórica dos judeus. É no espaço que se farão as 

diferenças entre os sefarditas e os asquenazitas, 

entre o israelense e o judeu. E é no espaço, 

primeiro na América, depois em Israel, que estes 

ramos se reencontram. (GEIGER, 2005: p. 289) 

 

Começa a se delinear neste capítulo a primeira forma de integração do judeu à 

cidade, que se fez por meio do trabalho e que consolida o fazer a América. Integração 

tem um significado de participação na vida social, econômica, cultural e política, e para 

que essas formas de inserção do judeu à cidade se efetivem, exige-se a definição do 

grupo enquanto ator social. O primeiro passo necessário é o seu reconhecimento, 

enquanto um grupo formado por judeus de Belo Horizonte, e não judeus de outro lugar 

qualquer. 

Neste capítulo, a partir dessa perspectiva, tratarei inicialmente das características 

do grupo de judeus no Brasil e principalmente, do grupo dos judeus em Belo Horizonte, 

identificando e analisando os elementos constituintes, que o definem enquanto grupo 

étnico-cultural para, a partir daí, instituír-se como ator social na capital mineira 

integrado pela via do trabalho.  

A reflexão é iniciada pela própria condição diaspórica que formaliza o ser judeu 

no mundo após o século I. Em seqüência se dá ênfase à questão espacial tomando como 

lente principal para a análise a relação de singularidade que marca o grupo de judeus 

com a cidade de Belo Horizonte. 

É importante destacar que o lugar demarca território e assim, vincula-se à 

possibilidade de empoderamento dos grupos. Na construção do lugar
52

 são registrados 

                                                           
52

 O lugar de cada um no mundo é para ele o seu centro de orientação ao qual atribui valor e significados.  

Lugar, portanto é a atribuição de um sentido e de um valor afetivamente construído e se diferencia, assim, 

de espaço de uma forma ampla e mais difusa. Topofilia é o conceito de Yi-Fu Tuan (1983) para definir a 

relação entre homem e lugar, estabelecida pelo homem entre as condições e circunstâncias de seu próprio 

viver com seu espaço-lugar. 
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os valores e os sentidos identitários e afetivos importantes para a definição da própria 

comunidade judaica nos países e nas cidades. 

Dito isso, joga-se luz sobre a Diáspora na construção do grupo judeu no mundo. 

A condição diaspórica vai promover duas ações diferenciadas: a primeira delas, fruto da 

própria dispersão, é a criação de elementos fundantes comunitários, pautados na 

adaptação das características do grupo a partir de elementos da sociedade maior (onde 

ele se insere), na solidariedade entre os membros e a sociedade receptora como 

garantidor da própria continuidade do grupo, enquanto grupo, mesmo numa condição de 

apátrida ou de segregado. 

A segunda, é uma formação de redes sociais, que pela própria dinâmica de 

deslocamento no espaço dos grupos de judeus, acabou por conceder um certo caráter 

internacional às ligações que os judeus estabelecem entre si. Explico melhor, ser judeu é 

ser componente do grupo judeu em qualquer lugar no mundo. Quando as famílias se 

desintegram e se dispersam pelo mundo e se realiza o deslocamento espacial, elas 

acabam mantendo vínculos com o lugar e grupos de judeus do país de origem e assim 

ficam mantidas as relações entre os membros do grupo num plano global, já que 

existem membros das famílias nos lugares de origem e em várias partes do mundo. 

No estabelecimento da vinculação do migrante com o espaço-lugar pode ser 

percebida uma relação muito especial com as origens históricas do grupo, em que, 

mesmo após o deslocamento o migrante procura retornar ao seu passado ou ao seu 

modelo mais familiar e reafirmar sua posição enquanto grupo na busca de garantir sua 

própria continuidade. Essa vinculação ao lugar, que se define pela construção de 

sentidos e significados para o espaço da migração, no caso judaico, se faz por meio da 

formalização do grupo em comunidades, reproduzindo as realidades anteriores já 

vivenciadas pelo grupo e, ao mesmo tempo, ou quando tal formalização ainda não se fez 

possível, pela composição de redes sociais para manutenção dos vínculos identitários. 

 

Não há uma ruptura completa com o passado de lá onde se viveu, nem uma 

representação de seu antigo lugar de forma mais palpável a traduzir uma 

topofilia mais acentuada como se deveria imaginar num imigrante. [...] ele 

procura vestígios de seu antigo lugar, está atento a isso e procura suprir essa 

carência, se a sociedade de imigração oferece pontos de referência topofílica, 

que facilitem a adaptação. Em caso contrário, vai tentar suprir de outra 

forma, representando seu lugar de origem em casa ou na participação mais 

assídua nas atividades desenvolvidas pelas associações (PEREIRA, 2001, 

p.p. 85-86) 
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Essa noção reforça a percepção singular do caso judaico que acabou por se 

vincular de uma forma diferente da que outros grupos empreenderam ao longo de sua 

história. Como o judeu não é acolhido pelo lugar enquanto pátria, ele é um desenraizado 

por natureza e se liga aos lugares pelas pessoas de seu grupo, pelo passado, pela origem 

e pela tradição cultural. As ligações, construídas ao longo de geração de judeus, são 

assim, perpetuadas e o espaço, que os judeus ocuparam no mundo, pode ser visto como 

um diferencial positivo, para o fortalecimento de uma rede social que é construída 

localmente, mas também, construída internacionalmente. 

É de fato uma rede judaica, que interliga o grupo em partes diferentes do mundo. 

Em qualquer lugar onde se encontre um grupo judaico, vai se estabelecer uma 

comunicação com outros grupos de judeus no mundo, numa relação de proteção, apoio 

contínuo e mútuo, troca e estratégias grupais, que mantém um vínculo comum apesar 

das diferenças culturais e regionais entre diferentes comunidades judaicas no mundo
53

. 

Essa rede vai influenciar os negócios dos judeus em Belo Horizonte e a 

formação da singularidade da comunidade judaica na cidade e acaba por concentrar, 

numa mesma organização comunitária, membros judaicos oriundos de lugares 

diferentes, com experiências diferentes e com um arcabouço político, social e religioso 

ainda mais diferentes. Essa percepção, orientada pela busca de responder ao 

questionamento de como o grupo de migrantes judeus se vinculou à capital mineira vai 

desvelar a demarcação do próprio território comunitário dos judeus na cidade. 

Para análise da construção da integração e da cidadania que aqui se propõe é de 

fundamental importância a idealização de uma comunidade, isso porque é pela 

constituição das comunidades judaicas, que se vai consagrar a permanência do grupo e a 

construção de um lugar dentro da sociedade receptora. Na relação de empoderamento 

que a cidadania proporciona, defendo que a constituição de comunidade concretiza o 

espaço ativo e participativo do grupo na cidade. 

De forma ampla, comunidade é a unidade que congrega os diversos elementos 

(no caso judaico, esses diversos elementos vêem de diferentes origens/espaços) em 

torno de um sentimento comum: a busca de pertencimento a um grupo e a um lugar. No 

caso dos judeus, a comunidade tem geralmente uma finalidade religiosa, social, cultural 

e acima de tudo política, já que, institucionalizada, relaciona-se com o poder público 

                                                           
53

 O Estado de Israel, inclusive na sua formalização, manteve o compromisso de defender os judeus fora 

de Israel, os judeus da diáspora. 
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como representação do grupo e tem a finalidade de funcionar pela mediação e ao 

mesmo tempo proteção para um grupo que, por todo tempo ao longo de sua existência, 

conviveu com a instabilidade, a ameaça e a ausência de pertencimento efetivo ao lugar, 

onde se instalou. 

Considerou-se aqui o grupo de migrantes judeus como um grupo étnico, pelo 

compartilhamento de valores comuns (local de origem, língua, religião, costumes etc) 

como já foi discutido anteriormente. É fundamental essa compreensão para a análise do 

grupo e da comunidade judaica, que possui particularidades no Brasil. A abordagem de 

Carneiro (2013) explicita a particularidade da comunidade judaica brasileira na qual me 

apoio: 

 

Como que um rosto refletido no espelho d’agua, a comunidade judaica 

brasileira tem seu perfil delineado pelo padrão do Judaísmo tradicional do 

schtetl que, ao longo das novas gerações, foi sendo reinterpretado e adaptado 

à realidade nacional. Trajetórias distintas, guardadas as essências regionais, 

nos colocam diante de múltiplas imagens que, pelo fato de terem sido 

moldadas numa mesma matriz, se apresentam como que espelhadas 

iluminadas (2013, p 187).  

 

 

É uma projeção de comunidade que se organizou com base nas diferenças de 

grupos, que priorizaram a tradição para se reconhecerem na nova realidade da sociedade 

receptora. As diferenças de idioma, país de origem, diferenças na pronunciação das 

orações e nos rituais vão ser suplantadas a partir da construção de um pertencimento a 

uma nova comunidade judaica brasileira que vai, apesar de ter adotado em grande parte 

das vezes os mesmos modelos, se tornar singular em cada lugar. 

Cada lugar em que a comunidade judaica se fixou apresentou características 

próprias relacionadas às origens das próprias cidades (sociedade receptora) e seus 

contextos de desenvolvimento econômico, social e cultural. As características 

particulares percebidas no grupo de migrantes instalado em cada cidade e suas próprias 

condições são definidoras das particularidades de cada comunidade no país. 

Para cada grupo, os instrumentos adotados para interação, com a nova sociedade 

constituíram-se de uma forma diferente. Em Belo Horizonte, pode-se realizar que os 

judeus nao perderam o sotaque, mas fizeram-se entender, não perderam as diferenças, 

mas integraram-se, continuaram mantendo-se como grupo, mas mantiveram 

participação nos núcleos sociais da cidade.  
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Na comunidade belorizontina, é identificada a presença dos dois grupos judaicos 

maiores: sefaraditas e ashkenazitas. O grupo dos judeus sefaradis veio primeiro que os 

orientais e/ou ashkenazis, e, talvez pelo tempo maior de vivência em Belo Horizonte, ou 

pela proximidade linguística e cultural, mostraram-se bem integrados à sociedade 

brasileira das primeiras décadas. Segundo as entrevistas dos judeus da época, já 

transcritas no IHIM, apesar de pouco significativo, já são registrados casamentos mistos 

(entre judeus e não judeus) nas décadas de 1920 e 1930.  

Na outra extremidade, os ashkenazitas apresentavam maiores tensões políticas: 

eram sionistas, e/ou progressistas,  ou bundistas
54

, ou comunistas. Já trouxeram de fora 

muitas experiências organizativas e as integraram no contato com o grupo de judeus que 

residia no país. Fortaleceram seus vínculos identitários principalmente na perpetuação 

do ídiche (mantendo biblioteca e atividades culturais, que serão tratados posteriormente) 

e da preocupação com a educação formal e comunitária. Mais politizados, em 

contrapartida, defendiam a perpetuação cultural de forma prioritária e em vários 

momentos, colocaram a religião numa posição secundária. 

Destaca-se aqui a relação com o lugar na formação comunitária brasileira dos 

judeus, representa uma demarcação territorial, determinando as formas de o grupo 

integrar-se como grupo e à cidade. A questão territorial assim é importante para o grupo 

na relação com o lugar que se impõe e determina as particularidades, que definem as 

comunidades judaicas em cada cidade e essa é a temática do subcapítulo a seguir. 

 

2.1. A questão territorial: memória e pertencimento judaico 

 

A questão étnica foi objeto do capítulo anterior e tem relação com a construção 

da identidade do grupo judaico. Neste capítulo vai se abordar as formas de inserção na 

relação com o lugar que é muito significativa para o judeu que, historicamente habitou 

um espaço sem constituir-se como nação soberana territorialmente instituída
55

 e, talvez 

por isso, na memória dos judeus a ligação com o lugar é sempre evidenciada. Espaço e 

lugar estabelecem reciprocamente uma localização espacial e a atribuição de sentido à 

essa localização.  

                                                           
54

 Membros do partido socialista Bund,  Bund algemeiner ydisher arbaiter bund in Lite, Poland um 

Russland (AVRITZER, 2004, p. 78) 

 
55

 A nação judaica se consolida com a criação do Estado de Israel em 1948. 
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A abordagem de lugar aqui apresentada é compartilhada com Lemos (2001) que 

se refere ao lugar como esse componente da identidade de sujeitos, com seus 

significados e significantes, que é a condição para a própria existência, já que é visto 

como foco de vinculação emocional para os seres humanos e contextos para suas ações. 

O lugar é para ela uma expressão de paisagem e de cultura, de experiências e 

significações diferenciadas, que concentra os pensamentos e os sentimentos de seus 

habitantes dando conteúdo e formando novas territorialidades, historicamente 

construídas. 

O lugar é um espaço que tem sua história e que faz parte da história: no lugar 

habitam homens com suas multiplicidades de faces e que ali vivem juntos. Enquanto o 

mundo objetiva o homem (no sentido de torná-lo objeto, número, mais um entre 

muitos), o lugar o humaniza, é ali que se identificam os conflitos e as alianças entre os 

homens, que lhe dão vitalidade naquele espaço, é o local onde os homens exercitam sua 

condição de cidadãos, é onde o espaço e o tempo são construídos e reconstruídos 

incessantemente como fruto da produção humana
56

. 

A concepção do lugar como espaço social se apóia também em Nora (1981) que 

aponta o lugar como um lugar da memória, essa tomada como uma memória viva, dos 

grupos, em permanente evolução, e acrítica, ou seja, sem a percepção de suas 

deformações. É importante destacar que para o autor, a memória é tomada como 

História, ou seja, uma operação intelectual e laicizante, que demanda discurso crítico e, 

é o que justamente difere memória e história (Nora, 1981, p. 14). 

Como definição, vou adotar o conceito de Pollak (1989) da memória como um 

fenômeno construído (consciente ou inconscientemente), como resultado do trabalho de 

organização (seja ele esforço individual ou coletivo). A memória é, para o autor, 

constituinte do sentimento de pertencer e é um fator importante no sentimento de 

continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo na reconstrução de si e 

nessa ótica, a memória associa-se à identidade como uma imagem que a pessoa elabora 

ao longo da vida, referente a si mesma, trata-se de uma construção de referenciais sobre 

                                                           
56

 A percepção do espaço como lugar e não lugar no sentido antropológico é destacada por Augé (1994). 

Os não-lugares são pontos transitórios, onde se constituem as relações temporárias ou que foram 

construídos artificialmente como supermercados, centros de diversões e entretenimentos como os parques 

temáticos da Disney, onde não há historicidade, e, portanto não há uma ligação do espaço com a 

identidade de um grupo. O lugar é aquele que tem sentido, onde o homem guarda a memória que lhe 

confere a historicidade e onde ele possua laços que o liguem afetivamente. Nesta perspectiva, o lugar é o 

espaço da construção da identidade. 
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o passado e o presente de diferentes grupos sociais, ancorados nas tradições e 

intimamente associados a mudanças culturais.  

Belo Horizonte é ressignificada na memória dos migrantes judeus como um 

espaço de identificação do grupo e que, ao longo das gerações, vai se constituir como 

memória. Na problemática dos lugares da memória e da História, a memória se enraíza 

de forma concreta e tem sua materialidade sempre associada ao lugar: 

 

Os lugares da memória nascem e vivem do sentimento que não há memória 

espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso manter aniversários, 

organizar celebrações, pronunciar elogios fúnebres, notariar atas, porque 

essas operações não são naturais. (Nora, 1981, p.13) 

 

 

O espaço transforma-se em lugar à medida que adquire definição e significado e 

a identidade do lugar é alcançada pela “dramatização das aspirações, necessidades e 

ritmos funcionais da vida pessoal e dos grupos” (Tuan, 1983, p.179). 

Indo mais além, ao transformar-se em o lugar, sob determinados contextos e 

circunstâncias, o espaço definiu-se pela demarcação de território e está ligado às 

intencionalidades do judeu e da comunidade judaica, enquanto grupo formal, na 

introdução de usos, modos e técnicas, que recriam o espaço por meio das ações no 

campo social, pelo trabalho, pelo aparato cultural. Póvoa (2008) ilustra isso ao afirmar 

que: 

 

Crê-se que a produção desse espaço judaico resulta da ação do judeu, por 

meio dos objetos artificiais inseridos por ele mesmo e que fazem parte da sua 

realidade. (...) Nas relações externas (do judeu para com o não judeu/ de seu 

“mundo em comunidade” para com o “mundo do outro em sociedade”), 

criam-se “novos hábitos”, o que denominamos de um lugar social ou 

realidade social. Isto é definido metodologicamente e teoricamente pela 

forma, estrutura e função, significando que todo lugar social pode ser um 

objeto de análise formal, estrutural e funcional (2008, P. 22). 

 

 

O lugar social ou realidade social definida por Póvoa trata da existência de um 

lugar construído, que foi forjado simbolicamente como uma produção do judeu a partir 

do seu contato com a sociedade maior. Na seleção dos elementos para composição do 

sentimento de pertencimento faz sentido a construção de um passado, de uma história 

comum como suporte para identidade. E este sentimento de pertencer, de construir uma 

identidade exige uma localização concreta e o lugar constitui o espaço afetivo, que 
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associa a uma base territorial um conjunto de significados e, desta forma, torna-se um 

componente da identidade do grupo.  

 
Também a concepção de lugar não significa uma identidade cristalizada. 

Representa a materialização de relações sociais e simbólicas. Como a cidade 

não é uma categoria conceitual, os lugares ultrapassam seus horizontes, 

instituindo redes de interações e representações imaginárias. (FERREIRA, 

GROSSI, 2005 , p. 48) 

 

Na percepção dos autores Ferreira e Grossi são justamente os valores que 

ocupam os lugares institucionais na cidade e vão estabelecer relações amparadas no 

espaço e no tempo. 

Na origem da construção do lugar, considerando o contexto migratório espaço-

temporal e a situação diaspórica judaica, remeto-me novamente a Carneiro (2013) que 

considera que as comunidades judaicas são caracterizadas por categorias com origens 

medievais e que contêm atributos para identificação na origem, idioma de uso diário, 

texto e rito do serviço religioso, costumes e cerimoniais religiosos, pronúncia do 

hebraico e cântico. A autora organiza tais características em quatro grandes grupos: 

ashkenazitas, sefaraditas, megorashitas (marroquinos de origem ibérica) e toshavitas 

(autóctones nativos de cultura árabe). 

Em Belo Horizonte, misturaram-se todos. Mesmo diferentes e independentes de 

sua origem ou do seu grupo de origem misturaram-se todos. A cidade reuniu migrantes, 

que vieram inicialmente para outros lugares do Brasil e depois se dirigiram para capital 

mineira. A relação com a cidade torna-se, assim, única pelas condições de integração e 

que será o tema da discussão do capitulo 4 ao oferecer possibilidades diferenciadas de 

inserção comercial e política, principalmente pelo relacionamento do grupo judeu com a 

sociedade receptora. 

Belo Horizonte aparece nas entrevistas analisadas como um lugar, também pela 

visão do grupo sobre a cidade, ela pode ser percebida como historicizada, com sentido e 

significado e socialmente construída. As memórias dos migrantes dão sentido e 

resgatam representações da cidade e vão indicar uma relação muito subjetiva dos 

entrevistados com a capital mineira, permitindo sua associação como um lugar de 

adoção, um lugar afetivo e que para grande maioria tornou-se definitivo, pois é nele que 

vão constituir famílias e se enraizar. 

Foram 22 entrevistas de membros da comunidade judaica, que estavam aqui no 

tempo demarcado desta investigação – 1910 a 1940 – que se encontram no arquivo do 
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Instituto Histórico Israelita Mineiro. A maioria destas entrevistas
57

 seguiu um mesmo 

roteiro e evidencia as lembranças do lugar de origem, a trajetória da vinda e a vida no 

Brasil e inclui questionamentos sobre a vivência do entrevistado com relação ao 

antissemitismo. No formato de história de vida, as entrevistas seguem temas para seu 

desenvolvimento tais como lugar de origem, motivações para vinda, trabalho, família, 

casamento entre outros. 

Além dessas entrevistas, foram utilizadas também as entrevistas já trabalhadas 

por mim (na minha monografia de graduação), a por Cuperschmid (1997) e por Pfeffer 

(1993) nas suas dissertações de mestrado sobre a comunidade judaica. A seleção dessas 

entrevistas deve-se a uma constatação quase óbvia, de que a grande maioria dos 

migrantes do período estudado já veio a óbito ou encontra-se em idade avançada. Dar 

voz a eles por meio das entrevistas gravadas é um privilégio. Poderia se ter buscado 

também uma narrativa dos descendentes, da segunda e terceira geração de migrantes, 

mas no caso deste desdobramento, defendo que a lembrança já passa por novas 

significações: seria uma lembrança das lembranças de alguém e essas indubitavelmente 

já racionalizadas pelo herdeiro de segunda e terceira geração e, com certeza, 

racionalizada também por aquele antepassado que a contou. 

Com relação às trajetórias, na colocação mais geral, os judeus deixaram a 

Europa e o Oriente Médio em direção ao Brasil levados pela busca de oportunidades e 

para livrar-se das manifestações de preconceito e colocar fim às perseguições que 

sofriam constantemente nas suas regiões de origem. No Brasil, não havia pogroms ou 

outras formas de discriminação ou humilhação pessoal como gestos, palavras ou 

vivências cotidianas. Em cada lugar onde aportaram, esses migrantes foram criados 

laços e foram deixadas contribuições. Os judeus afeiçoaram-se e esses lugares, 

principalmente a Belo Horizonte, cidade carinhosamente registrada nas entrevistas 

consultadas.  

Quando solicitados a responder sobre a cidade nas entrevistas, é coincidente o 

registro de uma visão positiva da cidade: Belo Horizonte aparece descrita como uma 

“cidade boa” e no argumento dessa conotação de “boa”, podem ser percebidas as 

impressões quanto às oportunidades de trabalho e de ascensão social. 
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 Algumas entrevistas são orientadas por pessoas mais próximas aos entrevistados, como familiares e 

acabam por mostrar interferências mais pessoais dos entrevistadores, fugindo aos objetivos mais pontuais 

do roteiro. 
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A imagem da cidade dá conta da compreensão do contexto de cidade ainda em 

formação e os relatos reafirmam o esestágio inicial da cidade, registrando o 

desenvolvimento dos bairros (como o bairro Floresta, por exemplo, onde muitos 

migrantes moraram). Para fins de compreensão, vou apresentar uma síntese das 

lembranças da cidade que foram identificadas nas entrevistas. Ao descreverem a cidade, 

os entrevistados o fazem por meio de quatro características coincidentes, que serviram 

de base para a análise e foram organizadas aqui como categorias: o tamanho, o tempo, o 

clima e a beleza do lugar. 

A descrição pelo tamanho marca a primeira representação da cidade no 

imaginário dos migrantes judeus, que a descreveram como pequena. Ao serem 

perguntados sobre a cidade ou sobre o que encontraram quando chegaram, eles tratam 

do tamanho característico que a cidade, destacam o tamanho como diferença
58

 e 

também citam o número de habitantes e destacam a ausência de grandes construções 

habitacionais, afinal a cidade fora inaugurada em 1897 e como cidade planejada ainda 

estava se construindo.. 

O número de habitantes apareceu em algumas entrevistas para indicar que Belo 

Horizonte era uma cidade pouco populosa como um dos entrevistados calcula que o 

número de moradores na cidade era de “noventa mil habitantes”.  

A ausência de grandes construções é registrada freqüentemente em todas as 

entrevistas: “não tinha prédio”, “tinha muito pouco casa”, “casa aqui, casa lá”, 

“Barroca, Praça Raul Soares, isso tudo não existia aqui”, “cidade que estava começando 

a florescer”, “Quando encontrava um sobrado aqui já era...um prédio alto”. Tudo isso 

indica que os bairros estavam em estágio de formação. Outro aspecto relacionado à 

noção de tamanho (ideia de cidade pequena) que aparece é a ausência de carros: “muitos 

poucos carros de praça, se tivesse cinquenta era muito”, como uma estimativa de 

grandes cidades teriam muitos carros
59

. 

A segunda característica que aparece na descrição dos migrantes judeus é o 

tempo da cidade, que incorporava a noção indissociável à possibilidade de um futuro. 

Os relatos indicavam o tempo de existência da cidade, que é registrado tanto 

cronologicamente, em anos de idade, ou ainda na representação da ideia de uma cidade 

jovem: “tinha trinta e um anos”, “uma cidade novinha”. Esta percepção é vislumbrada 
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 que faz sentido porque comparam a cidade às outras capitais brasileiras onde  haviam morado antes. 
59

 Informações obtidas nas entrevistas já transcritas que podem ser encontradas no arquivo do Instituto 

Histórico Israelita Mineiro (IHIM). 
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positivamente, porque indica que a cidade vai crescer e aumentar as possibilidades de 

trabalho e de inserção. 

O tempo também aparece relacionado às condições climáticas. Nas entrevistas, 

este é sempre um ponto exaltado indicando a capital mineira como uma cidade muito 

valorizada pelo clima ameno. O clima, quando citado, é sempre registrado como 

agradável: “aqui era mais fresquinho”, “o clima é muito bom”,“sem aquele calorão”, 

“ou ia para Suíça ou vinha para Belo Horizonte”
 60

. Como será tratado mais adiante, a 

cidade era indicada para o tratamento da tuberculose e outras doenças respiratórias. 

Por fim, a beleza da paisagem que foi traduzida nas lembranças por meio de 

elogiosos adjetivos, quando os entrevistados foram perguntados sobre as praças e 

avenidas: “A Praça Sete era uma beleza, toda avenida arborizada com ficus”, “A praça 

da Liberdade era uma coisa louca. Tão linda”, “Achei Belo Horizonte um lugar bonito”, 

“aquela arborização...parecia um tapete olhando de cima”, “tinha as ruas todas com 

árvores, muito limpinhas”
61

. 

Percebe-se no relato dos migrantes uma lembrança agradável e afetiva que 

carrega o registro das amizades, do ambiente, dos detalhes bonitos, dos eventos 

agradáveis. Essas lembranças vão concretizar a ligação do grupo com a cidade por meio 

da afirmação de um passado comum e tornam-se memória. 

Retomando a noção de Pollak (1989), a memória da cidade que aparece nas 

entrevistas é uma memória historizada, construída num contexto e num lugar, a Belo 

Horizonte das primeiras décadas. A memória da cidade é assim alimentada pelas 

lembranças que se caracterizam como flutuantes, particulares e simbólicas. As 

lembranças são elevadas a uma situação quase mágica da representação de um passado 

sem elaboração crítica, são sujetivadas e guiadas pelos cheiros, pelos gostos, pelo que 

emociona e pelo que fez o entrevistado feliz, prescindindo da razão para se constituir. 

Quem vê, quando vê e como vê são informações decisivas para a compreensão 

da relação que os migrantes judeus empreenderam com a cidade. Como estrangeiros que 

veêm a cidade do lado de fora, sob um prisma de fato estrangeiro, externo, infere-se a 

que os migrantes exerceriam um olhar experimentado e teoricamente mais distanciado, 

de um grupo que já conhece outras realidades, pelo menos a realidade do país de 

origem.  
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 Idem. 
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 Idem. 
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A cidade, que se vê pela lente da memória dos migrantes judeus ,é uma cidade 

como já foi enfatizada aqui, registrada por impressões positivas. Aparece nos 

depoimentos muito da beleza, do fato de ser uma cidade arborizada e de clima muito 

agradável, e mesmo os aspectos, que poderiam receber uma imagem negativa, como o 

tamanho (considerada uma cidade pequena, com poucos habitantes) ou o fato de ser 

nova (recente como cidade) acabam aparecendo como positivos. Afirma-se assim, que 

os migrantes judeus valorizaram como aspectos positivos que a cidade estava no início, 

de que ela era pouco ocupada, ou seja, de que ela traduzia a expectativa de carregar em 

si as possibilidades de inserção e mobilidade social para o grupo. 

O fato de aparecerem de forma recorrente nos depoimentos registros tão 

positivos, permite-nos inferir que a cidade é desenhada muito melhor do que o cenário 

dos países da origem desses migrantes, enquanto lembrança.  

Nas entrevistas, a descrição do país de origem obviamente traduziu aspectos de 

saudade, mas, ao mesmo tempo que essa saudade foi registrada, apontaram-se também 

uma racionalização do lugar e das motivações da saída, e nesses casos, a visão do lugar 

de origem é carregada também de aspectos negativos. Isso pode ser explicado pela 

passagem do tempo que se fez da chegada inicial na cidade até o estabelecimento e a 

adoção de um novo local. Certamente essa distância temporal já possibilitou uma crítica 

ao próprio local de origem, seu contexto e suas condições que motivaram a emigração. 

Essa crítica já não aparece de forma explícita nas memórias sobre Belo Horizonte. 

As imagens positivas suplantaram as negativas, mas houve também imagens 

negativas, mesmo que em menor quantidade. As poucas imagens negativas da cidade 

que apareceram estão associadas às condições precárias do (re)início da vida do 

migrante, das dificuldades de adaptação ao trabalho, da pobreza, das inseguranças mais 

gerais, ou a eventos muito pontuais, como experiências negativas antijudaicas por 

algum colega de escola, calotes ou “canos” recebidos nos negócios e coisas do gênero. 

Entretanto, aparecem nas entrevistas de forma rápida e sem muito destaque pelo 

entrevistado. 

Em contrapartida, nos registros dos lugares de origem, o antissemitismo aparece 

em destaque: quando questionados, todos os entrevistados manifestaram sua vivência do 

antissemitismo, que é indicada como uma imagem negativa com relação à sociedade de 

origem, uma imagem ruim das pessoas na interação com o lugar. Contam do exército, 

da insegurança, de episódios que aconteceram com eles e com suas famílias. 
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Belo Horizonte, portanto, diferente do lugar de origem, e vai registrar 

lembranças mais positivas do que negativas. Pode-se dizer que na memória dos 

migrantes a cidade é recheada por lembranças felizes: os fregueses, a escola, os amigos, 

os vizinhos, as festas religiosas, os casamentos, as festas sociais, o convívio social em 

geral, o trabalho, a compra de mercadorias, os piqueniques, as árvores, uma infinidade 

de boas lembranças
62

. 

 A repetição destas representações por mais de um migrante é, sem dúvida a 

indicação da construção de uma memória coletiva do grupo em relação à cidade de Belo 

Horizonte, reafirmando essa memória para os novos migrantes, que estão chegando e 

para as gerações seguintes. Ao tornar-se memória coletiva do grupo de judeus, 

consolida-se a compreensão de lugar, dos sentidos, que a cidade vai receber pelo grupo 

e da sua determinação como um território constituído pelo judeu na sociedade receptora. 

Belo Horizonte, assim como aconteceu com outras sociedades secularizadas, vai 

registrar certa tolerância no modo de articulação entre o Estado e a sociedade, mediada 

pela existência de um Estado Democrático de Direito e de instituições políticas e 

culturais. Essa caracterização de uma sociedade mais aberta e tolerante vai promover 

como consequência, um maior número de contatos entre judeus e não judeus aqui do 

que se comparado a muitos dos lugares de origem desses migrantes.  

Talvez até pela consciência de que a cidade é o lugar do agora e do futuro, os 

registros sobre a memória da cidade apareçam como mais positivos do que os registros 

dos locais da origem dos migrantes, o que permite reafirmar a cidade como uma cidade 

de atração para o migrante judeu já que oferecia oportunidades de trabalho, perspectiva 

de futuro, melhoria de qualidade de vida para doentes dos pulmões entre outras 

qualidades.  

É muito possível que as lembranças positivas tenham relação com a consciência 

de que as condições que a cidade ofereceu ao grupo são atrativas que desestimulam o 

retorno à terra natal. Uma noção de que “este é meu lugar no mundo agora” e assim 

devia ser registrado e relatado para os outros migrantes, que viessem a somar e 

fortalecer o grupo, ou ainda devia ser deixado como narrativa positiva para as novas 

gerações. Para a família e para o grupo, Belo Horizonte passou a ser, senão o melhor, 

um ótimo lugar para se viver, se afirmar e criar raízes. 
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 As imagens da cidade de Belo Horizonte na memória do migrante coincidem com a própria imagem 

que o migrante faz dele mesmo, como um autoretrato, uma imagem que o migrante quer deixar dele, 

construída enquanto memória de como ele quer ser visto (geralmente como um vencedor). 
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Na ocupação do espaço da cidade ao longo do tempo, o grupo judaico vai 

intervindo na cidade e introduzindo os instrumentos para afirmação de sua identidade, 

recriando o espaço da cidade a partir das noções de ser judeu, de ser migrante, de ter 

perspectiva de trabalho nos indivíduos que estão se profissionalizando e na 

possibilidade de edificação de uma comunidade. Vai assim, moldando o espaço e 

tornando-o, de fato, seu. 

 

 

 

2.2.  Belo Horizonte para além da memória dos migrantes: cidade de 

oportunidade e ideal de modernidade 

 

Belo Horizonte foi erguida para, mais que 

simbolizar, marcar o projeto de modernidade 

republicana. (PAIVA, 1997. p. 30) 

 

 

Belo Horizonte é uma cidade planejada, cuja construção para mudança da 

capital, nos fins do século XIX, concretizaria as necessidades estratégicas do Estado de 

Minas Gerais, frente aos desafios da economia no processo de desenvolvimento das 

indústrias e dos serviços, no sentido de uma modernização necessária aos avanços da 

economia capitalista em expansão, pós crise do sistema nas últimas décadas do século 

XIX. 

Belo Horizonte tem, assim, uma particularidade em relação às outras capitais do 

Brasil do período: foi uma cidade planejada e construída como uma capital para o 

século XX do Brasil republicano que se esperançava alcançar e, por isso mesmo, 

extinguiram-se as formas antigas com traços do período colonial e do Império, que se 

queriam apagar, para uma capital moderna no modelo de uma cidade capitalista, com a 

demolição do arraial do Curral D’el Rey para erguer por cima dele uma cidade 

totalmente nova que se definiu de acordo com os modelos europeus e de uma forma 

artificial como uma cidade sem raízes e sem passado. 

Essa particularidade vai exigir a construção de uma estrutura, que no caso da 

cidade pelo contexto ainda inicial de ocupação e pela própria novidade vai abrir-se à 

vinda de pessoas de dentro e de fora do Brasil para povoar, ocupar de fato a terra e 

possibilitar o funcionamento da nova cidade, fazendo com que grupos de migrantes 
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europeus (além dos judeus, vieram os italianos, em maioria, e também alemães, belgas, 

sírio-libaneses, portugueses, espanhóis, ingleses...) fossem atraídos pelas oportunidades 

de trabalho e, gradativamente, ocupassem as lacunas, os espaços ociosos das atividades 

necessárias, que a nova cidade oferecia.  

Os registros dos judeus em Belo Horizonte indicam sua presença ainda com a 

construção da cidade, em 1894, data de abertura da primeira loja de construção e 

ferragens da cidade, denominada A Constructora, de propriedade Arthur Haas, um 

judeu de origem alsaciana que havia passado por Belém, pelo Rio de Janeiro e se 

instalado finalmente na cidade. É justamente sobre a ocupação da cidade nas suas 

primeiras décadas de sua existência e a participação dos migrantes judeus nesse 

processo, que iremos tratar. 

Belo Horizonte como uma cidade projetada pelas elites políticas e cujo 

planejamento se fez nas planilhas dos engenheiros tinha uma perspectiva futurista e 

obedecia à lógica do ideal de perfeição modernizante, de que qualquer problema poderia 

ser redimido pela técnica, pela organização lógica e objetiva dos espaços. Influência do 

positivismo, desenhou-se a cidade como cidade ideal do imaginário dos planejadores
63

. 

Belo Horizonte, como expressão de Cidade Moderna
64

, se traduz em tudo aquilo 

que vai proporcionar a ordem, o belo, o saudável e a perfeição aos seus habitantes, 

desde os confortos advindos dos progressos técnicos, que tornariam o viver na cidade 

mais fácil do que o viver no campo, até a tentativa de imitação dos modelos e estilos do 

mundo europeu na lógica da sociedade da modernidade. 

Em comparação com os modelos que inspiraram a cidade, as diferenças das 

cidades européias para Belo Horizonte eram explícitas: enquanto na reurbanização 

européia o foco da construção era o combate à multidão (identificada como causa da 

crise na cidade, numa associação com o caos e o desordenamento) que ameaçaria o 

próprio funcionamento da cidade ideal, a cidade de Belo Horizonte mostrava-se uma 

paisagem quase intocada pelo homem. Em comum, entretanto, a ideologia de que se 
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 Belo Horizonte foi pensada, inicialmente para 200.000 habitantes. Em 1920 contava com 55.563 

habitante e este número dobra de tamanho em 1930, com 116.981 habitantes. (Cf. ANDRADE, 2004). 

Em 1940, superou-se o número de 200.000 habitantes. 
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 A expressão da cidade é moderna, como innspirada nos modelos da modernidade. No caso de Belo 

Horizonte e da América Latina, entretanto, a modernização se impõe à modernidade, como uma 

modernização conservadora que está atrelada às economias capitalistas dominantes. Pode ser vista assim 

como um processo rumo à modernidade, vivida de forma endógena pela sociedade européia que a 

originou e de forma exógena, de cima para baixo, na América Latina. (PARREIRAS, 1997, p. 50). 
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fazia necessário conhecer para ordenar, antecipando, na organização de mundo físico, 

o desenho de uma ordem social  (JULIÃO, 1992, p. 55). 

A noção modernizadora em Belo Horizonte
65

 mostrou a associação com os 

modelos das cidades européias tidas como “modernas” sob o ponto de vista da noção de 

metrópole e do ideal do cosmopolitismo, consagradas pela ascensão da sociedade liberal 

burguesa. A cidade metrópole reuniria grupos diferentes, traduzidos na impessoalidade 

das relações, entre as pessoas, permitindo as trocas monetárias e a possibilidade de que, 

ao compartilharem modelos comuns, as pessoas se sentissem bem em qualquer 

metrópole do mundo. 

Simmel (1987) vê a metrópole como a sede da economia monetária. É a 

economia do dinheiro que domina a metrópole e que vai acabar por desalojar os 

resquícios da sobrevivência da produção doméstica e da troca direta de mercadorias. 

Dessa forma, à cidade compete a mais alta divisão econômica do trabalho, onde o 

dinheiro torna-se o denominador comum de todos os valores, arrancando a essência das 

coisas e consagrando o ideal do século XVIII de libertação das dependências históricas 

ao Estado, Religião, Moral e Economia tradicionais. O homem da metrópole reivindica 

a preservação de sua autonomia e individualidade frente às forças sociais o que, na 

sociedade liberal burguesa, vai exigir uma especialização funcional. 

Nessa ótica, pode-se dizer que a cidade de Belo Horizonte apresentou grandes 

desafios sob o ponto de vista da modernização econômica: surgiam possibilidades para 

o desenvolvimento material, advindas do significado de ser a sede administrativa do 

Estado e do crescimento de investimentos na cidade, porém essas possibilidades 

esbarravam na situação de economia dependente, que se manteve por muito tempo, à 

sombra da herança rural da região. 

Julião (1992) considera que a capital vai desenvolver uma forma de vida 

indefinida e híbrida, que hesita entre o passado e o futuro. As ruas, avenidas e praças 

representavam uma ruptura radical com a tradição do urbanismo colonial mineiro, 

porém plantada em meio a um “sertão” marcado pela estrutura agrária e atrasada. Belo 

Horizonte era um cenário moderno para atores tradicionais, amarrados ao velho que se 

queria superar. 

A organização do espaço urbano se traduz em discurso de cidade moderna 
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 É preciso indicar que a noção de moderno como inovação se ausentou da realidade da cidade até 1940, 

porém a tentativa de “copiar” modelos de fora vai criar formas até então novas na maneira de administrar 

a cidade. 
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quando associada a serviços, conforto, facilidades, instituições e administração, porém, 

no caso de Belo Horizonte marcava-se por um espaço-tempo ambíguo em que o homem 

vive a experiência de dois mundos – aquele transformado pela modernidade e outro 

mantido pelas tradições a que ele se liga material e espiritualmente. 

Andrade (2004) também valoriza a ambigüidade do homem no mundo moderno, 

como iremos tratar ainda. A autora destaca que nas cidades européias do período 

moderno tradicionalmente se estabelece um caráter de ruptura na perda dos “muros” e 

do caráter fechado das cidades. O modelo de cidade moderna européia consagra-se na 

intensidade da relação da cidade-metrópole com o mundo exterior
66

, materializando 

essa perda dos “muros” e do caráter autônomo das antigas cidades e incluindo aí a perda 

da idéia de comunidade e dos valores provincianos. (Cf. Andrade, 2004, p.29-32).  

A transferência da capital de Ouro Preto para Belo Horizonte, entretanto, não vai 

refletir a abertura de forma sistemática e a promoção, de imediato pelo menos, da perda 

dos “muros”.  A transformação do espaço da cidade na criação da nova capital vai de 

encontro às novas necessidades da cidade moderna, que exige nova configuração onde 

as contradições e o caos da urbanização se realizem, mas no caso de Belo Horizonte, a 

cidade moderna desejável, não compartilha a promoção de uma ruptura tão significativa 

que lhe daria um caráter de cidade metrópole.  

A cidade moderna tradicional tem como características o estabelecimento da 

moradia de massa, da multidão manifestada na diferenciação das casas pela numeração, 

isto é, no desaparecimento dos nomes próprios para identificar logradouros etc., porque 

é somente em meio à indiferença da metrópole, que a individualidade pode desenvolver-

se. A cidade é formada pelas interações sociais, pelas ações recíprocas entre os homens 

pelas relações distintas que se estabelecem entre os pequenos e os grandes grupos (Cf. 

ANDRADE, 2004, p. 34-35). 

Entretanto, Belo Horizonte vai ter um sentido de expansão urbana, 

principalmente quando consideramos a destruição do antigo Curral D’el Rey para que 

fosse erguida a nova capital em seu lugar. Porém, a cidade híbrida, como considerou 

Julião (1992), vai manter-se com características ainda de cidade pequena, marcada pela 
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 A presença dos estrangeiros poderia ser um reflexo da intensa relação da cidade com o mundo exterior. 

Os estrangeiros de forma mais ou menos sistemática trouxeram modelos de seus lugares de origem, 

ensinando formas de vida consideradas “modernas” e aumentando as redes de integração da cidade, 

principalmente pela via comercial. Entretanto, o caráter singular de cidade de Belo Horizonte  nos leva à 

discussão se realmente é perceptível em Belo Horizonte essa ruptura com o caráter fechado das antigas 

cidades. 
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relação pessoal entre os indivíduos, que ali vivem e por uma participação mais direta na 

vida da comunidade em oposição à ideia de cosmopolitismo, que se pretende fixar. 

Na perspectiva simmeliana, o individualismo moderno decorre tanto das 

mudanças nas condições externas vivenciadas na divisão do trabalho, no pertencimento 

a diferentes círculos sociais e instituição de uma ordem social mais abstrata e mais 

preocupada com o geral do que com o particular, quanto às condições subjetivas e 

culturais originadas na própria valorização da individualidade (Cf. Andrade, 2004, p. 

37). 

Nessa concepção, é importante a abstração do espaço sem ignorar o incentivo à 

individualização, que indicaria o status social dos indivíduos, percebida na moda, no 

número de janelas da residência, no lugar de moradia e do trabalho, na posse de bens e 

na escolha dos serviços (em que loja faz compra, qual restaurante frequenta, se tem 

carro etc). 

A tentativa de tornar Belo Horizonte uma cidade grande passaria principalmente 

pela oferta de “facilitadores” da metrópole como serviços, comércio, transporte, 

infraestrutura e especialização nos serviços e do funcionalismo, o que indica a 

dependência com relação à sociedade exterior, em que indivíduos cada vez mais 

especializados, vinculam-se a uma maior divisão do trabalho e na relação necessária 

com os outros. 

Do ponto de vista sócio-cultural, a cidade traduziu-se por um aspecto inovador 

(e até artificial da cidade), induziu os cidadãos a novos hábitos, trouxe uma nova era 

marcada pelo advento da modernização: água encanada, iluminação elétrica, apitos de 

trem. A gestão da cidade tornou-se complexa exigindo intervenções interdisciplinares 

(jurídica, médico-sanitarista, estatística etc). É importante destacar que construir uma 

cidade moderna significava praticamente copiar um repertório urbanístico já 

experimentado na Europa e para isso era preciso importar tecnologia e materiais e, 

sobretudo, o estilo de vida de cidade moderna. 

A princípio, Belo Horizonte ofereceu à classe média interiorana o estilo de vida 

da cidade moderna: faculdades, empregos públicos e, principalmente, uma vida social e 

cultural prometida como mais livre e muito mais intensa do que nas cidades pequenas, 

indo ao encontro da representação urbana, que integrava o imaginário de uma parte das 

elites brasileiras no final do século XIX.  

Como Simmel, Frisby (citado por ANDRADE: 2004, p. 35-36) confere ao 
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simbolismo do dinheiro, no dinamismo da vida moderna, a função de mediador das 

trocas assim como fator de indiferenciação e calculabilidade. O dinheiro proporciona a 

liberdade, já que o poder de compra significa a possibilidade de escolher entre um 

produto e outro, um lugar e outro e assim sucessivamente. Conseqüentemente, o 

dinheiro possibilita também a diferenciação como se percebe na moda e na sua 

caracterização do próprio dinamismo da vida moderna no lugar e no aspecto da 

moradia, nos eventos sociais tais como festas de casamento, aniversários e até nos 

funerais e utilização de serviços.  

A vida moderna é essencialmente marcada pela transitoriedade: de um lado 

homogeneíza (com produtos e serviços mais despersonalizados) enquanto de outro 

diferencia os indivíduos na expressão de sua classe social.   

Analisada sob essa ótica, Belo Horizonte também pode ser considerada como 

conservadora ao perpetuar as barreiras entre elite e setores populares e não era 

exatamente “moderna” no sentido de inovação do termo já que copiou o modo de vida 

cosmopolita e as instituições políticas burguesas. 

Belo Horizonte, no seu planejamento e construção obedeceu a um plano global e 

totalizante que simbolizava, para uma parte das elites, a república na utopia de uma 

nova ordem, que já nascia sob o signo da negação da liberdade e da igualdade impondo 

um enquadramento da população a partir da destinação de espaços previamente 

definidos sob a ótica da organização social. A arquitetura trouxe um espírito inovador 

sintonizado com a modernidade que rondava a Europa no século XIX, mas um modelo 

de amplo controle social (Cf. BUÉRE, 1997. P. 81) 

A nova cidade trazia consigo o elemento fundamental do moderno urbano: rua 

longa, larga e uniforme, diferente de Ouro Preto, a antiga capital, em que a rua era 

tortuosa e estreita, definida pela disposição das edificações, e todas as inovações 

técnicas como iluminação pública, saneamento básico e administração pública (os 

prédios tinham estruturas pré-moldadas importadas assim como a iluminação pública e 

toda infraestrutura). 

Essa imagem da rua longa, larga e uniforme é a imagem que se perpetua no 

imaginário da cidade realizada, ou seja, como a cidade foi vista. Essa perspectiva torna-

se explícita no trecho do autor Cyro dos Anjos sobre a cidade: 

 

Largas e vazias eram as ruas da Belo Horizonte de 1923, mas tudo me 
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parecia trepidação, formigamento, em contraste com o paradeiro que Santana 

me deixara na retina (1994, p. 228) 

 

 

Com Cyro dos Anjos evidencia-se também o grande canteiro de obras da cidade 

em transformação indicando crescimento, alargamento, produção. É assim, na 

disposição organizacional e na arquitetura das ruas, que se materializa na imagem de 

cidade moderna, mesmo que essa imagem, muitas vezes, deixe fragilizada a ideia de 

ocupação urbana e de vida cultural desejável para a cidade que se inspira no modo de 

vida europeu. 

A cidade, em termos de organização e espaço, tentou traduzir o republicanismo 

como espírito de condução de política e de ordem moderna, porém a introdução de 

novos valores e hábitos não garantiu a institucionalização do republicanismo na vida da 

cidade. 

Paradoxalmente à noção de cidade moderna, Belo Horizonte permanecia 

vinculada aos muros, ao afetivo e provincial marcadamente nos grupos e na relação 

entre os grupos na cidade, conservando valores herdados do período imperial e colonial 

brasileiro. 

O povo continuou sem participar e o grupo constituído pelas oligarquias 

tradicionais instituiu um modelo de poder que reforçou, no caso de Belo Horizonte 

inclusive no ordenamento do espaço, os ideais políticos, que queriam consagrar como 

seus. 

Como já foi enunciado, Andrade (2004) trata a cidade sob dois conceitos 

opostos: a racionalidade, que pressupõe objetividade, ausência de afetividade e de 

tradição; e ambivalência ou ambiguidade, que pressupõe a coexistência de valores e/ou 

sentimentos contraditórios que podem ser identificados com irracionalidade. A partir 

dos dois conceitos, analisa o discurso de autores modernistas em Belo Horizonte. 

A cidade moderna é representada assim como um lugar de contrastes: pobreza-

riqueza, degradação-opulência, ordem-caos, liberdade-controle e assim sucessivamente, 

que se traduzem na grande diversidade que marca a cidade formada pela 

heterogeneidade de grupos, de profissões e, de nacionalidades. 

Os modernistas analisados por Andrade (2004) na sua obra, Pedro Nava, Carlos 

Drummond de Andrade e Cyro dos Anjos, vão representar Belo Horizonte como uma 

cidade provinciana por seu tamanho, pela característica de sua vida social e, 
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principalmente pelo seu conservadorismo
67

. É o provincianismo que vai aparecer para 

os modernistas como a causa da exclusão na cidade de Belo Horizonte e razão da sua 

ambivalência. Os mineiros não eram nem cosmopolitas (aqueles que se sentem à 

vontade em qualquer cidade, porque conhecem seus aspectos comuns) e nem 

provincianos, devido a característica homogeneizadora da vida moderna. Carlos 

Drummond de Andrade ilustra muito bem esse sentimento em relação à cidade de Belo 

Horizonte: 

 

– Meu amigo, acho natural a sua curiosidade. O sr. é filho doutras terras: não 

conhece os nossos costumes, a nossa vida coletiva, não conhece nada... 

Pois saiba que está numa cidade única no planeta e mesmo em todo o 

cosmos. Somos muito pessoais, muito nós-mesmos. Isto aqui não cheira a 

Pequim, Cairo ou Bruxelas. E tem um nome original. É a Cidade do Tédio... 

 - Hein?!  

- Não se espante. Ouça mais. O nome se justifica. Nós não temos nada que 

fazer, nem para onde ir, nem onde ficar. Abandonamos as ruas, que são 

muitas, e ajuntamo-nos aqui. Para que, para o exercício comum do bocejo. 

(...) 

- De sorte que somos os urbanos do enfado. E esta é a Cidade do Tédio. 

Chamaram-na de Belo Horizonte, devido a uns poentes cor de tudo que 

incendeiam nosso céu, mas qual! não pegou. Nem podia pegar. Que quer 

dizer Belo Horizonte? Nada. Agora, meu amigo, com licença. Vou embora. 

Adeus. (trecho adaptado de A cidade do tédio, de 1921, citado em 

ANDRADE, 2004) 

 

Drummond chama Belo Horizonte de “cidade do tédio”, mostrando a sua 

insatisfação com relação à cidade, percebida como um grande vazio, sem intensidade 

que caracterizaria a expectativa do autor em relação ao ideal de cidade moderna. 

A resistência à capital demonstrada pelo apelido Cidade do Tédio, de 

Drummond, coincide também na adoção de outros apelidos de caráter negativo adotados 

ainda na construção da cidade. São eles: papudopólis, poeiropólis, formigopólis, 

expressões que procuravam ferir os créditos do arraial às vésperas de se tornar a 

primeira cidade do Estado (cf. BARRETO, 1936. p. 413. V.2). 

Os modernistas, como críticos da modernidade, apontam de forma negativa a 

característica da artificialidade da cidade, manifestada na separação entre o homem e a 

natureza, e, consequentemente, uma representação negativa do homem como ser 

mecanizado autônomo, que teria perdido parte de sua humanidade com o advento das 

máquinas. Definem a transitoriedade como marca da cidade moderna, destacando sua 

existência no acelerado fluxo de mudanças que acabariam por destruir as referências 
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 Drummond ainda aponta a condição periférica de Belo Horizonte.  
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físicas, sociais e afetivas do velho Curral D’el Rey. 

E os modernistas de Belo Horizonte, segundo Marques (2011), vão realizar uma 

aliança entre tradição e modernidade: vanguardismo literário e tradicionalismo político, 

numa cooptação pelas oligarquias mineiras em seu projeto de modernização 

conservadora: 

 

Aliança entre tradição e modernidade é o elo (ou contradição) produzido pelo 

choque (ou acomodação) de dois tempos históricos é o que define o grupo de 

Belo Horizonte. (2011. p. 21) 

  

 

Marques defende que, apesar do estímulo vindo de São Paulo, o modernismo 

mineiro teria conhecido uma dinâmica própria estabelecida na busca de equilíbrio entre 

a ousadia das inovações e a fidelidade ao passado. 

Na “vida de janela” que reflete a vida provinciana de João Alphonsus, analisada 

por ele na obra Cenas de um modernismo de província, o ambiente provinciano é 

apresentado como universo lento, sem progressão, empedernido na ‘gratuidade 

burocrática de domingo’ (2011. p. 179), destacando a marca da ambivalência daquele 

que vem do interior e procura se integrar à cidade que se moderniza. 

Belo Horizonte é traduzida como uma novidade, cheia de euforia de um lado, 

mas erguida sobre uma base de especulação e miséria. Uma cidade artificial, uma 

modernidade postiça.  

Como tentativa de formar uma metrópole, Belo Horizonte colocou-se como um 

espaço excludente: ordenou as classes sociais e os grupos conforme sua importância 

valorativa na cidade e criou modelos de vida pautados em intervenções, que iam além 

das soluções estritamente arquitetônicas de definição do espaço como a gestão mais 

complexa e interdisciplinar, mobilizando saberes externos de caráter jurídico, médico-

sanitário, estatísticos, que respondiam às problemáticas urbanas causadas pelo 

adensamento populacional e já experimentadas pelas cidades industriais (miséria, 

carência de saneamento, doenças e revoltas sociais). 

Pode-se dizer que a cidade moderna possui um duplo e complexo significado: 

transforma-se em espaço, onde as contradições se realizam e, por isso mesmo, exigem e 

necessitam de ordenação política e científica. É assim que a cidade de Belo Horizonte 

transformou-se em discurso da modernidade:  
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Assim, Belo Horizonte simbolizava, para uma parte das elites mineiras, a 

república na utopia de uma nova ordem, que já nascia sob o signo da negação 

da liberdade e da igualdade como instituintes da cidadania. Símbolo do 

progresso e de ruptura com o passado colonial, no tocante ao seu projeto 

urbanístico, por outro lado, conformadora de uma ordem excludente e 

segregacionista do ponto de vista social. (GROSSI, 1993, p. 13-14) 

 

 

Assim a configuração moderna pautada no planejamento urbano e ordenamento 

social vai marcar a cidade como símbolo do novo. Entretanto, a aplicação 

principalmente dos ideais republicanos na instituição da nova capital vai acabar por 

gerar a formação de nódulos de participação mesclados à própria paisagem da cidade: 

núcleos religiosos, associações operárias, comunidades étnicas, associação de bairros 

etc. Principalmente nos locais habitacionais, quanto mais a setorialização gerava formas 

de segregação, mais se criavam noções de pertencimento e possibilitava-se a coesão 

entre grupos, na contramão da cidade sonhada pela elite mineira. 

Quando consideramos Belo Horizonte a partir da ótica dos grupos, faz-se 

necessário descobrir se o discurso de cidade republicana e de cidade moderna é 

coincidente com a narrativa dos grupos sobre a cidade e de como a cidade se transforma 

de fato, ao se moldar ao discurso, que apresenta a visão destes grupos sobre ela.  

Discutir a cidade a partir das suas contradições entre a idealização da cidade 

planejada e a cidade instituída e percebida por seus grupos significa perceber que os 

grupos interagem com a cidade, transformando-a com seus novos planejamentos e suas 

adaptações. Com o tempo, transformou-se a cidade, mas também transformaram-se os 

discursos e o dizer sobre a cidade. 

A cidade foi ocupada por gente de toda parte. Braços trabalhadores, que ainda 

tornavam-se necessários para o grande canteiro de obras e a manutenção dos serviços 

que a cidade apresentava; funcionários e burocratas para gerir o novo e ordenar a grande 

cidade; profissionais liberais da saúde, da construção, do comércio e de todo lugar para 

caracterizar o moderno e dar funcionalidade; gente para encher as ruas longas e largas, 

para ocupar os bancos da universidade, as mesas do bar, as cadeiras do bonde, do 

cinema, do teatro. 

Vir para a capital mineira significava, nas primeiras décadas do século XX, a 

possibilidade de começar a vida numa cidade nova, portanto cheia de oportunidades e 

também de evidentes carências da cidade imberbe que se estabelece. Significava adotar 

o estilo de vida metropolitano, com seus confortos, convivendo com padrões de 
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consumo e organização que impunham modos de ser e viver próprios de Belo 

Horizonte. 

Acima de tudo, vir para uma cidade planejada pelos idealizadores a serviço de 

uma elite política tradicional significa servir a cidade, servir aos seus princípios, 

conjugar o verbo inovar associado à conservação de um modelo descrito e escrito nas 

motivações do discurso mudantista. O discurso mudantista expunha a necessidade de 

uma cidade que atendesse às necessidades do mundo que se transformara, mas 

principalmente, a oportunidade de reinscrever Minas no contexto político brasileiro da 

ótica do poder. 

Começar a vida é a ideia da novidade da cidade para quem vem, mas é preciso 

lembrar sempre que é um começo de vida em uma cidade que já nasce bem definida sob 

padrões rígidos da orientação de um poder, que se estabeleceu num mundo distante do 

moderno, formado num momento anterior do Brasil republicano, onde ainda prevalecia 

a ordem da tradição. 

Do ponto de vista econômico, o ideal de modernidade que inspirou Belo 

Horizonte é, ao mesmo tempo, uma rejeição à antiga capital Ouro Preto, e uma resposta 

à necessidade de inserção objetiva do Estado de Minas Gerais ao sistema capitalista. 

Ouro Preto era identificada como sede administrativa, sem significado 

econômico para o Estado. A nova capital precisava construir um espaço para moldar-se 

às exigências das relações capitalistas que se consolidaram no mundo. 

 

Premeditadamente projetada na sua forma física e na sua vocação, ela [Belo 

Horizonte] nasce num espaço econômico vazio, já que a economia 

essencialmente agrária do Curral Del Rei fora arrasada junto com o arraial 

(PARREIRAS, 2006, p. 111). 

 

 

É interessante a análise de Parreiras (2006) sobre a capital mineira. Na 

perspectiva da autora, a cidade nascente voltava-se determinada a formar-se capitalista e 

a adotar os mecanismos de reprodução do capital, que vigoravam no contexto de sua 

construção. Sendo assim planejada e amparada nos anseios de sua elite econômica e 

política, a cidade deveria constituir-se como um pólo para o desenvolvimento 

econômico do Estado.  

Entretanto, diferente de outras capitais como São Paulo e Rio de Janeiro, Belo 

Horizonte não se consagrou como uma cidade industrial, mas “desenvolveu-se 
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cumprindo a sua missão de pólo coordenador e se especializou como produtora de 

serviços” (PARREIRAS, 2006, p. 111). 

Parreiras (2006) analisa os dados comerciais de 1912 e 1920 e indica que no 

primeiro ano, 1.050 pessoas na cidade encontravam-se envolvidas no comércio, ou seja 

10,2%. Em 1920, este número ainda subiu para 2.055 pessoas, ou seja, 12% dos 

habitantes da cidade estavam envolvidos no comércio. Comparando a capital mineira 

nos seus anos iniciais e também nos anos 1980 e 1990, ela defende que ela cumpriu o 

papel para qual foi criada: “um centro dinâmico e articulador da economia mineira com 

vistas à integração do Estado no processo de modernização da economia capitalista” 

(2006, p. 120). 

Pode-se analisar que o peso da participação dos habitantes em atividades de 

serviços indica que o que mais caracterizava a economia da cidade era o atendimento às 

suas necessidades como cidade (comércio, corretagem, profissões liberais entre outros). 

Essa teoria vai ao encontro da ideia que se apresenta neste capítulo, de que a 

cidade de Belo Horizonte representou um centro de oportunidades para a atividade 

comercial, atrativa aos migrantes judeus deste estudo. 

A economia de serviços que foi definida por Parreiras (2006) acerca de Belo 

Horizonte é evidenciada também nos censos de 1920, 1940 e 1950, que contemplam os 

negócios dos migrantes e que foram objeto dessa investigação. 

Com relação à importância econômica do comércio na cidade considerando a 

data de fundação do empreendimento, pelo censo de 1950 (Tabela 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 8 

Época da fundação de empresas de comércio de mercadorias na cidade de Belo 

Horizonte, 1920 à 1949 

 

Época da fundação Quantidade de empresas 
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Antes de 1920 Sem registro 

1920 a 1929 5 

1930 a 1939 35 

1940 a 1945 76 

1946 a 1949 164 

TOTAL 289 

(Fonte: Censo do IBGE de 1950. Elaborado pela autora em 2014) 

 

Na Tabela 9 é possível identificar que houve uma abertura de empresas de 

comércio e mercadorias na capital mineira de forma significativa a partir de 1930, sendo 

que a quantidade aumenta intensamente entre 1940 e 1949. Quanto ao crescimento do 

número de estabelecimentos na cidade, os dados confirmam a importância do comércio 

para a cidade e a teoria de que se tinha a base econômica aqui nos negócios. 

Entre 1920 e 1939, houve um crescimento de 7% dos negócios abertos na 

cidade. Este número mais do que triplica no período de 1939 e 1945, passando para 

21,7%, e aumenta em quase dez vezes no período de 1940 e 1949 (passando para 

215,7%). 

Registravam-se 844 empresas no comércio da cidade pelo censo de 1950. Destas 

empresas 809 eram de propriedade de brasileiros natos (95,8%) e 35 eram de 

propriedade de estrangeiros (4,1%)
68

. Para caracterizar a importância dessa participação 

dos estrangeiros no comércio é importante indicar que a população de Belo Horizonte 

em 1950 era de 352.724 pessoas, ou seja, 0,23% da população total da cidade era 

proprietária de comércio em 1950.  

A proporção de estrangeiros com propriedade no comércio é maior do que a 

proporção de proprietários brasileiros natos nessa atividade na cidade, conforme a 

Tabela 9. 

 

 

TABELA 9 

Habitantes envolvidos no comércio, Belo Horizonte, 1950 

 

Brasileiros natos no 

volume da população da 

345.970 98% 
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 O número de brasileiros naturalizados envolvidos no comércio era inferior a 1%. 
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cidade 

Brasileiros naturalizados 

no volume da população da 

cidade 

1.099 0,3% 

Estrangeiros no volume da 

população da cidade 

5.640 1,6% 

Empresas comerciais de 

propriedade de brasileiros 

natos  

809 95.8% 

Empresas comerciais de 

propriedade de 

Estrangeiros  

35 4,1% 

Total da população  352.724 100% 

Total das empresas 

comerciais na cidade 

844 100% 

Total das pessoas 

envolvidas no comércio 

da cidade  

10.914 3% 

(Fonte: Censo de 1950/IBGE. Elaborado pela autora em 2014) 

 

Com base na tabela, identifica-se que havia 35 empresas de propriedade de 

estrangeiros no comércio de Belo Horizonte. Isso significa que, enquanto 0,23% dos 

brasileiros tinham empresas em atividades comerciais, entre os estrangeiros essa 

porcentagem subia para 0,6%, (em 1950 se registravam 5.640 estrangeiros, ou seja, 

1,6% da população, e 35 deles, tinham lojas no comércio). 

No caso dos estrangeiros de origem judaica, já se afirmou aqui que eles se 

destacaram no trabalho e que criaram nichos de atividades e, em torno delas, se 

concentraram na cidade. Na pesquisa, foi realizado o cruzamento de várias listagens
69

 e 

assim foi possível identificar os estabelecimentos comerciais, que pertenceram aos 

judeus que migraram para a cidade no período de nosso estudo (entre 1910 e 1940).  

 

 

 

2.3. Localizando-se na cidade: demarcando espaços, constituindo territórios 

 

Formas de pertencimento ao lugar, incluindo a localização na cidade, definem a 

existência do grupo e sua demarcação enquanto grupo. Nessa demarcação, a primeira 
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  Listas construídas a partir dos depoimentos dirigidos para identificação dos estabelecimentos 

comerciais de propriedade de judeus  com as  listas nominais das instituições pesquisadas no arquivo do 

IHIM. São elas: União Israelita de Belo Horizonte,  Sociedade das Damas Israelitas e cemitério israelita. 
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forma de coesão na constituição de grupo em Belo Horizonte é motivada pelo 

estranhamento do contato e do temor de estar numa terra estranha. São três formas 

principais de coesão, que pude perceber na análise do grupo de judeus em Belo 

Horizonte: a solidariedade, a religião e a endogamia, que aprofundarei ao longo do 

trabalho. 

Os judeus construíram formas de solidariedade, ajudando-se mutuamente e 

convivendo em grupo. Compartilhavam assim aprendizado (língua, cultura, 

operacionalização e funcionamento da sociedade belorizontina), trabalho, apoio social, 

afetivo e cultural. 

Criavam vínculos de ajuda mútua/comunitária que garantiam apoio, inclusive 

auxiliando na compreensão e utilização da língua portuguesa no estabelecimento do 

migrante na cidade. Os migrantes ajudavam uns aos outros a encontrar moradia, a 

conseguir e se adaptar ao trabalho.  

Donos de estabelecimentos comerciais, judeus, vendiam à crédito para os 

migrantes recém-chegados, entregavam-lhes mercadorias em consignação e, ainda, 

muitas das vezes acabavam por os empregar, de forma preferencial, como vendedores 

ou como revendedores. 

Os migrantes judeus, na maioria das vezes, vinham por indicação de alguém, 

eram contratados ou traziam proposta de trabalho como exercer a gerência de uma loja, 

a representação de algum produto etc. Deslocavam-se geralmente com um propósito e 

um acolhimento por parte de conterrâneos da terra natal, amigos, familiares. 

Essa relação com amigos, conterrâneos e familiares, caracterizada por redes, é 

também compartilhada por Vilela (2011) que ao tratar de migrantes sírio-libaneses, 

estuda os processos de coesão na formação das redes sociais. As redes sociais 

funcionam entre os sírio-libaneses como facilitadores do processo migratório, já que 

geram confiança, estabelecem esperança, criam e reforçam normas (Vilela, 2011, p, 

166). 

Entre os judeus, os primeiros migrantes tinham um papel importante na 

orientação e liderança para aqueles que vieram depois, auxiliando sua adaptação, sua 

integração e reforçando a solidariedade dentro do grupo. Afirmam, portanto, as redes 

sociais. 

A segunda forma de coesão que se torna quase óbvia no caso judaico é a 

religião, que efetivamente se tornou o primeiro elemento de coesão do grupo. O sentido 
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religioso do judaísmo está pautado no princípio da aliança (em hebraico brit) do povo 

com Deus. Esse princípio funcionou como fator anti-assimilatório dos grupos judeus no 

convívio com outros povos que mantiveram contato
70

. 

No judaísmo, a religiosidade implica na necessidade de um grupo, na maioria 

das vezes. Para efetivar as principais orações e a leitura da Torá (o livro sagrado do 

judaísmo) são exigidos no mínimo 10 judeus (tradicionalmente homens que já tenham 

sua maioridade judaica). 

Como já foi registrado anteriormente, os grupos que aportaram no Brasil e em 

Minas Gerais vinham de regiões diferentes e distintas também no aspecto cultural e 

religioso (askenazi, Europa Central, e sefaradi, região do Mediterrâneo). Segundo 

Pfeffer (1993): 

Esses dois grupos, inicialmente se agruparam de forma não-institucional 

tendo como elo de ligação mais forte o fator religiosos. Esta organização 

informal não é permanente e, no início, eles só se agregam durante as 

festividades religiosas. Estes judeus, tão diferentes entre si, teriam se 

agrupado a partir de uma carência comum: a perda dos laços que os ligavam 

ao sentimento de judeus na sua terra natal. (1993: p. 47) 

 

 

As comunidades judaicas no Brasil diferenciaram-se das comunidades que se 

estabeleceram no restante da América, embora concomitantes. Essas distinções são fruto 

das diferenças gerais, culturais e políticas de cada país.  

Nos Estados Unidos, a instância religiosa é parte integrante da vida social. A 

sinagoga tem, portanto, papel maior na vida social judaica da América do Norte 

seguindo a tradição cultural e política da nação norte-americana, em que a sinagoga 

congregaria a própria vida social, como acontece nas associações. 

 

 

 

 

(...) Lá a sinagoga seria, com maior freqüência, a base para a localização de 

outras atividades institucionais para a vizinhança, como para ensinar 

hebraico, promover recreação, etc. A diferença pode também ser observada 

no grau de centralização ou descentralização na organização das instituições. 

A vida política brasileira e sua estrutura institucional são, tradicionalmente, 

altamente centralizadas e hierarquizadas, enquanto os Estados Unidos 
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 A crença e tradição da aliança, do pacto com Deus, manteve o povo como seguidor da religião judaica, 

na defesa da crença em um Deus único e que não poderia ser representado por estátuas, rejeitando outras 

religiões e mantendo-o unido. 



108 

 

guardam a tradição da profunda descentralização e forte autonomia dos 

poderes estadual e local.” (GEIGER, 2005: P.295) 

 

Enquanto nos Estados Unidos, a sinagoga era base para a congregação religiosa 

e para a localização de atividades institucionalizadas na formação do grupo, no Brasil, 

vários elementos concorreram com a unificação religiosa como, por exemplo, a 

perpetuação de dialetos dos grupos sefaradis. Cito a hakitia
71

 em Belém do Pará e em 

comunidades das regiões amazônicas que se constituiram como língua oculta e um sinal 

de identidade persistindo de geração para geração (SHEINBEIN, 2006). 

Será aprofundada a questão da sinagoga, quando tratarmos das associações 

comunitárias judaicas, em Belo Horizonte, no capítulo 4. Aqui, a sinagoga é 

compreendida como um espaço, que tem a função da demarcação de um território 

judaico para as comunidades judaicas espalhadas pelo mundo. 

Em Belo Horizonte, a primeira instituição judaica foi criada em torno do 

elemento religioso (a União Israelita de Belo Horizonte, em 1922). Na instituição, 

funcionava uma sinagoga e eram mantidas atividades culturais tais como uma biblioteca 

em ídiche, um clube de leitura e um grupo de teatro. 

Mesmo antes da fundação da União Israelita, a religiosidade se fez importante 

em Belo Horizonte como um princípio organizacional, que acabou servindo como fator 

de atração para muitos judeus na cidade. Muitos dos judeus, que vieram para cidade, 

num esforço enquanto pioneiros, buscaram atrair outros membros do grupo para as 

orações e assim compor o número mínimo necessário de judeus para realização e 

promoção da religião
72

.  

Nos registros das entrevistas são citadas muitas sinagogas que funcionavam nas 

lojas e nas casas, recebendo a amigos para compartilhamento das sinagogas. A vida 

comunitária da população judaica era intensificada com as festas religiosas como pode 

pode ser identificado no relato de uma migrante, que explicita os locais de reunião:  

“mas a gente rezava sempre na casa de um, que tinha a casa muito grande, bonito e lá 

a gente rezava e, levava lá Rosh Hashaná e Yom Kipur, sabe?” (F.B. em entrevista. In.: 

CALVO, 1994. P. 56) 

Belo Horizonte mostrou-se uma cidade propensa à intervenção dos grupos que a 
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 Língua falada pelos judeus de origem geralmente marroquina, que vieram a residir no Pará. É um 

dialeto sefaradi, derivado do espanhol/espanholito. 
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 É o caso dos judeus oriundos de Tzfat, na Palestina. 
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ocuparam desde sua fundação. Era uma cidade artificialmente construída, sem passado, 

como Belo Horizonte, a nova capital no momento do seu nascimento, que vai ser 

ocupada pelos novos habitantes com suas experiências em seus grupos de origem. 

Com base nos dados, pode-se afirmar que os migrantes judeus aqui ocuparam de 

fato os espaços e que, ao ocuparem estes espaços, construiram suas formas de 

identificação e pertencimento. Modelaram os espaços como lugar, para atender às suas 

necessidades e à sua realidade social, ou seja, realizaram a transformação do espaço em 

território judaico por meio da intervenção para o estabelecimento do grupo e da sua 

constituição de pertencimento e identidade. Quando ganha sentido, o espaço da nova 

cidade configura-se num lugar capaz de tornar Belo Horizonte como cidade de adoção 

dos que aqui chegavam. 

As formas de intervenção estão evidenciadas no modo como se deu a ocupação 

do espaço na cidade e nessa ocupação, os judeus demarcaram, de certa forma, o seu 

território por meio da moradia e do trabalho na cidade. No registro da distribuição 

espacial analisaremos os locais de residência do grupo na cidade. 

Os dados de residência podem ser acessados nas listas de sócios dos clubes 

judaicos. Indicam os bairros e até as ruas onde moravam os judeus e permitem analisar a 

sua distribuição no espaço. Faz-se necessário, entretanto, considerar o próprio contexto 

organizacional da cidade de Belo Horizonte que, por força do planejamento, já definia 

de forma sistemática como seriam ocupados os espaços na cidade, no entanto, sem 

estabelecer guetifiação. 

O primeiro ponto a ser considerado, para análise da distribuição espacial dos 

judeus na cidade, é a forma singular como a capital mineira fixou os judeus e os outros 

grupos de trabalhadores que vieram para a cidade. Aqui, diferentemente de São Paulo e 

de outros grandes centros, que receberam judeus no Brasil não teve demarcação de um 

espaço com um sentido de gueto. Não é possível afirmar a existência, na capital 

mineira, de um bairro judeu ou de uma rua judaica e, segundo Pfeffer (1993), tal fato 

pode ser explicado pelo pequeno número de judeus na cidade aliado à ausência de leis 

segregacionistas, como almeja o projeto republicano.  

Importante refletir que, quando se analisa a constituição do planejamento da 

cidade, esse ponto não pode ser identificado como uma questão do grupo judaico em si, 

mas de todos os grupos, que aqui residiam já que a cidade não fez a separação formal 

por grupos sociais ou por nacionalidade ou por qualquer outra forma ao se organizar em 
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zonas e incluir os migrantes em áreas próprias na zona suburbana para o 

estabelecimento da moradia dos trabalhadores. 

Os judeus, segundo a constatação das entrevistas, nas primeiras décadas, 

moravam principalmente em bairros operários tais como Carlos Prates, Barro Preto e 

Santa Efigênia (Pfeffer, 1993, p. 68).  Pelo que se observou na investigação, os judeus 

concentraram-se também na cidade em bairros adjacentes como Floresta, Barroca e 

Prado. A Planta Urbana 1 ilustra bem a localização dos judeus na cidade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA URBANA 1 

Distribuição de domicílios da comunidade judaica de Belo Horizonte, 1926-41 
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(Fonte: PÓVOA, PINTO, 2013) 

 

As áreas em verde representam a mancha da concentração de domicílios de 

judeus na cidade, quanto maior a mancha, maior o número de domicílios de judeus 

encontrados naquele espaço. No mapa é possível, assim, perceber que os judeus 

estavam de fato bem espalhados pela cidade ao se tratar de moradia. A grande mancha 

no centro da cidade ilustra residência nas proximidades da atividade comercial (a maior 

concentração de estabelecimentos comerciais de proprietários judeus localizava-se no 

centro da cidade) e a outra mancha na região oeste, principalmente no entorno dos 

bairros Carlos Prates, Calafate e Bonfim, e no hoje, mais central, mas na época bairro 

operário, Barro Preto. Há a presença de judeus, bem espalhados e de forma menos 

vultosa na região de Santa Efigênia, Horto, Santa Tereza e, de forma mais concentrada, 

no bairro Floresta, na região Leste, assim como nos bairros Concórdia e Santa Inês. 
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No mapa dos domicílios entre 1926 e 1941, já é possivel acenar com um 

deslocamento em direção ao centro (em destaque pelo volume de residências) e também 

em direção à região Sul, como para os bairros Funcionários e Savassi, e também, de 

forma pulverizada, em Lourdes, Santo Agostinho, Santo Antônio e Carmo-Sion. 

Nas listagens nominais dos socios-contribuintes da União Israelita Brasileira 

estão registrados os endereços, que comprovam a percepção espacial mapeada na cidade 

(Tabela 10). 

TABELA 10 

Localização dos sócios-contibuintes da União Israelita de Belo Horizonte. Relação de 

ruas por região, 1927-40 

Localidade Região Central Floresta, 

Santa Efigência e 

Adjacências 

 

Funcionários, 

Lourdes e 

Adjacências 

Carlos Prates, 

Padre Eustáquio 

e 

Adjacências 
Nomes das 

ruas, 

avenidas e 

logradouros 

R. dos Caetés 

Av. Bias Fortes 

R. Espírito Santo 

Av. Álvares 

Cabral 

Av.Afonso Pena 

Av. Santos 

Dumont 

R. Rio de Janeiro 

R. Tupinambás 

R. Guajajaras 

R. Rio Grande do 

Norte 

R. Carijós 

Av. Augusto de 

Lima 

Av. Paraná 

R. Guarani 

R. Goitacazes 

R. da Bahia 

R. Tamoios 

Av. Olegário 

Maciel 

Av. Amazonas 

R. São Paulo 

R. Oiapoque 

 

R. Pouso Alegre 

R. Itapecirica 

R. Padre Rolim 

R. Grão Pará 

Av. Brasil 

R. Padre Marinho 

Av. do Contorno 

R. Ceará 

R. Francisco Sales 

 

R. Maranhão 

R. Tomé de Souza 

R. Professor Morais 

R. Pernambuco 

Praça Vaz de Melo 

Praça Hugo 

Werneck 

R. Claudio Manoel 

R. Antonio de 

Albuquerque 

R. Gonçalves Dias 

R. Alagoas 

 

R. Mesquita 

R. Espinosa 

R. Mantiqueira 

R. Três Pontas 

R. Paraibuna 

R. Lima Duarte 

R. Arai 

R. Malacacheta 

R. Camargos 

R. Contagem 

R. Perdões 

R. Paulo Afonso 

R. Pradas 

R. Campos 

R. Camargos 

R. Virgínia 

R. Pomba 

R. Jaguari 

R. Marmore 

R. Matias Barbosa, 

R. Rio Casca, 

R. Manaus 

R. Paraiso 

Quantidade 

(considera-se aqui 

o número total: 

logradouros com 

sua somatória de 
registros) 

74 17 16 30 

(Fonte: Lista de Sócios contribuintes da União Israelita de Belo Horizonte/ IHIM. Elaborado por 

CALVO, 2013) 
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Percebe-se assim que o número de domicílios e/ou endereços comerciais
73

 

localizados no Centro são muito superiores aos das demais regiões; em seguida, estão os 

domicílios localizados na região do Carlos Prates e adjacências, Floresta e região e, em 

número muito inferior, os localizados na região do bairro Funcionários. 

Ainda pode-se inferir que no primeiro momento, quando da sua chegada, os 

migrantes tinham geralmente dificuldades financeiras e se localizavam numa região 

destinada aos trabalhadores e pessoas de baixa renda, como o bairro Carlos Prates, por 

exemplo. À medida que enriqueciam e melhoravam o padrão de vida, vários migrantes 

passaram a viver no Centro da cidade.  

Já nos anos de 1960, de acordo com as listas nominais dos dois clubes judaicos 

existentes (União Israelita de Belo Horizonte e Associação Israelita Brasileira), pelo 

menos, cento e dois judeus que estavam registrados como sócios em um ou nos dois 

clubes da cidade, tinham o Centro como local de residência. O Centro configurava-se 

como um local de moradia mais valorizado na cidade, indicando que foi possível uma 

ascensão social dos judeus.  

É, portanto, possível e necessário formular que, apesar de inicialmente o 

município de Belo Horizonte não ter reservado no seu planejamento um território para 

concentrar os judeus, ou de ter acontecido uma concentração espontânea, como ocorreu 

em outros centros com a criação de locais particularizados de moradia como uma rua ou 

um bairro (como o Bom Retiro, em São Paulo ou a Rua dos Judeus, no Recife), para os 

judeus de Belo Horizonte, pela ocupação no comércio (Mapa 2) e mobilidade social este 

grupo vai acabar por se concentrar na região central da capital mineira. 

A concentração espacial, considerada tanto a de trabalho como a de moradia, 

tem relação com o comércio, que foi a área de atuação principal do grupo judaico no 

Brasil e em Belo Horizonte. A atuação dos judeus no comércio vai contemplar a 

atividade de ambulante e prestamista e a abertura de lojas em nichos/setores mais 

específicos tais como de móveis e roupas prontas. 

Ainda na discussão quanto à localização, o comércio na cidade Belo Horizonte, 

como em muitas outras cidades e capitais do país, concentrava-se principalmente na 

região central, muitas vezes nos trajetos dos transeuntes, e que aos poucos vai se 

configurando com destaque na cidade, formalizando uma organização espacial 
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 O endereço era fornecido pelo associado, acredita-se que pode ser endereço residencial e/ou comercial, 

já que em alguns casos, o endereço residencial e o comercial coincidem. 
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vinculada às especialidades oferecidas pelos estabelecimentos. 

A Planta Urbana 2 demarca territorialmente a localização das lojas pertencentes 

aos judeus, na cidade de Belo Horizonte. Cada ponto de concentração vai originar uma 

mancha, no mapa indicada em vermelho. Dessa forma, é possível demonstrar por meio 

da Planta Urbana 2 a distribuição das casas comerciais de propriedade de judeus na 

cidade: 

 

 

PLANTA URBANA 2 

 Distribuição do comércio de judeus em Belo Horizonte, 1950 a 1960 

 

(Fonte: PÓVOA, PINTO, 2013) 

 

A grande massa vermelha no centro da cidade indica a grande concentração das 

casas comerciais do grupo judaico na cidade e confere, pela concentração nas áreas 

centrais, a importância da presença do grupo de judeus na cidade. No canto direito, a 

mancha no bairro Floresta coincide também com a moradia e a característica de 

autonomia para o comércio local que o bairro irá ganhando com o tempo, o bairro vai 

tornando-se mais complexo e o comércio do grupo judeu permite que o bairro tenha 

comércio próprio que correspondesse às necessidades dos moradores. É bom lembrar 

que já evidenciei a concentração de judeus naquele espaço indicando-o como setor de 

moradia do grupo. Abrir o comércio em local de moradia também é perceptível no 
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Barro Preto e Região Oeste da cidade. 

No centro da cidade estabeleceu- se um centro comercial – um triângulo para o 

comércio entre a antiga Avenida do Comércio (hoje Avenida Santos Dumont), a Rua 

dos Caetés e a Avenida Amazonas. 

A Rua dos Caetés merece destaque pelo grande número de estabelecimentos de 

proprietários judeus que ali se concentrou.  Para qualquer um que viveu em Belo 

Horizonte nos anos 1920 a 1950 é familiar a “rua dos Turcos” ou “rua do Comércio” 

como um dos locais privilegiados na memória da cidade. 

No lugar da memória, a rua é lembrada como ponto de reunião do comércio 

varejista, lugar onde se compravam os aviamentos e todos os materiais necessários para 

costureiras e para as mães e esposas, que costuravam para sua própria família. 

A avenida Afonso Pena divide a rua dos Caetés em duas partes distintas entre si. 

O trecho que se estende da Avenida Amazonas ao final da rua São Paulo foi o local de 

maior concentração de migrantes e, como espaço da sociabilidade, pode ser apontado 

como um lugar de estrangeiros. 

Na listagem dos estabelecimentos comerciais de propriedade de judeus incluem-

se no setor de vestuário algumas lojas localizadas na rua dos Caetés e adjacências: 

Esquina das Casemiras (Rua dos Caetés, 276); Rei das Casimiras (Rua dos Caetés, s/n); 

Casa Esperança (Rua dos Caetés, 273); Theodore Bloch de Tecidos (Rua dos Caetés, 

386); Alfaiataria/Marcos Ohana (Rua da Bahia 187 – Hotel Itatiaia); Casa das Casimiras 

(Rua dos Caetés, s/n); Casa Ypiranga (Rua dos Caetés, 545); Alfaiataria Viaducto (Rua 

Tamoios, 68); A Vantajosa (Rua Carijós, 450); Sibéria Modas (Rua Tamoios 58); 

Capital Mineira (Av. Afonso Pena 1120); Casa Patrone (Rua da Bahia, 1066). 

Na mesma região da rua dos Caetés, no setor de bijouterias, jóias, relógios e 

outros encontravam-se: A Jóia (Rua Rio de Janeiro, 429); Bazar Catu (Rua da Bahia 

187 – Hotel Itatiaia); a antecessora da joalheria Amsterdã Sauer (Rua dos Caetés, 443); 

Joalheria Kiva (Rua São Paulo 668 e Av. Afonso Pena, 770) e,também, nela estavam 

localizados importantes escritórios de representação como a Levi-Ferrés, do Sr. Robert 

Levy, que também detinha a representação da Citroën e da Air France (Rua dos Caetés, 

386, salas 201/203). 

 

E, por fim, na mesma região da Caetés, com atividade no setor moveleiro, de 

decoração, dos eletro-eletrônicos e afins: Mobiliadora Para Todos (Rua dos Caetés, 
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355); Mobiliadora Mineira (Rua dos Caetés, 220); Mobiliário Chic (Avenida Afonso 

Pena, 596); Casa Liberdade, antes Mobiliadora Inglesa (Rua Rio de Janeiro, 328); Casa 

Confiança (Rua São Paulo, 522); Casa Mundial (Rua Rio de Janeiro, s/n); Casa 

Benjamin Samuel (Rua Santos Dumont s/n); Casa Elite (Avenida Afonso Pena, s/n); O 

Escritório (Rua Caetés, s/n); A Jóia, que vendia além de bijouterias, também acessórios 

e objetos para decoração (Rio de Janeiro, 429); A Radiante (Rua Caetés, 401); Casa 

Confiança (Rua São Paulo, 522); Loja Futurista (Avenida Afonso Pena, 755). 

A demarcação da concentração comercial dos judeus, localizada no início mais 

próximo ao triângulo do comércio (Santos Dumont, Caetés e Amazonas), vai até os 

anos 1940, como indicam os registros da pesquisa e, posteriormente, o comércio vai ser 

ampliado para a parte superior da Avenida Afonso Pena, na área central, como indica o 

mapa da distribuição comercial dos anos 1950 e 1960. 

O segundo ponto de maior concentração dos estabelecimentos comerciais 

levantados pela investigação está na própria Avenida Afonso Pena (principal corredor 

que atravessa a cidade), onde ficavam casas maiores e que tiveram maior destaque. 

Segundo os registros, mais de cinquenta lojas de judeus estavam localizadas no centro 

da cidade.  

Como discutiu-se aqui, ao chegar à cidade, esses grupos interagiram com o 

espaço e compartilharam modos e ocupações, demarcaram território e localizaram-se na 

cidade. Essas intervenções vão promover a construção da memória sobre a cidade a 

partir das representações dos espaços e seus sentidos singulares, sempre historicizados 

pelos grupos e suas ações ao longo do tempo. 

A representação do lugar e sua apropriação pelos migrantes judeus determinam 

que o espaço, onde os judeus viveram e trabalharam é ressignificado, historicizado, 

recontextualizado com as vivências do grupo e das pessoas ligadas a ele. Um lugar onde 

as pessoas que deixaram ali suas marcas e dessa forma lhes deram sentido. 

No caso de Belo Horizonte, como seficou marcada a imagem de uma cidade 

nova que aparece de forma recorrente nas lembranças dos migrantes judeus e podia ser 

interpretada no seu aspecto de oportunidade e, ao mesmo tempo, por ser uma cidade de 

pequena população, aproximaria-se da ideia de shtetl que caracteriza as comunidades 

judaicas brasileiras. 

Essa noção de cidade nova e cidade de pequena população pode ser registrada 

numa pergunta central: todo mundo conhece todo mundo? A resposta é não, nem tanto. 
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Afinal, Belo Horizonte era também uma cidade moderna e, nessa condição, 

individualizante. No seu interior a cidade de baixa concentração populacional, 

contemplada pela noção da dimensão de seu tamanho permitia que as lideranças da 

comunidade fossem reconhecidas e compartilhadas por todos e dessa forma tais 

lideranças se revezaram na fundação das instituições e na administração comunitária do 

grupo. Essa temática será tratada no capítulo 4.  

Apesar de a comunidade judaica ser autônoma e independente na cidade como 

um grupo dentro do grupo, ideia defendida na tese de Pfeffer (2003), de forma singular 

vai permitir o entrosamento dos judeus com a cidade e permitir a aproximação entre 

judeus e não judeus, principalmente com vizinhos, amigos e fregueses. 

Dentro do próprio grupo judaico, a singularidade da cidade (nova e pouco 

populosa) permitiu também o entrosamento necessário para sua continuidade. Foram 

criados espaços de convívio social, de caráter privativo no caso da União Israelita, 

espaços necessários para que os casamentos acontecessem e para que a comunidade 

continuasse a crescer e se manter fortalecida, coesa, conformando as diferenças e 

suplantado as tensões políticas, as origens étnicas e culturais e as nem tão pequenas 

diferenças de idioma, ritos, pronúncia e cânticos religiosos. 

Era uma cidade para se aprender e se apresentava como promessa de 

oportunidade e de crescimento. Os registros nas entrevistas indicam que a vida não era 

considerada fácil, nem tanto pela cidade em si, mas principalmente pela condição dos 

recém-chegados, em grande parte dos migrantes começando sua vida, lidando com as 

adversidades, com a pobreza e muitas vezes com as doenças.  

No entanto, a memória é seletiva e os registros revelaram as boas lembranças, de 

um tempo melhor, de quando se prospera e se estabiliza. O que fica mais marcado como 

lembrança é o orgulho da superação e a relação de afetividade que se apresenta com 

relação à cidade da adoção: a Belo Horizonte, que se abriu aos migrantes judeus. 

No processo de abrir-se aos migrantes judeus, a cidade se transformou. O grupo 

judaico moldou-se à cidade como também moldou a cidade e foi assim deixando seus 

signos e registros para serem partilhados pela memória dos belorizontinos, que puderam 

conviver e dar visibilidade à comunidade judaica na capital mineira. 

 

2.4. O Fazer a América 
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O “Fazer a América” é conceitualmente relacionado ao contexto dos Estados 

Unidos e sua representação de país da oportunidade. Este termo foi trazido pelos nossos 

entrevistados indicando que pode ser ressignificado para o contexto brasileiro como 

uma presença, um espírito das possibilidades que a América concretizava no imaginário 

dos migrantes judeus: enriquecimento e ascensão por meio das oportunidades de 

trabalho e de investimentos em vários campos da vida econômica da cidade.  

Dessa forma, os judeus foram atraídos para Belo Horizonte, representada no 

imaginário desses imigrantes como uma cidade de oportunidades e assim eles ocuparam 

os espaços da cidade. 

A inserção dos judeus, que permitiu a demarcação do território e a construção de 

uma identidade na cidade, tem relação direta com as oportunidades, que a cidade 

oferecia. Em Belo Horizonte, a integração do grupo tem relação direta com sua 

intervenção no comércio da cidade, como foi indicado pelos dados de localização das 

lojas comerciais de judeus.  

Quanto às oportunidades que a cidade de Belo Horizonte e o país, de forma 

ampla oferecia, a literatura sobre os judeus no Brasil indica com freqüência a associação 

do país como a Terra da Promissão, tanto para as pesquisas sobre a presença judaica na 

colônia brasileira, como também durante o império e a república. 

Essa ideia de Terra Prometida tem relação direta com a questão de Eretz Israel, 

da confirmação do pacto com Deus e possibilidade de uma terra de fartura e 

principalmente de liberdade, o que significa, na História Judaica, estar longe das 

perseguições. 

De modo algum, pode-se afirmar que o Brasil não mostrou sua faceta 

antissemita e os trabalhos de Anita Novinsky, Maria Luiza Tucci Carneiro e tantos 

outros confirmam isso. Mas é possivel perceber que a discriminação com relação aos 

judeus no país existiu, mas não se mostrou com tanta violência e hostilidade como nos 

países europeus. 

O judeu misturava-se à população branca brasileira e a outros estrangeiros que 

compuseram o grupo de trabalhadores brancos no país (mesmo que sua prioridade para 

acesso ao país não fosse para a área rural, que foi por muito tempo a designação da 

mão-de-obra desejável no país). Com os eventos internacionais das Grandes Guerras 

houve momentos conturbados para os judeus no Brasil e, justamente quando eles 

passam a ser caracterizados como indesejáveis, coincidindo com o crescimento do 
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antissemitismo mundial e as políticas nacionalistas varguistas de combate aos quistos 

sociais. 

O foco da integração não deve ser só percebido, portanto, no antissemitismo, 

mas também na sua oposição, a tolerância. Ao longo da História judaica, são registrados 

períodos de tolerância, em que judeus vivenciavam experiências de reconhecimento e 

inserção, como na transição das grandes experiências nacionais contemporâneas, como 

aconteceu nas sociedades francesas pós-revolução, sociedades polonesas após a 

Primeira Grande Guerra e tantas outras. Nesses processos, geralmente, a comunidade 

judaica no mundo mostrou uma tendência ao enfraquecimento, fruto da assimilação dos 

judeus à sociedade maior. Para serem aceitos como cidadãos, reduziram as diferenças e 

particularidades que os caracterizavam, enquanto grupo, na expectativa de serem 

integrados e alcançarem o status de cidadãos e com isso, fragilizaram-se como grupo. 

A integração, portanto, nem foi sempre positiva para as comunidades judaicas do 

mundo ao longo do tempo, porém, de certa forma, foram inevitáveis, já que o mundo 

estava em processo de mudança acelerada e profunda sob o modelo capitalista de 

desenvolvimento industrial, acelerando o crescimento das cidades e expulsando os 

judeus de comunidades fechadas. 

Tratando-se de Brasil, é possível afirmar que o que determinou certa tolerância 

com relação ao judeu no país é sua utilidade funcional, característica essencial a todo 

migrante: disponível quando há serviço, tolerado enquanto se é útil.  

Como ideal motivador, foi fundamental no caso da migração judaica para o 

Brasil as possibilidades de trabalho e de enriquecimento, que são definidas pela 

expressão Fazer a América e que faz a associação do deslocamento de pessoas para a 

América, em busca de oportunidades, no final do século XIX e início do século XX. 

No caso dos judeus, o deslocamento para a América muitas vezes constituiu-se  

num ato de aventurar-se em busca de oportunidades, que se mostravam ausentes nos 

países de origem. Sobre o Fazer a América e a migração judaica, Geiger (2005), sob 

uma ótica mais espacial, trata da América e da reconstrução da identidade judaica. Ele 

confirma que para  

muita gente, cruzar o oceano tinha a intenção de ‘fazer a América’, juntar 

uma boa poupança e retornar. Porém, se era possível ganhar dinheiro, porque 

voltar? E se não havia sucesso onde arranjar os fundos para voltar?O fato é 

que para a maioria esmagadora dos migrantes, a ‘velha’ Europa ia se 

tornando um ‘novo’ lugar de memória. As fantasias e a literatura em torno do 
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stetel
74

 passaram a ser produzidos na América (GEIGER, 2005, p. 296). 

 

 

O autor discute que a elevada mobilidade horizontal-vertical (ascensão de 

classe) passou a imprimir mudanças na estrutura social e geográfica da população 

judaica nas Américas e que isso diz respeito à própria construção do sentimento de 

pertencimento e da atuação dos nacionalismos em cada país.  

No caso das migrações para as Américas, a constituição tardia do Estado 

Nacional (que se forma a partir dos movimentos emancipatórios do século XVIII nos 

Estados Unidos, e do século XIX nos países da América espanhola e portuguesa) 

contribui para formalização nacional com a inclusão daqueles que participaram dos seus 

processos de construção, fossem eles nativos, naturalizados e/ou estrangeiros. 

Nas Américas, a formalização tardia da afirmação nacional acabou por permitir 

uma maior inserção do elemento estrangeiro, e, consequentemente, uma maior 

possibilidade de mobilidade social, geralmente associada ao enriquecimento ou à 

participação mais ativa em setores destacados das sociedades, que vão lhe conferir 

status. 

Na dinâmica das migrações, as forças de expulsão e atração garantem o 

equilibro: nenhum indivíduo tem originalmente a ideia de abandonar sua casa ou 

comunidade. A migração só começa, quando as pessoas descobrem que não conseguirão 

sobreviver com seus meios tradicionais nas suas comunidades de origem, ou em um 

número menor de casos, motivada pela perseguição nacional, étnica, cultural ou 

religiosa (KLEIN,1999). 

Klein (1999) destaca que as condições econômicas constituem o fator de 

expulsão mais importante e por isso é essencial saber por que mudam as condições e 

quais são os fatores responsáveis pelo agravamento da situação crítica que afeta a 

capacidade potencial dos emigrantes de enfrentá-la. Para ele existem três fatores 

dominantes: o acesso à terra e, portanto, ao alimento; a instabilidade da produtividade 

da terra; e o número de membros da família que precisam ser mantidos. Nas grandes 

migrações da América (séculos XIX e XX) mais de 2/3 das migrações teriam se 

traduzido na combinação desses três fatores. 

Ao mesmo tempo, a América também apresentava um quadro de atração ao 

oferecer a possibilidade de obtenção de terra e trabalho. Dessa forma, “fazer a América” 
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era o lema de quase todos os que emigraram, cruzando o Atlântico com o objetivo de 

acumular riquezas para depois desfrutar de uma vida melhor nos países de origem
75

.  

A permanência na terra estrangeira dava-se em função de que os trabalhos 

realizados na América proporcionavam aos migrantes melhores salários do que os que 

eram pagos em seu país de origem. Assim, gradualmente, a preocupação exclusiva com 

o acúmulo de riquezas começou a se alterar à medida que os imigrantes eram 

assimilados às novas culturas e economias (voltavam-se para a esperança de alcançar 

mobilidade social na América e mandar buscar as famílias ao invés de retornar). Essa 

noção é evidenciada pelo movimento migratório de jovens trabalhadores do sexo 

masculino como padrão no fluxo migratório pós-1880. 

No caso de Belo Horizonte, como já foi apontado, a oportunidade de inserção na 

vida econômica orientava-se em torno da novidade da capital mineira, pólo de atração 

de mão-de-obra no período para construção da estrutura e infraestrutura urbana da 

cidade. Os judeus, na maioria homens jovens e solteiros, vinham para América na busca 

de oportunidades e para Belo Horizonte geralmente para o trabalho em atividade 

urbana, caracteristicamente no comércio em formação na cidade.  

Entre os judeus, que emigraram do Leste Europeu e Oriente Médio, é perceptível 

a fixação do grupo maior no meio urbano
76

 e a dedicação do grupo em atividades 

relacionadas ao comércio. Percebe-se isso nos registros das entrevistas e na literatura 

mais especifica sobre migração judaica em outros países e no Brasil. Em Belo 

Horizonte, apesar da particularidade da cidade, que se definia como uma capital 

“moderna”, como ainda como já foi trabalhado anteriormente, essa realidade não foi 

diferente. 

Já discutiu-se aqui a ideia de que o deslocamento seria provisório, que 

acompanha as migrações, nas suas duas vias: para a sociedade receptora o migrante é 

convidado, por vezes até convocado, para suprir as demandas por trabalhadores 

(especializados ou não); para o emigrante, a expectativa de trabalho e enriquecimento o 

atraí para uma fixação, que na sua utopia é provisória e, que, ao final do trabalho e após 

a satisfação com o enriquecimento, seguiria seu retorno à terra natal. 

Tanto para a sociedade receptora como para os migrantes, a fixação acontece em 
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 Houve uma experiência de colonização da terra, atendendo aos interesses brasileiros no Rio Grande do 

Sul, mas a maior parte dos migrantes concentrou-se nos grandes centros urbanos brasileiros. 
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torno do trabalho e enquanto a necessidade desse trabalho perdurar. No sentido do 

trabalho, os judeus foram muito úteis ao país:  

 

 sustentaram a vida cultural e política com sua tradição nesse campo;  

 assumiram o desenvolvimento tecnológico com sua atuação nas áreas 

técnicas, científicas, tecnológicas, da saúde e em tantas mais;  

 supriram postos de trabalho nos serviços; atuaram na consolidação do 

comércio mais especializado em artigos de luxo. 

 

Em Belo Horizonte, os judeus destacaram-se principalmente nessa última área, 

trouxeram artigos especializados, empreenderam atividades comerciais numa cidade, 

que ainda mostrava uma precariedade na estruturação da oferta de mercadorias e 

serviços e ainda levavam os produtos de casa em casa e vendiam à prestação. 

Contribuiram com o crescimento da cidade, mas também cresceram com ela, 

pois, atraidos pelas oportunidades de trabalho e de enriquecimento, consolidaram raízes, 

criaram famílias, ampliaram os negócios e fundaram uma comunidade. 

Eram estrangeiros, o que significava que não compreendiam muito bem o 

idioma e nem sabiam falar o português corretamente, mas se fizeram entender. E nessa 

situação, participaram da vida em sociedade. No comércio da cidade, introduziram 

produtos, modos e modas e acabaram por contribuir na transformação da cidade. Na rua 

dos Caetés e na Avenida Afonso Pena, no centro de Belo Horizonte, havia grandes lojas 

de móveis, de modas e lojas de departamentos, que associavam o comércio de 

mercadorias ao requinte e a elegância, que moldaram uma época.  

Nesta questão de lançar moda e marcar a memória da cidade, pode-se citar 

grandes e importantes lojas de judeus, no setor de vestuário e móveis tais como a 

Sibéria Modas, A Vantajosa, A Futurista, a Inglesa Levy e a Casa Liberdade. 

A vocação comercial ,que é defendida por estudiosos dos grupos de sírios e 

libaneses como Vilela (2011), como uma tradição e uma continuidade natural dos 

migrantes aquilo que eles faziam nos países de origem e que é considerada parte 

importante na formação de suas redes sociais nos países onde vieram residir, não era 

natural ao que parece, entre os judeus, que tinham ofícios diversos e necessários à vida 

do gueto, ou cuidavam da terra.  

Os judeus historicamente tiveram um importante papel comercial durante o 
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período medieval: havia judeus tanto na parte cristã como na parte islâmica da Europa, 

permitindo a circulação de produtos pelo mundo. Entretanto, com a transição do 

feudalismo para o capitalismo, muitas nações restringiram a ação comercial dos judeus 

que passaram a se dedicar a outras atividades, tais como as financeiras. 

Diferente dos sírios e libaneses, portanto, a tradição comercial judaica acabou 

interrompida ao longo dos séculos e por isso não a considero uma vocação característica 

do grupo, entretanto, minha percepção coincide com a de Vilela (2011) quanto à 

importância do comércio na formação das redes sociais, que deram coesão ao grupo de 

judeus na cidade. 

A necessidade de ajuda, inclusive para aprender a profissão, é tratada de forma 

recorrente, quando questionada nas entrevistas. Ao chegar nas cidades, os migrantes 

judeus precisavam trabalhar e isso ganha um sentido de necessidade: trabalhar a 

qualquer custo e com o que quer que fosse possível.  

Em alguns casos, os judeus tinham convite, vinham para a cidade já com 

emprego anteriormente acertado com algum proprietário, geralmente também um judeu, 

que já estivesse aqui, ou mesmo nas outras capitais caso quisesse ampliar seus negócios.  

O mais comum era, porém, vir por conta própria, mesmo que motivado por 

parentes ou amigos, aventurava-se a começar uma vida aqui. Essa era a maioria dos 

casos em que o migrante chegava de forma precária e contava com o esforço pessoal e 

geralmente também com a ajuda da comunidade, para se estabelecer e começar seu 

negócio. 

Muitos dos judeus que vieram não tinham profissão definida, quando chegaram 

à cidade, mas é certo que se viravam, sabiam fazer alguma coisa e sua associação com 

outros judeus no país e fora dele facilitava-lhe o acesso à representação e revenda de 

produtos nacionais e estrangeiros. 

A comunidade, por sua vez, manteve uma política de acolhimento que auxiliava 

o migrante na chegada e nos primeiros tempos, às vezes, pelo tempo que fosse 

necessário. Vir para a cidade podia até parecer uma aventura, mas com a existência de 

uma comunidade já constituída o risco era bem menor. Não havia mais desbravamento, 

havia acolhimento. 

Os migrantes judeus se estabeleceram de fato na cidade, a grande maioria não 

retornou, permaneceu no Brasil e em Belo Horizonte e prosperou concretizando o ideal, 

que motivou a vinda de grupos inteiros: o Fazer a América. 
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 2.5. Comércio e tradição urbana dos judeus no Brasil 

 

Apesar de não se poder apontar uma vocação comercial natural aos judeus, como 

no caso dos sírio-libaneses, o comércio tornou-se tradição dos judeus no Brasil. Os 

registros de estabelecimentos comerciais de judeus no país já apareciam durante o 

Império brasileiro: 

 

A vida na Corte Imperial nos remete ao luxo da moda, ao requinte dos 

móveis e às residências sofisticadas, idealizadas com o que havia de melhor 

no ramo da decoração. Grande parte dos comerciantes franceses 

concentravam-se no Distrito de Sacramento, local privilegiado para moradias, 

associações e comércio. Dentre estes citamos Bernard Wallerstein e Samuel 

Pillips, próximos à Família Real. A firma B. Wallerstein e Cia, alcançou 

grande projeção social sendo, inclusive, citada pelo escritor Joaquim Manuel 

de Macedo (18838-1905) em suas Memórias da Rua do Ouvidor. O francês 

Wallerstein, conhecido como o “Rei da Moda” e o “Carlos Magno da Rua do 

Ouvidor”, celebrizou-se por seus leilões de joias, objetos de decoração, 

cristais, sedas, calçados, camisas e papeis de parede, atendendo às 

preferências da Mordomia da Casa Imperial. (CARNEIRO, 2013, p. 66) 

 

 

Segundo Carneiro (2013), os judeus no Império  brasileiro destacaram-se no 

comércio de luxo da Rua do Ouvidor, marcado pela alta moda e pela decoração, como o 

comércio de flores naturais e artificiais. Também destacaram-se como corretores de café 

e gêneros alimentícios com relevante participação na economia e na sociedade do 

Império: eram próximos à Família Real e, de forma individual e singular, obtiveram 

status e destaque social. A autora cita o judeu Francisco Leão Cohn, filho de François 

Leon Cohn, que se desligou dos negócios de família para ingressar na carreira militar 

recebendo inclusive comendas da Ordem de Cristo e da Ordem da Rosa, por sua 

participação na Guerra do Paraguai, além de ter atuado como Ajudante de Ordens do 

Guarda-mor da Alfândega da Corte, do comando do 6º Batalhão de Caçadores, da 

Associação Internacional de Imigração e da Loja Maçônica Grande Oriente do Brasil 

(CARNEIRO, 2013). 

A inserção judaica na sociedade imperial fez-se notável pela participação no 

circulo artístico e científico mais próximo ao Imperador D. Pedro II: 

 

Foi nos tempos de D. Pedro II (1825-1891) que o círculo dos judeus na Corte 

ampliou-se ainda mais. Reconhecido como “o homem das Ciências e das 



125 

 

Artes no Brasil Imperial”, D. Pedro II esteve sempre cercado de artistas e 

grandes intelectuais judeus provenientes da Europa, alguns radicados no 

Brasil, outros de passagem pela capital do Império. Ainda que não fossem 

imigrantes, cabe citar algumas presenças marcantes: o músico americano 

Louis Moreau Gottschalk, o professor de música Gustav Wetheimer, a 

pianista Sophia Jacobson, o músico e compositor Alexandre Levy, a atriz de 

teatro Sarah Bernhardt, o rabequista Joseph Heine, a pianista Mathilde Sinay 

e a violinista Virginia Sinay, a pianista polonesa Cecílie Silberbeg, a pianista 

e cantora Amalia Jacobson. (CARNEIRO, 2013, p. 82). 

 

 

Além de artistas, frequentaram o círculo social do imperador muitos outros 

judeus das ciências tais como engenheiros, dentistas, professores, inventores e também 

modistas entre outros. Os judeus, contextualizados na grande migração para as 

Américas, entretanto, não iniciaram sua vida no Brasil com grande destaque. No 

momento da chegada ao país, a grande maioria dos migrantes vinha sem posses e 

dedicava-se ao comércio ambulante e prestamista. 

No início, vinham atrás das oportunidades de trabalho fossem quais fossem 

(vendedor ambulante era a mais comum, mas dedicaram-se ao trabalho nas fábricas e 

outros ofícios como costureira/alfaiate, sapateiro, condutor de bonde etc) inserindo-se 

no processo de modernização e inovação econômica do Brasil e, com o enriquecimento 

ascendiam socialmente com profissões mais definidas ou fixavam-se com comércios 

próprios  ou como profissionais liberais de destaque. 

O destaque dos judeus no comércio de artigos de luxo no Brasil demarca um 

espaço peculiar. Nos contatos com outros judeus e com os países de origem e a 

afinidade lingüística, os migrantes trouxeram a tradição da representação comercial de 

artigos “especiais”, que não eram produzidos no país inicialmente. 

Essa associação grupal, em torno do comércio, caracteriza uma forma de rede 

social importante que, como já destacamos é tratada por Vilela (2011). No quesito de 

alcançar os recursos necessários para manter e fixar o migrante, as redes sociais 

significam conexões importantes: 

Verificam que as conexões com os primeiros imigrantes proporcionam 

recursos que reduzem os riscos e os custos da migração para os que sucedem 

(...) Esses recursos são de tipos diferentes, tais como: suporte financeiro, 

propostas de trabalho, assistência administrativa nos negócios, solidariedade 

emocional. Os imigrantes pioneiros servem como o elo de ligação para os 

que migram depois deles – tanto nos países de origem como nos de destino – 

e são elementos fundamentais na determinação das profissões que os 

sucessores irão ocupar. (2011. P. 157) 
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A autora trata das redes sociais dos migrantes sírios e libaneses no Brasil, que 

acionaram uma vocação comercial e, como se percebe o mesmo entre os judeus, sua 

concentração dá-se em áreas urbanas. Na sua análise, são indicadas as redes sociais, 

formadas em torno do compartilhamento de certas características e ideologias, como 

possibilidades de influencia positiva na coesão e aquisição de status social dos grupos. 

Vilela (2011) indica a importância das lojas comerciais (meta dos ambulantes), 

como estímulos para a continuidade do fluxo migratório em que o proprietário trazia 

parentes e amigos para trabalhar com ele na loja ou na ampliação da venda de seus 

produtos pelas redondezas. 

Entre os judeus também as lojas funcionaram como atrativo para novos 

migrantes ou para a fixação daqueles que já estavam aqui, ampliando a integração com 

a cidade e facilitando a ascensão social e o enriquecimento econômico do grupo. 

A tradição no comércio em alguns setores como decoração e vestuário também 

vai funcionar dentro dos moldes das redes sociais. Os vínculos são criados com a 

expansão das lojas de sucesso e como modelos para outras cidades do país: na 

comercialização de mercadorias dos estabelecimentos já existentes, ou na importação 

das técnicas para produção, como no caso das lojas especializadas em móveis finos. 

Outra forma sem igual que funcionou para a fixação dos migrantes, incluída nas 

redes sociais, são as caixas de crédito criadas nas comunidades para auxiliar os recém-

chegados a se estabelecerem. 

Belo Horizonte seguiu modelos já existentes em outras cidades e estabeleceu sua 

Caixa de Crédito e Empréstimo (Laispar Casse): 

 

Desde 1931, a Associação dos Judeus Poloneses (Poilisher Farband) acolhia 

os imigrantes ashkenazitas, preservando-lhes a identidade cultural e religiosa. 

Possuíam uma Caixa de Doentes (Kranken-Casse) e uma Carteira de 

Empréstimos (Laispar-Casse), que fazia empréstimos para diferentes 

finalidades. (CARNEIRO, 2013, p. 226) 

 

 

Especificamente a Laispar Casse, de Belo Horizonte, que foi de grande 

importância para a viabilidade da fixação dos migrantes, é tratada aqui como 

acolhimento e será ainda mais discutida neste capítulo. 

Experiência no trabalho, tradição em setores comerciais, intercâmbio com os 

países de origem, domínio de uma língua e um círculo de confiabilidade e solidariedade 

vão fornecer ao grupo de judeus no Brasil uma integração com a cidade fazendo com 
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que, em praticamente todas as capitais brasileiras, sejam identificados no destaque 

comercial nomeando locais e ruas (Rua dos Turcos, Rua dos Judeus, Bairro Judeu ). 

As atividades, que se repetem nessas ruas, e que acabaram sendo identificadas 

com as características do próprio grupo por sua concentração nesses nichos comerciais 

no país e em Belo Horizonte, são as mesmas: comércio atacadista de confecções, 

móveis, decoração. 

Na capital mineira, para buscar a colocação do grupo na cidade, por meio da 

análise dos estabelecimentos comerciais, foi realizado um mapeamento dos migrantes  a 

partir do cruzamento obtido nas listagens nominais, que confirmaram tanto a presença 

como permitiram uma associação com os dados obtidos nas entrevistas e nas listagens 

das instituições comerciais (ver Anexos), nos anúncios na imprensa de circulação local, 

em revistas e jornais, nos periódicos específicos de comemoração de aniversário da 

cidade e no Diário do Comércio.  

Havia uma pequena participação populacional em termos numéricos da 

população judaica, que habitava a cidade (0,4%) mas vai se perceber muito significativa 

sua atuação na vida comercial que vai elevar os judeus a um grau de importância para a 

cidade e os capacitar para serem incluídos na memória do coletivo da cidade. 

No cruzamento dos dados dos estabelecimentos comerciais antigos com seu 

endereço atual, percebe-se a permanência de várias lojas, com o mesmo nome e, às 

vezes, mesmo endereço e atividade ainda hoje na cidade e acredita-se que elas, no caso, 

por não pertencerem mais a judeus, podem ter sido vendidas a outros proprietários, mas 

ainda conservam a identidade inicial do negócio, seja no ramo de atividade, nome 

fantasia ou estrutura 

A presença dos judeus na capital mineira vai se somar à construção de um 

modelo de cidade que se pretendia “moderno”, acordado com uma representação de 

oferta de serviços e infraestrutura muito próprios das grandes cidades. 

 

2.6. Os sentidos de Fazer a América para Belo Horizonte  

 

Inicialmente, a proposta da investigação era datar a abertura de estabelecimentos 

comerciais na cidade assim como também verificar a proporção dos estabelecimentos de 

propriedade dos judeus em relação às de outros grupos. Para tanto, foi feito um 

levantamento em arquivos privados da Federação do Comércio (FECOMÉRCIO) e 
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Associação Comercial de Minas Gerais, onde constam registro de associados e a data da 

sua vinculação à Associação, porém não consta a data de abertura da atividade 

comercial na cidade e nem constam todos os estabelecimentos, já que a associação às 

entidades era voluntária.  

As informações da abertura do comércio e a relação nominal dos comércios 

existentes na cidade estão relacionadas na Junta Comercial de Minas Gerais, também 

arquivo privado que tem registros ainda da capital em Ouro Preto até os dias de hoje. 

Apesar do contato positivo com setores da Junta Comercial, existe dificuldade de acesso 

à documentação mais antiga, que está arquivada em empresas tercerizadas para este fim 

e, portanto, não disponível para consulentes.  

Outro impedimento foi a forma de consulta aos dados: o atendimento da Junta 

Comercial se faz por um sistema de busca pelo nome fantasia ou da razão social ou 

ainda pelo nome do proprietário, que tem por finalidade consultas para registros 

cartoriais o que não atendia aos objetivos da investigação. O interesse do levantamento 

para a pesquisa era para indicar os setores de atuação e comparar a participação de 

judeus e não judeus nesses setores. 

Diante das dificuldades aqui relatadas para datar a abertura do comércio de 

judeus na cidade, fiz uma escolha metodológica para identificar o estabelecimento 

comercial por meio de seu proprietário, considerei no cruzamento das listagens a 

presença do migrante judeu, que já havia se estabelecido na cidade entre 1910 e 1940. 

Para essa identificação foi necessário cruzar o banco de dados dos 

estabelecimentos comerciais de judeus com as listas nominais das instituições judaicas 

(Anexos). O banco de dados dos estabelecimentos comerciais de judeus foi construído 

com base nos depoimentos colhidos por mim e dirigidos para esse fim entre 2011 e 

2012. Os registros presentes nos trabalhos de Pfeffer (1993), Cuperschmid (1997) sobre 

a atuação profissional de judeus, e os relatos contidos nas entrevistas dos migrantes 

originais do período, transcritas no arquivo do IHIM. Considerei, independente da data 

de abertura, o registro da presença do proprietário judeu entre 1910 e 1940, como objeto 

de investigação.  

Para fins de análise, o que importava era a vinculação do migrante judeu com a 

cidade de Belo Horizonte e a forma de integração, que pode ser evidenciada pelo 

estabelecimento de um comércio, e, portanto pública. Limitar a análise apenas aos 
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migrantes que já estavam residindo em Belo Horizonte, no período, possibilita a 

identificação dessa vinculação e integração. 

A relação comercial estabelecidas entre os judeus e a cidade começa muitas 

vezes antes da abertura de uma loja em si. Os judeus na cidade caracterizaram-se pela 

dedicação à atividade comercial e inicialmente grande parte deles, ainda sem muitos 

recursos, trabalhou como ambulante e prestamista.  

Com o crescimento do negócio e a possibilidade de investimento de recursos, 

muitos vão fundar suas próprias lojas o que, para a investigação aqui proposta, 

comprova a integração pela utilidade/trabalho de forma bem sucedida.  

Com o cruzamento de nomes nas nossas listas, pudemos evidenciar que, em 

Belo Horizonte, os comércios de proprietários judeus alcançaram um número 

significativo: eram mais de cinquenta estabelecimentos comerciais e estavam divididos 

entre a atividade principal de móveis e decoração e de vestuário (tecidos e moda), em 

maior quantidade. Ainda há o destaque, apesar de numericamente inferior, mas como 

referência na cidade, para o comércio de bijouterias e jóias.  

Também marcaram presença na cidade as lojas com diversos produtos que iam 

desde material para construção e elétrico, eletro-eletrônicos, brinquedos, alimentação 

(mercado, café e restaurante, banca de verdura/legumes), boates (dancings, cabaré, 

gafieira), relojoaria, conserto e comércio de guarda-chuvas, construtoras, financeira e 

fábricas (colchão, roupas prontas). Decidi, dessa forma, considerar a atividade 

comercial de migrantes que se encontravam na cidade dentro do período demarcado isso 

porque, reforça-se, a abertura de lojas vinha como consequência de uma melhoria no 

padrão de vida.  

Para os migrantes judeus, a ocupação então vai consolidar um sentido de 

oportunidade. Esse sentido é uma via de mão dupla: vai do migrante para com a cidade, 

por meio de atrativos para se trabalhar e ganhar dinheiro; e também da cidade para o 

migrante, no sentido que a cidade apresentava espaços que precisavam ser preenchidos, 

lacunas que necessitavam de mão-de-obra disponível, mas acima de tudo, qualificada 

para dar sustentação ao projeto de infraestrutura urbana. 

No contexto da migração percebe-se que os judeus originalmente tinham 

experimentado uma sociedade muito diferente em relação à sua experiência no Brasil. 

Muitos ainda viviam segregados em aldeias, outros integrados ao meio urbano, porém 

segregados socialmente. Esses lugares, entretanto, marcavam-se pela falta de 
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expectativa ou pela certeza de vivenciar uma situação discriminatória, restritiva ou de 

violência na localidade de origem. 

Quando chegaram em Belo Horizonte, os migrantes judeus vivenciavam uma 

situação precária marcada pela pobreza e pela inexperiência. Sabiam fazer alguma 

coisa, pois já faziam alguma coisa no local de onde vieram, mas precisavam se adaptar 

às oportunidades na sociedade receptora.  

A comunidade judaica belorizontina mostrou-se muito acolhedora no sentido de 

recepção do migrante judeu e apoio na sua estruturação da cidade. Uma demonstração 

desse acolhimento, que merece destaque, foi o suporte financeiro institucionalizado com 

a criação de uma caixa de emprestimo e poupança (Lai Spur Casse), que funcionava 

como uma cooperativa que emprestava dinheiro a juros baixos para o desenvolvimento 

de pequenos negócios e compra de material de trabalho, muito importante para os 

empreendimentos comerciais. A Lai Spur Casse foi fundada em 1932 e funcionou até o 

início da década de 1960. 

 

O Lais Spur Casse é do início dos anos 1930 e é de grande importância. A 

ICA fornecia a logística e acho que influenciou a Caixa porque não havia na 

comunidade gente apta e existia esse modelo em outros lugares. Sua função 

era possibilitar ao judeu sem relação e acesso à financiamento ao chegar o 

apoio para se estabelecer e começar um negócio. Era um banco judeu que 

emprestava dinheiro a judeus para abrir e começar o negócio. Era o 

acolhimento, preservava o sujetio daquela angustia de não ter onde começar. 

(Marcos Avritzer, em entrevista em setembro de 2013). 

 

Segundo Marcos Avritzer, é preciso se valorizar a Caixa de Empréstimo e 

Poupança pela possibilidade que ela forneceu de desenvolvimento dos judeus na 

cidade
77

. Ela é considerada como um empreendimento de sucesso, que tinha grande 

número de associados e que fornecia empréstimo de bons montantes aos judeus. Depois 

de 1960, vai perdendo sua função inicial, já que não chegaram mais muitos migrantes e 

a Lai Spur Casse vai ser comprada pelo Banco Nacional. 

Quanto ao apoio e inclusão no ofício, para o trabalho como ambulantes e 

prestamistas, os migrantes aprendiam e eram ajudados no acesso à lojas, produtos e 

formas de ser ambulante com a experiência de outros migrantes, que já praticavam tal 

atividade (ajuda com pequenas frases e o essencial em português, no tratamento do 

                                                           
77

 Além da Caixa de Empréstimo, é importante registrar também, conforme as entrevistas, que havia 

outras formas de conseguir empréstimo. Os judeus que se destacavam na sociedade belorizontina 

avalizavam títulos, inclusive para empréstimos em bancos comerciais da cidade. Esta foi uma prática que 

ia além da comunidade judaica, envolvendo judeus e sírio-libaneses.  
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cliente, na cobrança da prestação etc). O ambulante trabalhava nas ruas ou casas, 

dedicando-se a vender coisas, que eles chamavam de “bater clientela”. Eram geralmente 

coisas pequenas como gravatas e bugigangas de todos os tipos. Trabalhavam com a 

venda à prestação, controlada pela memória, pelo atendimento pessoal baseado à 

construção de uma confiança mútua entre vendedor e cliente. 

 

Meu negócio era miúdo, não era graúdo. Era vendendo um vidrinho de 

perfume, vendia uma gravata (...). Eu levava dentro de uma pastinha. Entrava 

mais nos escritórios, assim, vendendo, fazendo um negociozinho. Na folga eu 

lavava vidro, comprava vidro vazio dos garrafeiros, lavava os vidros, fazia o 

perfume, enchia e ia vender (depoimento de Alberto Mizrahy, 1992. Citado 

por Cuperscmid, 1997, p. 114) 

 

 

O ambulante foi muito importante para levar produtos inexistentes, em regiões 

em que não havia lojas ou onde era difícil o acesso a elas. Os ambulantes iam assim da 

capital ao interior levando mercadoria. Em Belo Horizonte, majoritariamente 

dedicaram-se ao comércio de roupas prontas, trazidas de fora da capital. Porém, como 

capital, não cabia no planejamento a possibilidade de se instituir uma situação de 

ausência de lojas ou dificuldade de acesso e foram idealizadas áreas de comércio, tendo 

a Avenida do Comércio, atual avenida Santos Dumont. O papel do ambulante na cidade 

era suprir o conforto, a facilidade, o acesso aos produtos, aumentar a venda dos próprios 

produtos e sua divulgação e, como prestamista, facilitar o pagamento para os clientes. 

Pfeffer (1993) associa o ato de “bater clientela” como um mito da geração dos 

primeiros migrantes na cidade. Significava muito mais que sair de porta em porta, 

vendendo produtos, era um modo de vida que simbolizava as dificuldades dos primeiros 

tempos. Tornou-se um mito, reforçado e repassado na memória dos imigrantes 

ressaltando o orgulho de suas ações na luta cotidiana (Pfeffer, 1997, p. 69). 

 

 

Não, ninguém era rico, não. Todo mundo lutou muito, porque era imigrantes, 

Né? Todo mundo vivia de clientela (...) uns enriqueceram, muitos saíram 

para abrir lojas (...). A gente pensava que se achava ouro na rua – não, não 

era nada disso. Tinha que trabalhar muito (...) não era fácil não. (depoimento 

de Helena Shwartzman,, 1993. Citado por Pfeffer, 1997, p. 69) 

 

 

O ambulante não concorria com as lojas, tinha uma função à parte ou 

complementar a ela, já que muitos acabavam, além de pegar mercadorias em 

consignação, trabalhando contratados como revendedores, divulgando o produto e 
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atingindo mais clientes. 

Ambulante era um ofício e como tal tinha um saber próprio. Na venda das 

fazendas (tecidos), por exemplo, os ambulantes criaram métodos próprios para vender, 

calcular a venda, escolher e pagar seu produto. Seu saber ia, assim, desde o momento da 

compra da mercadoria, seguida pela revenda e sua finalização com um embrulho bem 

feito, com barbante ou com uma fita engomada.  

Vendia-se tecido pelo peso ou pela qualidade. Quem trabalhava com tecido 

sempre levava uma lupa portátil para a análise da tessitura e contagem dos fios. Esse 

saber servia tanto para selecionar os tecidos pela qualidade, quanto para negociar o 

preço numa boa venda (quanto mais fios, mais qualidade tinha o tecido). 

Outro produto muito comercializado por judeus foi a gravata, um artigo de luxo 

importante na composição do traje masculino. O ambulante, que se especializava nesse 

tipo de produto, o apresentava de forma accessível e variada para combinar e atender 

todo tipo de vestimenta e de cliente. Nos relatos, descreve-se a forma de vender o 

produto, expostos nos braços para serem visíveis na circulação nas praças ou ruas. 

 

 

Aqui tinha três judeus que eram especialistas em vender gravatas na rua. (...) 

visitavam a Estação Central, estações rodoviárias e andavam por esses 

bairros, onde havia mais aglomerações (depoimento de Mauricio Coronho, 

1991. Citado por Cuperschmid, 1997, p. 114). 

 

Vendia coisas finas, gravatas...vendia gravatas para me defender. Trabalhava 

de noite, porque antigamente os homens usavam muita gravata, terno com 

gravata. Então, se “vendia” muitas gravatas. Andava nos bares oferecendo 

gravata (depoimento de Jacob Malamud, 1991. Citado por Cuperschmid, 

1997, p. 114). 

 

 

 

Quando os judeus, que trabalhavam como ambulantes, melhoravam de vida, 

grande parte das vezes, fixavam-se num ponto comercial em que continuavam vendendo 

as mesmas coisas do tempo em que eram ambulantes ou especializavam-se num tipo de 

atividade mais específica como conserto de guarda-chuva ou de relógios, por exemplo. 

Os migrantes judeus que trabalharam como ambulantes tornaram-se uma 

presença ativa na cidade, ocupando espaços e ficando visíveis, conhecendo as pessoas, 

ingressando pela funcionalidade no dia-a-dia da sociedade. 

Muitos judeus, que se dirigiam à cidade, trabalharam na área da representação 

comercial. Vinham para Belo Horizonte para atuar na distribuição de produtos grandes e 

pequenos: tecidos, material de escritório, pedras, brinquedos, eletrônicos até carros. 
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Instalavam-se em escritórios, promoviam leilões, trocavam mercadorias e experiências 

com outras capitais do país, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, que já possuíam 

muitas indústrias de produtos nacionais.  

É importante dizer que, pelo domínio de uma outra língua, pelo conhecimento 

cultural e atitude cosmopolita, também trabalharam com mercadorias importadas. Como 

já foi citado, com o enriquecimento, geralmente fixavam-se com o estabelecimento de 

lojas comerciais em ramos muito específicos. Os judeus, no primeiro momento, que 

chegavam à cidade sabiam fazer alguma coisa, tinham uma habilidade ou a tradição de 

um oficio. Posteriormente, quando já estabelecidos com algum dinheiro, ampliavam 

seus negócios e acabavam ocupando o nicho da especialização no comércio em algumas 

áreas, principalmente na introdução do comércio de artigos de luxo. 

 

Pesquise aí na sua casa e veja se tem algum eletrodoméstico ou outro produto 

comprado na Inglesa Levy. A loja era uma das principais casas comerciais da 

Belo Horizonte dos anos 50, resultado da fusão da pequena CASA LEVY 

com a MOBILIADORA INGLESA. Ali, comprava-se de tudo: roupas, 

dormitórios, capas de fórmica, guarda-roupas, televisores, rádios e radiolas. 

Para completar, a casa lançou o BOLICHE MOBIN, que distribuía prêmios 

semanais pelo canal 3. A Inglesa Levy foi uma das maiores redes de lojas, 

que o comércio de Belo Horizonte conheceu e marcou época com seu slogan 

simples, mas que dizia tudo: “Inglesa Levy – A sua casa”. (COSTA, 

NOVATO, 1997,p. 126). 

 

 

Como percebe-se na amostragem dos dados, os judeus na cidade começaram a se 

especializar em setores específicos e tornaram-se referência na venda do que realçava o 

cliente e sua casa. Como o anúncio da Casa Liberdade, que conta a história da Casa e 

inclui a foto de uma sala de jantar, na revista Belo Horizonte completou 50 anos: 

 

 

Há 17 anos, em 1930, FELIPE & MOISÉS ROZENTSVAIG, visando dotar 

Belo Horizonte de uma mobiliadora à altura de seu vertiginoso progresso, 

fundaram a “CASA LIBERDADE”.  

O sucesso alcançado pela firma foi tão grande que, para atender aos 

contínuos pedidos de seus inúmeros fregueses, teve que aumentar o capital 

dez vezes mais, o que foi feito em 1944. 

Atualmente, possuindo uma grande freguezia em todo o Estado de Minas 

Gerais, possuem em giro um grande capital e vendem desde móveis baratos 

preferidos pelas classes modestas até móveis finos e estilizados, à vista e com 

facilidade de pagamento. FELIPE & MOISÉS ROZENTSVAIG abriram uma 

filial à rua Tupinambás nº460, pelo mesmo sistema de vendas da matriz, para 

atender melhora a sua freguesia. (Belo Horizonte completou 50 anos, p.355). 

 

 

Ou ainda, na mesma revista, o anúncio da loja A Vantajosa, que vendia “Modas 
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e Peles” e estava localizada à Rua dos Carijós, 479. Também é um anuncio de página 

inteira:  

Uma das melhores casas no gênero e que influi decisivamente para que seja 

elegante a mulher mineira. Possui sempre “Modêlos” e negocia em artigos de 

grande luxo. A etiqueta de “A VANTAJOSA” em uma peça de vestuário 

feminino significa bom gosto e distinção. DIREÇÃO E PROPRIEDADE DE 

JACOB FERMANN. (Belo Horizonte completou 50 anos, na p. 356). 

 

Como também registra seu anúncio na revista Belo Horizonte, em 1936 (Figura 

1). 

FIGURA 1 

Anuncio da casa A Vantajosa, 1936 

 
(Revista Belo Horizonte número 75, Dezembro de 1936) 

 

 

Os judeus não foram os únicos migrantes a trabalharem com o comércio também 

destacaram-se italianos, portugueses e sírio-libaneses. Entretanto os judeus destacaram-

se num nicho singular, especializaram-se em artigos de luxo influenciando os gostos e 

introduzindo, na cidade, novos hábitos, modos e modas. 

 

Vende-se a dinheiro e a crédito. Especialista em ternos sob medidas. Tem 

sempre grande e variado stock de casemiras nacionais e estrangeiras, brins e 

linhos, moanteaux e capas pelos menores preços. (Propaganda da Alfaiataria 

Viaducto, de página inteira, na Revista Belo Horizonte completou 50 anos, 

em 1947) 
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Como se vê, o comércio do luxo, destacou-se nos estabelecimentos comerciais 

de propriedade de judeus, como trataremos a seguir, constituíram-se, majoritariamente, 

no setor de móveis e decoração e no setor de vestuário e modas. 

Inovação na introdução de gostos e estilos é uma marca importante, conforme 

comprova o anúncio da Peleria Sibéria (depois abandonou a especialidade em peles e 

ampliou para modas em geral (Figura 2). 

FIGURA 2 

Anuncio da Loja Peleria Sibéria, 1939 

 

 

(Revista Alterosa, n. 01, 1939) 

 

A Peleria Sibéria, posteriormente Sibéria Modas, foi uma referência em 

elegância para a cidade de Belo Horizonte, que começou com peles e depois passou a 

vender tudo que havia em torno da moda: lingerie, bijouteria, perfumaria, moda 

esportiva, calçados e ainda objetos de decoração. 

No quesito de inovação, como referência em Belo Horizonte, também se 

destacava A Futurista (Figuras 3 e 4). 

FIGURA 3 

Anuncio da Casa A Futurista, 1933 

 



136 

 

 

(Revista Belo Horizonte número 12, novembro de 1933) 

 

 

FIGURA 4 

Anuncio da Casa A Futurista, 1936 

 

 

(Revista Belo Horizonte número 72, Outubro de 1936) 

 

Ao analisar a relação entre Moda e Modernidade na cidade de Belo Horizonte 

nos anos 1940 e 50, Oliveira Junior (2011) afirma que 

 

 

No caso de uma grande cidade brasileira como Belo Horizonte, emblemática 

na medida em que busca pelo novo e o culto ao moderno é um “mito de 

origem” dessa sociedade, a moda pode ser considerada não apenas elemento 

sócio-cultural ligado à ideia de desenvolvimento de novos e modernos 

hábitos, mas também uma celebração estético-urbana da pretensa 

consolidação da vocação moderna da cidade; assim como do próprio 

processo da modernidade desenvolvido tardia e marcadamente excludente. 

(2011 , p.89) 
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O culto à moda é uma introdução de novos hábitos, porém marcando paradoxos 

no ideal de modernidade. As lojas grandes de departamentos, como tornaram-se A 

Futurista e a Sibéria, que na Europa e nos Estados Unidos representariam a 

popularização da moda, tornaram-se na capital mineira a referência de requinte e 

elegância. 

Antes das inovações e da moda, propriamente dita, era preciso tecidos e 

acessórios. Belo Horizonte deu grande destaque à moda e concentrava muitos alfaiates e 

costureiras na produção de um visual de elegância para os moradores da cidade. No 

nicho de moda, além das lojas de roupas prontas, muitos judeus foram comerciantes de 

tecidos vindos, principalmente, do Rio de Janeiro e São Paulo ou importados de fora do 

Brasil.  

Primeiro, como ambulantes, depois com suas lojas próprias, é preciso dar 

destaque ao comércio de tecidos finos, como casimiras, que eram vendidos em várias 

lojas de proprietários judeus. Traduzia-se, assim, pela iniciativa dos comerciantes 

judeus a introdução de hábitos de elegância no vestir e na adequação a um novo estilo 

de requinte, que a cidade exigia. A modernidade associa-se sempre à inovação contínua, 

o revolucionar-se sempre. 

Essa ideia de inovação nos hábitos explicita-se além do vestuário, expressa-se 

também na aquisição de produtos com tecnologia como nos anúcios, que se seguem (do 

carro Chevrolet Pavão e da máquina de escrever Remington) da Casa Arthur Haas 

(Figuras 5 e 6). 

 

 

FIGURA 5 

Anúncio do Carro Chevrolet Pavão, da Casa Arthur Haas, 1936 
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(Revista Belo Horizonte. número 72, Outubro de 1936) 

 

 

 

 

FIGURA 6 

Anúncio da Casa Arthur Haas, 1939 

 

 

(Revista Alterosa, número 01, Agosto de 1939) 

 

 

Atendendo às necessidades da cidade e criando modas e modos, os judeus vão se 

integrando e consolidando seus espaços de atuação. Assumem a posição de utilidade no 

servir, mas, principalmente, garantem a estruturação da cidade dentro dos nem tão 

novos padrões, mas que eram novos para o estado mineiro, que a nova capital exigia. 
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Quanto aos setores do comércio de judeus, a pesquisa realizou-se em fontes tais 

como as entrevistas direcionadas para localização de comércios, como encontradas em 

revistas comemorativas e revistas da cidade da época, nas bibliotecas e arquivos do 

Arquivo Publico Mineiro, do Arquivo da Cidade, do Museu Histórico Abilio Barreto, da 

Biblioteca Pública Estadual Luis de Bessa, da Fecomercio e da Associação Comercial.  

Dessa forma foi possível completar e identificar melhor os endereços e perceber o 

tamanho e a importância dos negócios citados. 

Os mais significativos na memória dos depoentes, pelo tamanho e importância 

na cidade, têm reportagens associadas, são citados nas revistas, fizeram mais 

publicidade e são registrados com mais histórias e fatos nos relatos. 

Os judeus destacaram-se em várias áreas. Esse destaque deu-se pela 

especialidade, pela quantidade de estabelecimentos de um mesmo ramo de atividade ou 

por uma tradição naquele ramo ou negócio. Foi contabilizada a existência de vinte e 

cinco lojas de móveis de proprietários judeus na cidade. Alguns proprietários tinham 

mais de uma loja e outros formaram uma verdadeira cadeia de lojas, com mais de três 

lojas na cidade. 

Havia no início muitas lojas, que vendiam o móvel básico, mas posteriormente, 

principalmente com a abertura da Casa Liberdade, os judeus  começaram a fabricar e 

vender móveis mais especializados, finos e decorativos. Dentre essas tantas lojas, 

destacaram-se no comércio na cidade algumas que apareceram mais intensamente nos 

relatos dos depoentes e nas revistas da cidade: a Casa Confiança, a Casa Liberdade, a 

Casa Melinger (com venda de Antiguidades), a Misionchnik e Limões, a Casa Levy e a 

Mobiliadora Inglesa, A Soberana Móveis e Nova Soberana, a Capital Mineira, a 

Mobiliadora Mineira e a Mobiliadora para Todos.  

 

Casa Confiança: Moveis e tapeçarias (Rua São Paulo 522. P. 467). 

Propriedade de MISIONSCHNIK & LIMÕES: móveis dos mais variados 

estilos e de esmerado acabamento – Fabricação  em larga escala na sua seção 

da Avenida Olegário Maciel, 715, por operários especializados, contratados 

no Rio e em São Paulo, muitos com prática adquirida na Europa. (Belo 

Horizonte completou 50 anos, p.467). 

 

Algumas fábricas de móveis também foram antes e/ou tornaram-se ainda fábrica 

de colchões. É importante salientar que os judeus se destacaram também no comércio de 

colchões. A fabricação de colchões consistia basicamente em costurar as capas para o 

cliente escolher e, posteriormente, fazer o enchimento delas com a fibra apropriada e 
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finalizar o arremate. Destaca-se aí a Colchoaria Mineira, à Rua Rio de Janeiro, que 

depois foi ampliada dando origem à Casa Elite, diversificando os produtos com a 

inclusão de móveis. 

No setor de vestuário, havia especialização para cada público: enxoval para 

noivas, enxoval de bebê, modas e peles para mulheres, moda para homens, moda para 

senhoras. Os judeus ocuparam todos esses nichos com destaque em vender tecidos de 

qualidade e com variedade e roupas prontas, que prometiam, além de vestimenta, um 

toque de elegância. Há o registro de vinte e uma lojas no ramo de vestuário, 

pertencentes a judeus, na cidade de Belo Horizonte. 

Além das lojas, há o destaque também para os muitos judeus, que trabalharam 

como representantes especializados em tecidos e roupas em Belo Horizonte. No 

imaginário popular essas casas vendiam, além de tecido, vendiam principalmente o 

estilo. 

Os judeus destacaram-se também no comércio de bijouterias e joias. Há o 

registro de nove lojas com destaque para A Jóia e Amsterdã Sauer (que começou a atuar 

com outro nome e depois trouxe uma parceria com a loja paulista, garantindo sua marca 

e ampliação). Não é um destaque em quantidade de estabelecimentos, mas como 

referência no comércio dessas mercadorias. 

Outros setores importantes foram ocupados pelas lojas de material eletro-

eletrônico, rádios e radiolas, brinquedos, material de construção, lojas de automóveis (A 

Casa Arthur Haas), guarda-chuvas, relógios, importados em geral, e também nos setores 

de alimentação e entretenimento como cafés, restaurantes e os chamados “dancings”. 

Foram registradas as vinte e cinco lojas no total, setores de variedade, no ramo de 

alimentação e café e no campo do entretenimento, da revenda e consertos e de produtos 

especializados. 

Entre os destaques existem as grandes lojas que eram referência na venda de 

artigos específicos ou pela variedade de produtos. No primeiro caso, é interessante citar 

A Radiante
78

, que vendia eletro-eletrônicos como rádios suíços e americanos, radiolas e 

motores automáticos das marcas Therens e Paillard, e a Capital Mineira que vendia 

alfaiataria, guarda-chuvas, malas e brinquedos. 

 

A Radiante (KIBA LERMAN E FILHOS), (R. dos Caetes 401) Dentre as 
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 Antes de abrir a Radiante a proprietária Kiba Lerman possuiu uma loja de móveis, em outro número da 

mesma rua dos Caetés. 
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casas do ramo, em Belo horizonte, destaca-se “A Radiante”, preferida por 

seus excelentes artigos e preços vantajosos. Rádios,  suissos e americanos – 

Radiolas – Caixas – Motores automáticos e simples Therens e Paillard – 

Válvulas e todos acessórios para rádio.  A Radiante: rádios e motores 

automáticos e simples de fabricação suíça com foto da família e de um outro 

homem ao lado que pode se um vendedor. (Belo Horizonte completou 50 

anos, p.472). 

 

 

Casa Capital Mineira (Afonso Pena, 1120, anuncio pequeno). Propriedade de 

Moysés Kraiser e Salomão Sternick: alfaiataria de primeira ordem. Variado 

sortimento de artigos para homens. Relógios de afamadas marcas mundiais. 

(Belo Horizonte completou 50 anos, p.478). 

 

 

A integração comercial dos judeus é visível e importante e pode ser destacada 

pela participação dos judeus na fundação dos espaços do comércio da cidade e da sua 

organização. Na lista de sócios da Associação Comercial de Minas Gerais aparecem 

como contribuintes Arthur Haas e seu filho Luis Haas
79

, Leon Cohen, Isaac Levy, Leon 

Grebler e Kiba Lerman, todos proprietários de comércio de destaque na cidade e objetos 

desta investigação. 

A integração pelo comércio é que vai ao encontro da própria expectativa do ideal 

de modernidade, com a atração de profissionais “facilitadores” dos serviços, do conforto 

e principalmente do acesso a produtos e novos estilos trazidos de fora.  

O contato com outros estados, com seus países de origem  e outros países foi um 

impulsionador para a área em que se especializaram na cidade: comercialização de 

artigos de luxo. Representavam marcas importadas ou referência por especialização ou 

qualificação e introduziram, por meio do comércio, novos hábitos e modos de ser na 

sociedade de Belo Horizonte. Essa é uma marca, que gera mais do que a relação entre a 

cidade e os judeus, gera a fixação do elemento judeu e sua aceitação, pela própria 

utilidade, como parte da cidade onde se adapta e contribui para a consolidação do ideal 

moderno da cidade, reafirmado pela introdução de novidades, de estilos inspirados nos 

modelos europeus, dos estereótipos de uma sociedade elegante,  que se pretendia a 

igualar como metrópole às outras grandes capitais do país, que eram o Rio de Janeiro e 

São Paulo.  

Defende-se assim aqui que a relação dos judeus com a cidade é singular e a 

própria cidade conforma a essa relação singular. Belo Horizonte é tratada como uma 

cidade de serviços e os judeus ocuparam os espaços oferecidos pela cidade na oferta 
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desses serviços. Dessa forma, integraram-se e transformaram a cidade com a introdução 

de modos, modas, produtos e acabaram por demarcar um espaço próprio, que se 

configurou como um território do judeu em Belo Horizonte e onde ele se afirma como 

um grupo, organiza-se em comunidade por meio das instituições, que criou para 

dialogar com o lugar de acolhimento, a cidade de Belo Horizonte, e se fazer representar 

como um grupo judeu. Essa temática trata da segunda forma de integração e está 

associada à cidadania, foco do capítulo a seguir. 
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3. Emancipação e associativismo: sentidos da construção da 

cidadania entre os judeus 

 

 

Este capítulo discute o associativismo como um dos modos de os migrantes 

judeus participarem da sociedade belorizontina, na construção de suas formas políticas 

mais essenciais, que lhes deu visibilidade e possibilitou sua integração. Faz-se aqui um 

tratamento teórico do republicanismo e dos elementos que o constituem de maneira 

mais significativa na construção da cidadania e, na sequência, discutir-se-á a fundação 

do espaço judaico na cidade, por meio de suas instituições.  

Os dados da investigação indicaram a inserção dos judeus na cidade de Belo 

Horizonte pela via de sua utilidade, especificamente tratado neste estudo por meio da 

análise da participação dos migrantes judeus no comércio da cidade. A integração, 

entretanto, exige uma articulação política dos migrantes, por meio das associações 

fundadas e nos diversos pactos assumidos do grupo entre si e com a cidade, que serão 

aprofundadas, quando analisarmos as instituições como um estudo de caso, no caso 

específico de Belo Horizonte, cidade que incorpora a república como componente 

identitário da sua própria natureza como cidade da modernidade.  

As teorias abordadas aqui vão explicitar os sentidos que o ideal republicano 

carrega para os judeus no mundo e, de forma singular, para os judeus em Belo 

Horizonte, analisando os ideais, que se apresentavam na escolha e nas motivações do 

viver na capital mineira. 

É fundamental lembrar que se defende aqui é que a cidade de Belo Horizonte é 

identificada como uma cidade criada e planejada dentro dos parâmetros da República 

brasileira, como símbolo dessa República e que essa imagem atuou como um apelo de 

atração e na fixação dos migrantes de origem judaica nesta cidade.  

Ideal republicano, como referência teórica pautada na tradição republicana, é 

inspirado nos clássicos do pensamento político (filiados ou críticos ao republicanismo) e 

traduz um ideal de virtude vinculado à ideia de valorização daquilo que é publico e bem 

coletivo. Para alguns autores o termo republicanismo “é tão plural que poderia significar 

qualquer coisa, tudo ou nada” (PIZZANI, 2007) já que comporta uma série de posições 

que se colocam muitas vezes distintas, diferentes entre si.  

Pinzani (2007) destaca a atual revisão do republicanismo ou republicanismos no 
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plural, com a redescoberta da tradição republicana pela teoria política anglo-saxônica 

em particular (Quentin Skinner, Phillip Pettit e Maurizio Virolli) no final dos anos 1990. 

Nesse movimento teórico, dá-se destaque a uma onda neo-republicana em vários países, 

que traduzem um renovado interesse pelas temáticas republicanas.  

 

O republicanismo brasileiro diferencia-se da linha anglo-saxônica, porque se 

caracteriza menos pela insistência na temática das virtudes cívicas, típicas do 

republicanismo clássico e do neo-republicanismo, e se impõe pela 

preocupação com o fortalecimento do senso de coisa pública entre os 

cidadãos (cf. PIZZANI, 2007. P. 5) 

 

Com relação ao republicanismo parte-se da noção central, que se delineia na 

sobreposição do bem publico sobre o privado e que para o judeu, como será discutido 

aqui, está alinhada à crença de que a inclusão de direitos pode ser caracterizada como 

um processo de emancipação. 

 

3.1. Os sentidos da emancipação e a tradição judaica 

 

Emancipação pode ser conceituada como introdução de direitos e/ou 

equiparação dos direitos para todos oriundos da implantação de uma sociedade liberal e 

burguesa, na Europa que se organizou sob o princípio laico, geralmente, e cujo estatuto 

jurídico possui uma uniformidade ampliada para a sociedade como um todo em 

substituição à hierarquização da sociedade com características feudais e pautadas em 

privilégios com raízes medievais
80

. 

A abordagem de Poliakov (1996) sobre a emancipação dos judeus nas 

sociedades modernas dá sustentação à associação que faço entre Republicanismo e 

Emancipação judaica. A consolidação da sociedade liberal burguesa principalmente e 

não exclusivamente sob regime republicano, inicialmente na França e posteriormente na 

maioria dos países, vai ampliar um conjunto de direitos para o elemento judaico.  

No caso dos judeus, “era impensável que uma categoria de homens, 

desempenhando um papel de primeiro plano nas tropas e na produção, ficasse 

submetida a um regime de exceção e a leis particulares” (POLIAKOV, 1996, p. 185); a 

emancipação parecia, de fato, inevitável a partir das condições, que se estabeleciam na 

passagem para a sociedade liberal burguesa, baseada nos princípios do liberalismo. 
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Como já sinalizei é à ideologia revolucionária francesa, que se atribuí o mérito 

pela emancipação dos judeus: 

 

Nas vésperas da Revolução francesa essa emancipação está sendo preparada 

em todos os países da Europa Ocidental. Na esteira das ideias humanistas da 

época, e até no Império Tzarista, Alexandre I, irá procurar melhorar a 

condição do povo dispersado, chegando mesmo a pensar em erigir-se como 

seu protetor universal, mas é a à França revolucionária que cabe oferecer ao 

mundo o espetáculo de uma emancipação completa, conforme a Declaração 

de Direitos do Homem, e esse exemplo é seguido pela maioria dos outros 

países na época em que se encontram sob a dominação napoleônica. 

(POLIAKOV, 1996. p. 185) 

 

Entretanto, esse processo de emancipação, que caracteriza a autonomia e a 

melhoria das condições para os judeus nos países europeus, não se dá de forma 

semelhante em todos os países, está associado às culturas e aos contextos de cada nação 

europeia e nem se dá de uma forma consensual e harmônica. 

Em primeiro lugar, a emancipação associa-se ao contexto revolucionário 

burguês (Inglaterra, Estados Unidos e França entre o século XVII e XVIII)
81

, de lutas 

por direitos e igualdade. No caso dos judeus, há um encontro conjuntural de ideais que 

vão levar, na medida em que eles se emancipam, a tender para o campo da esquerda e, 

dessa forma, chocam-se com orientações politicas em vários Estados de domínio 

burguês capitalista. 

Em segundo lugar, a emancipação, que permite uma autonomia jurídica capaz da 

levar à liberação e ascensão dos judeus, acaba por perturbar a ordem estabelecida e os 

grupos tradicionais nas sociedades envolvidas, gerando a criação de mitos 

conspiratórios e persecutórios como os chamados Protocolos de Sião, já tratados na sua 

relação com o antissemitismo (ver capítulo 2). 

Os Protocolos de Sião significam uma reação à ameaça e à insegurança que 

veio com a ascensão de um grupo “diferente” que durante o medievo carregou 

lendariamente a imagem de “povo deicida” (aquele que matou Cristo-Deus) e, agora nas 

sociedades mais laicizadas, produziram um antissemitismo moderno, que associava aos 

judeus sentimentos alternados de inveja econômica e rivalidades profissionais 

(POLIAKOV, 1996, p. 185-186). 

O processo de emancipação judaica tem suas bases ainda nos reformadores 
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franceses na Assembléia Constituinte que definiu, entre os dias 21 e 23 de dezembro de 

1789, a liberação total dos direitos cívicos aos protestantes e os estendeu aos 

comediantes e aos carrascos. Permanecia, entretanto, a negação dos direitos civis aos 

judeus defendida por grupos mais conservadores, que apontavam uma vida de 

decadência e vícios aos judeus franceses, que só seriam regenerados pela tradição 

iluminista como se vê no discurso de Robespierre na Assembleia Nacional, na sessão de 

23 de dezembro de 1789, que registrou: “Os vícios dos judeus nascem do aviltamento 

em que vós os mergulhastes; eles serão bons para quando puderem achar alguma 

vantagem em sê-lo” (Moniteur de 23-25 de dezembro de 1789, citado por POLÍAKOV, 

2009, p. 188). 

Havia também uma contradição importante entre a tradição talmúdica e as 

concepções emancipadoras do Século das Luzes que, apontava dois caminhos 

diferentes: ou a promoção dos judeus à cidadãos franceses e sua supressão ao judaismo 

tradicional ou seu rebaixamento à condição de equiparação com demais instituições de 

caráter laico, mas com isso a possibilidade de responsabilidade política com inclusão 

nos direitos civicos, para conciliação da permanência da tradição talmúdica. 

Por fim, a Assembleia Nacional reconheceu os não-católicos como capazes do 

preenchimento de todos os empregos civis e militares, exceto os judeus, sobre os quais 

se reservaria o direito de se pronuciar (POLIAKOV, 2009, p. 189).  

Assim, em cada uma das regiões da França, a situação de integração foi se dando 

diferentemente. Em Bordeaux, por exemplo, os judeus estavam integrados à burguesia 

local e acabaram por manobras próprias a alcançar a igualdade de direitos já em janeiro 

de 1790, ou seja, um mês depois da decisão da exclusão dos judeus quanto à igualdade 

cívica na Assembleia Nacional. 

A emancipação só veio a se estabelecer de forma global na França com a 

tentativa de fuga do rei durante a Comuna de Paris, que se associava, em 1791, às 

noções de um novo tempo, mantido por um espírito renovado e por campanhas de 

descristianização e, consequentemente, perdão ao “povo deicida” finalmente.  

Com a Era Napoleônica, ampliou-se a vivência emancipatória judaica para oeste 

do Vistula, apontando novos horizontes para integração e, aos poucos, grandes 

mudanças para aqueles judeus que já haviam começado a emancipar-se a si mesmos 

pela participação nas atividades comerciais e em outros setores. 

Pode-se afirmar assim, que os judeus têm seus processos de emancipação 
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associados à implantação dos ideais iluministas nas sociedades burguesas, 

principalmente na França e nos Estados Unidos e às várias campanhas de laicização dos 

Estados, mas, por outro lado, a emancipação coloca uma contradição fundamental entre 

a tradição judaica (baseada em regras próprias) e a participação civil do judeu em 

dimensão nacional.  

Sob a ótica política, a emancipação acaba por combater a segregação que 

garantia, pelo isolamento, a sobrevivência do judaísmo tradicional, integrando os judeus 

como indivíduos e cidadãos da nação. A consequência desse processo é uma maior 

visibilidade do grupo judeu, mas também a intensificação dos conflitos e dos 

sentimentos antissemitas, na tradicional oposição entre o idem e o alter ou os iguais e os 

outros. 

Na Alemanha, a emancipação não se completou, nem mesmo durante o domínio 

napoleônico. Nas regiões de ocupação francesa, como a Renania, a hegemonia tinha 

sido imposta e era assim vista como negativa e tirana, gerando uma resistência, o que é 

uma explicação para a incompletude dos processos emancipatórios judaicos mesmo 

durante a Era Napoleônica. Até a época do nazismo, a emancipação que ocorria em 

território alemão se fazia individualmente e não pelo grupo, dos chamados “judeus da 

Corte” que a conquistavam por meio de dinheiro e influência (POLIAKOV, 2009. p. 

202-203). 

Entretanto, mesmo se tratando da integração pela posição e utilidade, na 

Alemanha, os judeus continuaram sempre sendo cidadãos de segunda classe com base, 

inclusive, numa ressalva da constituinte de Vestfalia (1807), inspirada no modelo 

francês, que reservava, no caso dos judeus, a decidir a admissão às funções publicas por 

via legislativa, possiblitando assim a tomada de diversas medidas discriminatórias, 

mesmo depois do fim da Era Napoleônica (1815). 

A emancipação plena e de fato, portanto, consolidou-se historicamente na 

França. Nos demais países europeus, principalmente na Alemanha, esbarra nas 

autoridades locais, o que leva muitos judeus a se converterem ao cristianismo para 

serem integrados numa nova geração de marranos (POLIAKOV, 2009, p. 227). 

O que significava para a massa dos judeus a emancipação? Sob o aspecto legal, 

identificava uma nova condição político-jurídica, porém não impedia a continuidade da 

noção de um Estado judaico em separado (seguidor das leis e tradição talmúdicas) 

dentro de um Estado maior e até de sua concentração judaica em guetos por toda a 
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Europa.  

Faz-se importante ressaltar que durante a coexistência da religião judaica no 

mundo europeu, antes e durante a constituição do moderno estado-nação, os judeus 

foram segregados em aldeias nas áreas rurais e bairros específicos nas áreas urbanas e, 

nessa condição, lidavam no dia-a-dia muito mais com as autoridades judias do que com 

as autoridades do Estado.  

Essa separação física dos judeus representava uma forma restritiva sob a forma 

de coerção, ao mesmo tempo em que funcionava como um modelo de proteção ao seu 

status quo social.  

No projeto emancipador dos judeus no mundo europeu suprimiria-se a 

autonomia comunitária (formada pelas autoridades locais judias) e se criavam regras 

específicas para a integração: obrigatoriedade de as crianças judias frequentarem a 

escola pública, obrigatoriedade de o jovem judeu servir ao serviço militar, 

responsividade do adulto em não mais se submeter ao poder dos líderes comunitários e 

responder agora diretamente às autoridades do Estado, supostamente inimigas. Os 

judeus tinham que demonstrar as qualidades humanas e nacionais (presumidas como 

naturais e inatas entre os cristãos: bons franceses, bons alemães) para serem integrados. 

A emancipação só se consolida com a participação dos filhos, que vão se 

tornando partidários das ideias de emancipação e, gradualmente, após uma ou duas 

gerações, quase todos os judeus do mundo ocidental europeu estavam aliados aos ideais, 

que tiveram origem no Tempo das Luzes: “ao filho do gueto aqui presente, garante-se 

que agora é um cidadão como os outros, de ‘confissão israelita’, um homem e não um 

judeu” (POLIAKOV, 2009, p. 222). 

Essa noção de emancipação também vai se refletir no Leste Europeu, porém nos 

contextos da Europa no Leste, ainda permaneciam impérios e movimentos 

segregacionistas (como no Império Turco e no Império Russo). Nessa perspectiva, a 

emancipação do Leste torna-se o ideal principalmente para as novas gerações, porém 

não se estabelece realmente. 

A ideia de emancipar-se relaciona-se aos Estados Modernos, geralmente 

associados à repúblicas democráticas. Nesses Estados, sob estruturação legal 

estabeleceria-se a igualdade jurídica, tão desejada pelos judeus que encontrariam assim, 

proteção, autonomia e possibilidades legais de ascensão social. 
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3.2. O Caso judaico: República como emancipação 

 

É justamente com o fim da sociedade estamental, sob o regime feudal, e com o 

avanço das trocas de mercado mais livres das regras, que se baseavam nos costumes e 

na religião, que se vai dar o surgimento do indivíduo-cidadão. 

A transição para as sociedades modernas (liberais-burguesas) vai estabelecer uma 

separação institucional entre as esferas econômicas e políticas, possibilitando ao 

cidadão e também, consequentemente ao judeu nas sociedades que promoveram sua 

emancipação, sua esfera de autonomia e a continuidade de cada instância de forma 

independente. 

Essa discussão afeta de forma intensa a relação da construção das noções de 

cidadania para o judeu, tratando de questões em torno do ideal de liberdade, de 

participação e modernização e aprofundando o paradoxo, para o judeu entre a percepção 

do coletivo, vivenciado nos guetos, durante o isolamento e da individualidade, quando o 

judeu passa a intergrar-se à vida nas cidades. 

A ideia de indivíduo aparece no Renascimento,e é incorporada pelo Iluminismo e 

se concretiza no Liberalismo como ideologia destacando-se nas Revoluções Francesas e 

Inglesas, respectivamente nos séculos XVIII e XVII, quando são estabelecidos os 

aspectos jurídicos necessários à emergência da individualidade. No sistema feudal e no 

Estado absolutista (século XVI a XVIII) o Estado era a principal instituição numa 

afirmação da universalidade e do coletivo. 

Com o desenvolvimento econômico, destaca-se o processo de diferenciação social 

e os homens começam a sair do anonimato e a ocupar novos espaços e buscar 

mobilidade e ascensão. A emergência da individualidade é uma característica da Idade 

Moderna
82

 que vai gerar novas lutas e, após as revoluções burguesas, instituir de fato o 

indivíduo e sua inserção nas sociedades liberais como cidadão. 

No caso judaico, a emancipação está associada à cidadania e suas dimensões. O 

direito civil garante a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão e, 

principalmente o livre exercício da prática da religião e possibilidades de reunião e 

associação, fundamentais para o judeu continuar existindo enquanto judeu. É, portanto, 

uma associação importante entre a legitimidade das liberdades individuais, como 
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  A ideia de indivíduo nasce na Idade Moderna e é na modernidade (século XIX e XX) que ela se 

consolida como um princípio das sociedades contemporâneas burguesas. 
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dimensão da cidadania para a afirmação da cidadania judaica nas sociedades, que 

estabeleceram princípios jurídicos dessa liberdade.  

De forma ampla, para que se efetive o exercício da cidadania é fundamental a 

existência das liberdades individuais que, a partir das revoluções burguesas, foram 

alçadas, garantindo que o Estado não poderia tomar ou invadir as liberdades e garantias 

individuais. 

É importante destacar que, embora os direitos civis estejam investidos em 

indivíduos, eles podem e são apropriados para a criação de grupos/associações e, assim, 

tornam-se uma forma de poder (BARBALET, 1989, p. 37-38). 

A inspiração do republicanismo como transformação dos Estados rumo à 

igualdade tem um peso no imaginário judaico pelas possibilidades de integração. 

Analisar o republicanismo vai permitir abrir-se a um diálogo com o liberalismo e as 

teorias que inspiraram a constituição de Estados nesse formato e que possibilitariam, 

então, ao judeu a ascensão à equiparação jurídica e à cidadania. 

Como noção central, define-se aqui a ideologia do republicanismo na sua 

sobreposição do bem público ao bem privado que, para investigação do caso judaico, 

pode ser associada à quatro questões centrais: o bem comum, liberalismo, liberdade e 

cidadania. 

Por bem comum entende-se o ideal da sociedade organizada em torno de leis e 

direitos para direção e funcionamento. Numa república, o poder estará a serviço do bem 

comum, como coisa coletiva ou coisa pública. Bem comum, nem de longe, vincula-se 

ao bem de muitos ou bem de todos, já que o essencial não são quantos se beneficiam, 

mas o tipo de bem que se procura (RIBEIRO, 2008). 

As repúblicas inauguradas após as revoluções dos séculos XVII e XVIII, sob 

influência do modelo liberal-burguês, basearam sua visão de mundo nas repúblicas da 

Antiguidade e do Renascimento na defesa de um Estado, que se paute na igualdade, na 

virtude cívica, na liberdade e na democracia, em que cidadãos organizados em 

sociedade participem das definições políticas e das instituições, em defesa dos interesses 

públicos e num exercício ideal de responsividade cívica.  

A responsividade cívica traduz a ideia do “bom cidadão”, cuja virtude é a 

predisposição de procurar o bem nos assuntos públicos que devem ser refletidos e 

promovidos pela república ideal.  
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Bem público não consiste em equilibrar os interesses do povo e os interesses 

dos poucos: o bem publico é nada mais, nada menos do que o bem-estar do 

povo. (DAHL, 2012, P. 38) 

 

O ideal de bom governo, que os republicanos apostaram como caminho teórico, 

estava sustentada nas qualidades do povo. Tomamos como base o conceito de virtude 

cívica de Dahl (2012) como a virtude dos cidadãos na dedicação ao bem público. Trata-

se de uma caracterítica altruísta do ser humano e é a garantia do bem comum. 

 

Se o governo republicano depende da virtude de seus cidadãos, e se a virtude 

consiste na dedicação ao bem publico (e não aos próprios interesses do 

indivíduo, ou aos interesses de alguma parte do “público”), será que uma 

república é realmente possivel, particularmente em sociedades grandes e 

heterogêneas como as da Grã-Bretanha, da França e da América? (DAHL, 

2012, p. 41). 

 

 

A questão levantada por Dahl indica que o ideal de público e bem comum não é 

uma questão bem resolvida pelos defensores da república. O altruísmo implicaria, no 

caso da virtude cívica, no cidadão colocar o bem público acima de seus próprios 

interesses, o que para os republicanos como Montesquieu, denominados de ortodoxos 

por Dahl, só seria possível acontecer em pequenos Estados. 

A adequação da virtude cívica à escalas maiores, como no caso dos Estados 

nacionais modernos, ao longo do século XVIII, vai exigir adaptações como a criação 

das instituições políticas dos governos representativos (DAHL, 2012, p. 467). 

Outro ponto tratado pelos teóricos do republicanismo é o altruísmo. O altruísmo 

é também a base da teoria do Contrato Social, de Jean-Jacques Rousseau, para 

compreensão de bem comum, que foi abordada por (RIBEIRO 2008) e ampara a 

discussão aqui proposta.  

Na teoria do Contrato Social, distingue-se vontade geral de vontade de todos em 

prol da obtenção do bem comum: na vontade de todos, a união se daria por vantagens 

pessoais. O bem comum está acima da relação do privado, está no plano do espaço 

coletivo, do público que garantiria o Direito à vida e a consolidação das sociedades. 

A vontade geral, portanto, é definida pelos interesses comuns. Não é expressa 

em acordos unânimes, já que cidadãos e grupos defendem interesses diferentes e muitas 

vezes divergentes, mas caracterizam um consenso necessário, resultado dos sentimentos 

comunitários de compromisso com o bem comum (DAHL, 2012, p. 154-157). 

Diferente dos ideais de democracia para os teóricos do pluralismo republicano 
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tem-se em Rosseau a definição do governo como um corpo administrativo do Estado, e, 

nesse sentido, estabelece-se como funcionário do soberano ou como um órgão limitado 

pelo poder do povo.  

O ponto importante para Rosseau é a distinção da vontade geral X vontade 

particular. A vontade particular agiria contra a vontade geral e o governo despenderia 

um esforço contínuo contra o soberano e tenderia a ocupar o seu lugar não como um 

corpo submisso, mas com poder máximo, invertendo os papéis: ao invés de submeter-se 

ao povo, tenderia a subjugá-lo. 

Rousseau reconhecia no ideal republicano romano um modelo de governo que 

serviria à maior participação dos cidadãos nos assuntos referentes à política e essa 

premissa vai ao encontro às discussões do tempo do autor, que por meio da 

representatividade se garantiria o que se refere ao domínio coletivo ou comum aos 

cidadãos. 

As formas democráticas são fundadas no consenso, mesmo que cada caso seja 

singular. Consenso que afirma valores definidos comunitariamente e que precedem o 

próprio governo. No século XVIII, inspirados pelas ideias rousseaunianas, os franceses 

estabeleceram sua república a partir de uma revolução e do estabelecimento de um 

regime de participação, pelo menos em teoria, democrático.  

Na ideologia revolucionária francesa, o estabelecimento do novo regime 

extinguia a sociedade fixada em princípios de privilégios e constituía uma sociedade 

garantidora da de participação política do cidadão mais justa e igualitária. 

É interessante a diferenciação conceitual que Ribeiro (2000) faz entre republica 

e democracia: democracia é um termo grego e enquanto república é um conceito 

romano, que vem da res publica, ou coisa pública, que surgiu em Roma na substituição 

à monarquia. 

Apesar de parecer, republica e democracia, como termos intercambiáveis, não 

são exatamente a mesma coisa. Democracia registra as lutas sociais gregas e assim, 

representa o anseio da massa por igualdade, é um regime do desejo que se coloca ao 

lado da sociedade
83

. Republica proclama a supremacia do bem comum a qualquer 

desejo particular, com disposição ao sacrifício e coloca-se dentro da lógica do poder e 

das instituições (RIBEIRO, 2000, P. 15). 
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  A democracia grega, no entanto, não estendia a igualdade a todos, excluindo escravos e mulheres, por 

exemplo. 



153 

 

Como regime político, a república tem sua defesa no pensamento de 

Montesquieu como o melhor dos regimes (monarquia, república, despotismo), 

reforçando que, na sua lógica, tem como principal requisito a virtude (que em Ribeiro 

foi traduzida como abnegação) em que se cede e se nega vantagens pessoais em favor 

de algo superior. 

Autor importante na discussão sobre república, Maquiavel precisa ser incluído 

nessa noção de bem comum com sua noção do viver político associada ao hábito da 

virtude cívica, entendida como a disposição e capacidade dos cidadãos para cumprir o 

dever de participar ativa e responsavelmente na consecução do bem de toda a 

comunidade política, restringindo seus interesses particulares (GOMEZ, 1995, p. 111). 

Maquiavel defende que a República pressupõe e promove a virtude cívica com a 

promoção e manutenção da participação ativa e contínua dos cidadãos na vida pública. 

Considerava que a concórdia espontânea entre os cidadãos era impossível e que o 

conflito entre eles era inevitável, distinguindo dos outros teóricos de seu tempo. Assim, 

para Maquiavel, a república é uma forma de Estado na qual os cidadãos tem uma 

participação ativa, cabendo ao governo a distribuição do poder entre os grupos e 

mantendo assim a liberdade e a igualdade de todos os cidadãos.  

Assim, coloca-se um ponto fundamental da constituição republicana clássica e 

ideal, a participação ativa dos cidadãos por meio da virtude cívica, entendida como 

altruísmo ou abnegação.  

A segunda questão central na discussão do republicanismo é o liberalismo, que 

vai ser instituído nos muitos processos democráticos como pluralismo político e 

encontra-se presente nas democracias representativas modernas.  

Liberalismo caracteriza-se pela ampliação do poder, que no caso do elemento 

judaico, seria avalizador do cidadão nacional, de confissão israelita, que mantém sua 

identidade e suas formas de participação mais específicas, mas está incluido em 

condições de igualdade e em defesa do bem comum com relação ao Estado. 

República, como ideia, traz a sugestão da evolução política como progresso, que 

acompanhou a defesa da implantação do regime republicano num país, como combate 

ao despotismo e abrindo o caminho para o progresso. A base dessa perspectiva na Idade 

Moderna e Modernidade aliava-se aos valores e interesses burgueses na introdução de 

uma versão da sociedade baseada no modelo liberal, incluindo nosso segundo ponto 

proposto para discussão. 
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O Estado liberal-burguês, ao se estabelecer, via revolução, instituiu alianças de 

diversos formatos, dependendo dos contextos onde ocorreram. Num primeiro momento, 

as classes populares foram submetidas, as alianças aconteciam ou não com a 

aristocracia (clero e nobreza). São os movimentos das classes populares que abriram as 

portas para a participação do “povo” no processo político liberal (monárquico ou 

republicano).   

Ao expressar os interesses da burguesia em ascensão e interessada em assumir o 

controle do Estado, se rejeita, assim, a concentração de poder nas mãos do rei 

(monarquia absoluta), substituído por um estado mais pulverizado em termos político 

permitindo formas de mobilidade social e sustentada por uma base legal e um sistema 

político. A sociedade liberal burguesa, constituída após as revoluções dos séculos XVII 

e XVIII, reafirmava um discurso de liberdade sob a égide da razão e distribuía o poder 

do Estado em instituições, que cuidariam da coisa pública na crença de se extinguir uma 

sociedade hierárquica, estamental por ordem, classe ou nascimento, que legitimava a 

desigualdade e a obtenção de vantagens por grupos ou pessoas. A questão republicana 

coloca-se na noção do auto-governo, na autonomia, na responsabilidade ampliada 

daquele que ao mesmo tempo decreta a lei e deve obedecer a ela (RIBEIRO, 2008, p. 

21). 

Hannah Arendt, em Sobre a Revolução (1963), contribui significamente com a 

Ciência Política dos anos 1960, ao fornecer um estudo comparativo entre as revoluções. 

As revoluções não são encaradas como mudanças sociais apenas, mas o “começo de 

algo totalmente novo” por meio da ruptura do continuum da História (DUARTE: 2000).  

Sobre a obra de Arendt é interessante citar David Watson (2001), que a partir de 

uma perspectiva histórica considera que o livro Sobre a Revolução, de Arendt, se 

constitui num espetáculo político parcial em louvor à Revolução Americana e por isso 

particularmente será tratado aqui. 

 

a revolução como a constitutio libertatis (a meta dos Estados Unidos) 

funciona, como a novus ordo saeculorum (como na França e, de maneira 

mais pervertida, no caso da Revolução Bolchevique) estaria condenada ao 

fracasso. (WATSON, 2001, p.95) 

 

Watson afirma que a revolução na América foi uma conquista especial 

concretizada sob condições peculiares, incluindo aí a ausência de pobreza generalizada 
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e um alto grau de sensibilidade política (o que, para Arendt, significava conhecimento 

dos clássicos
84

).  

O fato de se enfocar a Revolução Americana, no século XVIII, em Arendt, está 

de acordo com a ideia de que até a modernidade está se produzindo a fundação dos 

espaços e a partir da Revolução Americana estabelece-se a noção de reiteração, 

fundação e instauração de algo que ainda não é conhecido, no caso dos Estados Unidos, 

além de impor o fim da unidade colonial americana, instaurou um novo tipo de regime 

político inteiramente novo, que incluía a Constituição (1787)
85

. 

De acordo com Arendt, a Constituição apresentou um aspecto materializador das 

promessas dos revolucionários. A Carta Constitucional definia o Estado como 

República federativa presidencialista, estabelecendo a exigência de três poderes 

independentes (legislativo, executivo e judiciário) e estruturando um Estado pautado na 

autonomia e na liberdade. 

O liberalismo na república representa a fundação do novo, sob formas políticas 

menos centralizadoras, com equilíbrio e fiscalização de um poder sobre o outro 

garantindo, em última instância, ideais da liberdade, como princípio revolucionário dos 

burgueses, na justificativa dos movimentos dos séculos XVII e XVIII. 

Na ótica do ideal do novo, coloca-se Belo Horizonte, para a república brasileira 

e como capital do estado mineiro, e, para o judeu, o novo é a possibilidade de uma 

organização comunitária mais autônoma e mais equilibrada. Configura-se, assim, tanto 

para Belo Horizonte, como para o migrante judeu a possibilidade de uma fundação de 

espaços. 

A questão da liberdade tende a ser central na discussão da cidadania e da 

emancipação judaica, confundindo-se com a própria noção de emancipação. A noção da 

liberdade está assim associada, na república, (em Maquiavel e Hannah Arendt), ao gesto 

dos legisladores de conservar, por meio da lei, os ideais de bem viver dos gregos na 

tradução dos homens do Renascimento. 

A ideia central do republicanismo na Renascença foi a defesa da liberdade 

política, tratada por Maquiavel, com a inspiração republicana romana, afirmando que as 
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  Maquiavel, Montesquieu, Rousseau entre outros. 
85

 Constituição com a função originária de estabelecer as condições para proteção dos direitos e garantir 

as formas de participação ativa.. No caso americano, a formulação da Constituição dos Estados Unidos é 

um bom exemplo do pensamento político de Arendt como configuração de um sistema de poder 

inteiramente novo.    
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experiências dos antigos poderiam orientar as virtudes à experimentação dos modernos. 

A República para Maquiavel seria uma garantia e uma ameaça à liberdade política que 

deveria ser confiada ao povo, que, segundo o autor, teria maior interesse em protegê-la 

do que os aristocratas, que poderiam mais facilmente usurpar a liberdade em benefício 

próprio.  

Maquiavel endossa a idéia aristotélica de uma espécie mista de regime 

republicano ser preferível a qualquer uma das formas “puras” de governo e afirma que o 

governo pelo povo é melhor que o governo dos príncipes, idéia justificada por uma série 

de argumentos, que vão desde a ingratidão da populança aos cidadãos ser mais rara à 

seleção dos magistrados e, principalmente na defesa da idéia de que somente quando a 

populança, como um todo, responde pelo governo é que o bem comum seria 

considerado de forma devida (SKINNER, 2009, p. 179). 

Retomando o ideal de revolução, na concepção arendtiana, traduz-se o desejo, 

em última instância, do grupo revolucionário, da fundação de um espaço da liberdade. 

Espaço da liberdade, que pudesse se tornar visível a todos e valorizar o cidadão, 

expressando a experiência política dos tempos de colônia inglesa, nos pactos assumidos 

entre os primeiros imigrantes, aliada à sabedoria romana de associação
86

. 

A fundação do espaço da liberdade coincidia, segundo Arendt, com a elaboração 

na transmissão do momento da fundação, cujas promessas foram materializadas no 

documento constitucional, a alternativa moderna para o desenvolvimento de uma 

política, cuja autoridade fosse capaz de ser resguardada como suprema, e que se 

manifestou como a expressão do novo começo político que se instituiu. 

Para a autora, o republicanismo ou uma república dotada de liberdade deve 

garantir os direitos civis de participação, isso porque a liberdade política, falando e 

maneira geral, significa o direito de participar do governo ou então perde qualquer 

significado (ARENDT, 1990). 

O conceito de revolução, que se coloca em Arendt, envolve tanto a liberação dos 

homens em relação à necessidade – de modo que eles possam resgatar a dignidade – 

quanto à constituição de instituições, que possam permitir a eles agir em liberdade. Para 

a autora, todas as tentativas, mesmo efêmeras e malogradas, de reestabelecimento da 
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 Hannah Arendt sempre compara as revoluções burguesas na valorização da Revolução Americana. Para 

a autora, a Revolução Americana se comparada à Francesa foi mais bem sucedida em seu desejo de 

fundar um espaço político para a liberdade, embora tenha falhado em estabelecer as condições para o 

exercício ativo e duradouro da cidadania 
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“democracia participativa” na modernidade unem a política moderna às suas origens na 

Polis ateniense e na Roma republicana, reapropriando, em instantes de repetição, da 

tradição esquecida. No processo revolucionário, é criado um vínculo entre liberação e 

fundação da liberdade
87

 que, no entanto, não tinha como objetivo e nem se tornou um 

retorno à política da Antiguidade Clássica, mas constituiu-se em alguma coisa 

totalmente nova baseada na experiência de “ser livre” (DUARTE, 2000.). 

O Republicanismo baseia-se num contrato mútuo de poder constituído por meio 

de um compromisso. Ao retomar os princípios políticos, que influenciaram os primeiros 

colonos americanos, marcou-se a possibilidade do estabelecimento de pactos mútuos e 

confederações e Arendt via na conjunção desses dois pontos a forma de conduzir 

politicamente um território extenso sob os princípios da participação ativa e nesse ponto 

encontramo-nos com a questão da cidadania na república. 

O ponto central e argumento desta tese é a interrelação entre o Republicanismo, 

presente no ideal da cidade de Belo Horizonte e os impactos na questão da cidadania, a 

quarta e talvez a questão mais importante é a cidadania. Cidadania é entendida como 

uma titularidade de direitos no pertencimento a uma dada herança social. No caso 

judaico, é preciso analisar a cidadania nas três dimensões tratadas por T.H. Marshall 

(direitos civis, direitos políticos e direitos sociais) como desenvolveremos ao longo 

deste texto. 

No republicanismo, a cidadania é um elemento essencial e desejável, pois 

implica no reconhecimento de condições para o exercício da virtude cívica e da 

concretização dos interesses afirmados como públicos. A participação social, que se 

insere na dimensão dos direitos políticos da cidadania, é tratada pelos teóricos clássicos 

do republicanismo: Maquiavel, Montesquieu e Tocqueville. 

Ao tratar do bem comum, analisamos a defesa de Maquiavel de que a república 

pressupõe e promove a virtude cívica com a promoção e manutenção da participação 

ativa e contínua dos cidadãos na vida publica. Tocqueville defende que a liberdade 

democrática só poderia existir em uma autêntica república com o exercício da cidadania 

sob pena, no caso da ausência dessa participação cidadã e da virtude cívica, da 

condução à tirania democrática. 

Não há concordância entre os três autores neste com relação a esse ponto. 
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 Fundação da liberdade é concebida por Hannah Arendt como possibilidade de participar ativamente da 

política. 
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Montesquieu, ao contrário, defende que não há lugar nos tempos modernos para as 

republicas baseadas apenas na virtude cívica dos cidadãos. Para o pensador, o corte de 

toda república é a representação política através de eleições periódicas, defendendo a 

autonomia e discricionalidade dos representantes na relação com os representados.  

Assim, na concepção de mediar a carência da virtude cívica dos cidadãos, 

Montesquieu defendia que a constituição de uma república moderna deveria estar 

fundada no conhecimento preciso dos efeitos das leis e das instituições sobre o 

comportamento dos homens, porque são elas e não a qualidade dos cidadãos, que 

assegurariam a existência permanente de um regime republicano (GOMEZ, 1995). A 

participação ativa dos cidadãos, associada à virtude cívica, traduz-se nas premissas de 

sustentação da república.  

Há também uma divergência entre os autores quanto à forma da participação 

mais ativa dos cidadãos ou das instituições, entretanto, os três teóricos apontam a 

dimensão política, compreendida na participação, como essencial para constituição da 

virtude cívica na sustentação do republicanismo ideal. 

Faz-se necessário esclarecer melhor o conceito de cidadania, que se apresenta tão 

antigo quanto as próprias comunidades humanas, mas que foi foco de muitas análises e 

teorias durante o século XX. A cidadania pode ser descrita como participação numa 

comunidade ou como qualidade de membro dela. É definidora dos indivíduos que são e 

dos que não são membros de uma sociedade política comum.  

A principal diferença entre a cidadania nas cidades-estados gregas e no moderno 

estado democrático, assim como há divergência entre os teóricos clássicos acerca da 

participação/virtude cívica do cidadão, está na extensão do âmbito da comunidade 

política de cada um destes estados. 

Cidadania, enquanto titularidade de direitos é, na teoria de T.H. Marshall, um 

status associado à condição/concessão àqueles que são membros integrais de uma 

comunidade, ou seja, àqueles que são iguais quanto aos direitos e obrigações.  

A grande contribuição de Marshall é que ele ultrapassa a ideia mais convencional 

entre os teóricos da cidadania até então de que a qualidade de membro de uma 

comunidade é predominante uma questão política. Marshall entende a cidadania não 

apenas nas suas dimensões legais e políticas, mas também no seu componente social. 

São três as dimensões, que compõem a cidadania na concepção de Marshall: a 

civil (direitos necessários à liberdade individual, incluindo o direito à justiça ou o 
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direito de defender e afirmar todos os direitos em termos de igualdade); o político 

(direito de participar no exercício do poder político); e a social (direito a um mínimo de 

bem-estar econômico e segurança ao direito de participar por completo na herança 

social e de levar a vida de ser civilizado de acordo com os padrões, que prevalecem na 

sociedade). 

O autor, ao formular uma teoria de cidadania, considerou a relação com o 

desenvolvimento da natureza da própria cidadania e do sistema de classes, ao analisar o 

caso da Inglaterra do pós-guerra (a partir do aparecimento do Estado de Bem Estar 

Social). E com isso, permite a percepção da cidadania considerada em termos da 

evolução histórica da sociedade capitalista. 

No moderno estado-nação inglês, os componentes civil, política e social 

desenvolveram-se nos séculos XVIII, XIX e XX, respectivamente. Especificamente, no 

caso inglês, o desenvolvimento das instituições de cidadania moderna coincidiram com 

o estabelecimento do capitalismo e que, na oposição ao capitalismo, que cria 

desigualdade entre as classes e entre os que lhe estão sujeitos, a cidadania é um status 

por meio do qual os membros partilham direitos e deveres iguais (BARBALET, 1989, 

p. 21). 

Em cada comunidade, é importante dizer, os diferentes componentes da cidadania 

têm diferentes bases institucionais e podem apresentar histórias diferentes. Marshall 

discute, portanto, a cidadania nas sociedades capitalistas na fusão-oposição entre 

participação e desigualdade. Com a evolução do capitalismo como sistema social e a 

consolidação das estruturas de, que se desenvolvem dentro dele, a cidadania moderna 

passa de um sistema de direitos, criados nas relações de mercado para um sistema de 

direitos que se antagoniza aos sistemas de mercado e de classe.  

Em síntese, para o autor, a cidadania é um status que diminui a desigualdade de 

classes, mas que está, ao mesmo tempo, em conflito com ela. A questão da igualdade 

para Marshall é um problema no desenvolvimento das sociedades modernas que 

conferem um padrão da permanência da desigualdade social (que para o autor é 

aceitável, desde que não se destrua a cidadania).  

É justamente a permanência da desigualdade social que garantiria a democracia 

moderna, considerando a ameaça aos direitos políticos da cidadania no sistema 

capitalista, o enriquecimento e os interesses pessoais tenderiam a um afastamento dos 

cidadãos das questões públicas, pois a luta por igualdade impulsiona a participação dos 
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cidadãos, mas uma vez iguais, a bandeira de luta esvazia-se juntamente com a 

participação. 

Retomando Tocqueville (1998), reconhecemos na sua teoria uma associação 

mais compatível entre liberdade e igualdade, que para esse autor não seriam opostas. 

Não há na obra ou no contexto da vida do autor uma percepção da relação entre 

cidadania e o capitalismo, como em Marshall, uma vez que em sua época esta não era 

ainda uma questão de vulto. Mas, para buscar as inspirações do republicanismo no 

contexto da cidadania é interessante rever Tocqueville quanto ao processo de 

igualização crescente (democracia), que se daria ao mesmo tempo em que as liberdades 

individuais seriam preservadas.  

Tocqueville, em Democracia na América, discute o funcionamento do modelo 

adotado pelos Estados Unidos, considerado por ele fruto de um povo esclarecido em 

ação política e educação política, e se preocupa com a decadência da participação 

cidadã e da virtude cívica, porque poderiam gerar uma tirania democrática. 

A defesa da virtude cívica mostra-se necessária no desenvolvimento das 

sociedades capitalistas e da igualdade alcançada: os cidadãos, à medida que se dedicam 

cada vez mais aos seus afazeres enriquecedores, vão concomitantemente abandonando 

seu interesse pelas coisas públicas. Dessa forma, acabam por facilmente deixar-se 

conduzir, isto é, terminam por possibilitar, nesse descaso pelas atividades políticas, o 

estabelecimento de um Estado que aos poucos tomará para si todas as atividades, o que 

caracteriza a tirania democrática (TOCQUEVILLE, 1998).  

Para o Tocqueville, a solução desse problema está nas associações a formas de 

garantir a continuidade da participação dos indivíduos na política, definindo formas de 

ação direta e a concretude da educação de cidadãos virtuosos. 

 

...sendo reconhecido o direito de associação, os cidadãos podem utilizar-se 

dele de diferentes maneiras. Uma associação consiste, unicamente, na adesão 

pública que certo número de indivíduos dá a tais ou quais doutrinas e no 

compromisso que contrai de concorrer de certa maneira para fazê-los 

prevalecer. O direito de se associar, assim, confunde-se quase com a 

liberdade de escrever, já, porém, possui a associação mais poder que a 

imprensa (TOCQUEVILLE, 1998, p. 147) 

 

Há aqui uma concordância na valorização e exaltação da sociedade liberal 

burguesa com o republicanismo na tradição da virtude cívica. A cidadania, como forma 

de participação política, é assumida pela sociedade, na forma de associações e não 
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dependeria única e exclusivamente da existência e cumprimento das leis e nem da ação 

singular do Estado. Cada cidadão (status concedido àqueles que são membros integrais 

de uma comunidade) assim torna-se responsável pela garantia dos direitos políticos, da 

permanência da liberdade e pela reafirmação da democracia. 

No pensar as sociedades com respeito às liberdades individuais e de criar grupos 

e associações, como possibilidade de uma participação igualitária em comunidade 

nacional, a cidadania torna-se um instrumento para a integração social e política, que 

vai levar à emancipação judaica. Essa integração social e política dá-se pela aceitação 

geral de valores comuns ou pela negação das desigualdades que vai permear os debates 

acerca do problema judaico pelos seus teóricos contemporâneos. 

 A afirmação das novas sociedades pós-revolucionárias, para o judeu, coincide 

com sua introdução nos novos estados nacionais. O contexto de fundação das 

repúblicas, com reorganização dos valores e princípios nacionais, vai abrir a 

possibilidade de inserção pela cidadania por duas formas: a inclusão de novas categorias 

(no caso, os judeus) nos direitos existentes e/ou ainda a criação de novos tipos de 

direitos vinculados ao exercício da cidadania.  

Nas duas formas são criados novos componentes ou elementos de cidadania que 

permitem a formação de grupamentos pela população, antes excluídos na comunidade 

nacional. No caso do judeu, que habitava as sociedades pós-revolucionárias, o despertar 

do ideal de cidadania e liberdade, elementos do republicanismo, traduziu-se por 

emancipação. 

 

Reconhecidos como cidadãos, os judeus deixaram de viver em estamentos 

para participar como indivíduos incluídos nas novas classes sociais 

emergentes para participar como indivíduos incluídos nas novas classes 

sociais emergentes com o sistema capitalista. O processo de emancipação, 

por exemplo, garantiu aos judeus da Alsácia a possibilidade de fazerem 

empréstimos aos camponeses, situação que irá alimentar o sentimento 

intolerante propagado pela esquerda antissemita. (CARNEIRO, 2013, p. 44-

45). 

 

 

Numa evolução histórica, os judeus, desde a diáspora (dispersão judaica pelo 

mundo a partir do século I), configuraram a noção de estrangeiro nos territórios que 

ocuparam. Segregados e com restrições nas atividades, fixaram-se em aldeias isoladas, 

onde permaneciam sem direitos e sem proteção (dependendo sempre da ação dos 

governantes locais). 
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As comunidades judaicas, que não passaram por revolução permaneceram assim 

e, ao longo do século XVIII e XIX, os judeus foram vítimas de pogroms sucessivos e 

por eventos marcados pela fome e pela miséria. 

No mundo ocidental, os judeus começaram gradualmente a deixar de viver em 

aldeias isoladas (guetos chamados de shtetl) e passaram por um processo de ser 

assimilado, na tentativa de composição da sociedade pela via da cidadania.  

Começaram a deixar os guetos, adotaram a língua local, abandonando dialetos 

próprios, passaram a buscar integração pelo trabalho, distanciando-se gradualmente das 

tradições judaicas. 

 Destacaram-se nas ciências e nas artes e autoproclamaram-se como pertencentes 

à nação, abandonando as formas mais rígidas da religião judaica, estudando em escolas 

e universidades laicas e servindo ao exército. 

O processo de inclusão na comunidade nacional do elemento judaico é realizado 

por meio da oferta de qualificações sociais e culturais que serão apropriadas por eles. 

Ou seja, a sociedade ampla em direitos dispõe um modelo de direitos de cidadania, que 

poderão ser exercidos pelos judeus, que se pretenderem membros daquela comunidade. 

Ainda assim, os judeus do Ocidente não evitaram as perseguições e a intolerância, 

como demonstrou o holocausto no século XX. Para fins de compreensão teórica, é 

importante, entretanto, tratar do problema judaico entre os teóricos sionistas que 

registravam as diferentes realidades entre as comunidades do Ocidente e do Oriente.  

Um teórico judeu da linha denominada como sionismo espiritual, Aron D. Gordon 

(que se utilizou do pseudônimo Ahad Haam, que significa “um do povo”), opositor do 

sionismo propagado por Theodor Herzl, publicou em 1889 o livro Não é este o 

caminho, em que colocava em discussão a colonização da Palestina. 

 

[...] No Ocidente, é o problema dos judeus. No Oriente, o problema do 

judaísmo. O primeiro oprime o indivíduo; o segundo, a nação. Um é sentido 

por judeus de eduçação européia; o outro, por judeus de educação judaica. 

Um é produto do antissemitismo e depende dele para existir; o outro é um 

produto natural de um apego verdadeiro a uma cultura milenar e permanecerá 

insolvido e insolúvel mesmo que os transtornados judeus de todo o mundo 

atinjam posições econômicas confortáveis, estejam nas melhores relações 

com os seus vizinhos e sejam admitidos como iguais, tanto social como 

politicamente.(Ahad Haam. Não é este o caminho. Citado em PINSKY, 

1997. p.87)  

 

Gordon diferencia o judeu ocidental do judeu oriental. O judeu ocidental, tendo 
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saído do gueto, passou a buscar a aceitação pela maioria não-judaica. Frustrado na sua 

esperança de ser recebido como igual, retorna ao seu próprio povo de origem (povo 

judeu) e tenta encontrar no âmbito da comunidade judaica a vida pela qual ansiava. O 

judeu do mundo ocidental já vivenciava e havia se acostumado a uma vida social e 

política mais ampla. 

O judeu oriental, entretanto, vivenciava intensamente formas de vida judaica. 

Educava-se no judaísmo e vivia entre judeus e a fundação de um Estado judaico estava 

associado à preservação do próprio judaísmo. Gordon diferencia assim o problema 

judaico entre Ocidente e Oriente: como se evidencia na citação acima, para o ocidental é 

um problema do judeu (principalmente associado ao antissemitismo) e para o oriental é 

um problema do judaísmo. 

O século XIX constituiu-se como o século da movimentação dos judeus do 

mundo, principalmente Europa Ocidental em direção à concretização da fundação de 

um Estado Judaico, com o desenvolvimento dos teóricos do sionismo. É um momento 

importante, pela quantidade de obras publicadas, de compreender a visão que o judeu 

tinha de si mesmo nas sociedades em que veio a habitar. 

O sionismo apresentou-se em três tendências: o político, o espiritual e o 

trabalhista ou socialista. O sionismo espiritual já foi apresentado no ideal de Aron 

Gordon, como defesa de que só um Estado com maioria judaica garantiria a preservação 

do Judaísmo, já que os judeus, ao atingirem posições mais confortáveis de igualdade, 

tenderiam a afastar-se do elo, que os ligava com a cultura milenar que os tornava um 

povo. 

O sionismo político, defendido por Pinsker e Herzl, e que acabou por ser 

considerado pelo mundo como vitorioso, já que atingiu o objetivo central da criação de 

um Estado Judeu, defendia a necessidade de um lar nacional para a solução do problema 

judaico. Associava o antissemitismo a uma condição social de difícil solução
88

. Herzl 

via o judeu ocidental como aquele que teve a emancipação outorgada com sucesso (se 

referia principalmente à burguesia e aos intelectuais), mas a assimilação é vista como 

impossível já que os judeus jamais seriam aceitos pela comunidade maior como parte 

dela. A criação de uma nação de maioria judaica, assim, iria colocar o povo judeu na 

normalidade dos demais povos. 

                                                           
88

 Os judeus orientais, vítimas da maior perseguição e pobreza, acabam por deslocar-se por migrações 

sucessivas também para o ocidente levando consigo o antissemitismo. 
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Por último, o sionismo trabalhista ou socialista defendido por intelectuais 

marxistas, como Dov Ber Bororov, pregava o sionismo como forma de fortalecer a base 

estratégica a partir da qual – e só então – a luta de classes poderia se desenvolver. 

Defendia que o judeu, ao ficar privado dos meios de produção tradicionais, não 

configurava mais uma classe operária, que o exílio havia criado um excesso de 

comerciantes, pequenos negociantes, marginais e um déficit de operários judeus. 

A questão judaica não era apenas a ausência de um Estado, mas a estrutura de 

classe da nação judaica, que se havia tornado desequilibrada e deformada ao longo da 

longa dispersão e o sionismo tinha em parte como missão lançar as bases de um Estado 

sadio, reconstituindo a classe trabalhadora judaica (exigiam um Estado judaico 

socialista como solução para o problema judaico) 

Infere-se assim que a relação de república, principalmente no mundo ocidental, 

trouxe para o judeu um novo vocabulário que é o da emancipação. Traduzir-se em 

cidadão era um desejo que foi almejado como possível ao tornar a sociedade menos 

centralizadora nas ordens tradicionais da sociedade absolutista, e mais accessível à 

integração com o discurso de liberdade e participação do republicanismo. 

Ao judeu oriental e sefaradita, cabia vislumbrar, antes que a criação do Estado de 

Israel se tornar uma realidade, a possibilidade de migrar para a América vista como 

sociedade emancipada pós colonização: Estados Unidos e Argentina, que são os países 

receptores de maior fluxo migratório no século XIX nas Américas, fundaram repúblicas 

logo após as lutas coloniais. O Brasil adotou a monarquia após sua independência, mas 

fez alterações importantes, tratadas como de caráter nacional, com a implantação da 

república em 1889.  

A república brasileira trouxe a ideia de progresso associada às inovações no 

campo jurídico com a primeira Constituição da República em 1891, dando legitimidade 

aos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade; a 

oficialização da condição de igualdade de todos perante a lei, a legalização da prática da 

livre associação, da possibilidade de representação ampla junto aos poderes públicos, do 

direito da livre manifestação do pensamento pela imprensa, do fim da exigência de 

posses/riquezas para votar e candidatar-se a cargos públicos. 

No caso judaico, também credita-se importância ao princípio de laicização do 

Estado com o estabelecimento, em termos da Lei, da liberdade de culto, determinando 

que nenhum cidadão brasileiro por motivo de crença ou função religiosa poderia ser 
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privado de seus direitos civis e políticos e nem se eximir do dever cívico.  

Ao Estado republicano constitucional se trazia à garantia desta laicização com o 

reconhecimento exclusivo do casamento civil, do caráter secular dos cemitérios, da 

determinação do ensino público como leigo e da extinção de formas de subvenção de 

culto ou igreja que pudessem indicar quaisquer formas de aliança entre religião e 

Estado.   

Significava assim, para o judeu, a possibilidade de ingressar em sociedades 

republicanas, que ofereciam, pelo menos em discurso, uma possibilidade também de 

emancipação no imaginário judaico, a república brasileira também permitiria isto. Faz-

se importante destacar que entre os grupos sefaradi e ashkenazi existem diferenças nos 

contextos e na experiência vivenciada nos seus locais de origem, implicando em, 

também, experiências historicizadas de emancipação e cidadania. 

Enquanto nas comunidades sefaradis da Palestina e regiões do Mediterrâneo 

pouco havia desenvolvimento republicano, laico e da própria cidadania, as comunidades 

judaicas da Europa Central, askhenazitas, experimentaram formas de inserção e de 

cidadania ao longo da sua História. Vindos para o Brasil podemos assim identificar que 

a segunda leva de migrantes, formada principalmente por askhenazi já reproduzia uma 

experiência de cidadãos vivenciada nos seus países de origem.  

A construção do imaginário judaico tradicional, tanto sefaradi como ashkenazi 

relaciona-se à edificação de paradigmas, modelos de valores de liberdade e de migração, 

que se espelharam na crença de que era possível erguer uma sociedade pautada na 

liberdade na América, principalmente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a 

primeira formação de judeus se deu ainda em 1654, com a chegada de um grupo de 

pouco mais de vinte judeus foragidos da Inquisição brasileira após a expulsão holandesa 

e que se estabeleceram em Nova York, uma cidade que nasceu holandesa, a New 

Amsterdan.  

Na concepção ideal, percebiam-se os Estados Unidos como uma terra ainda 

virgem e pobre de homens, onde cada colono era reconhecido em função de seu esforço 

e contribuição e não por sua origem ou religião. Muitos desses colonos lutaram e 

tiveram destaque na Guerra de Independência (muitos judeus foram promovidos a 

oficiais), criando uma integração das minorias no país recém emancipado pela 

fraternidade em combate (POLIAKOV, 2009, p. 33-34). 

Na Declaração de Independência americana, de 1776, foram estendidos direitos 
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civis e políticos aos judeus pela defesa do próprio presidente George Washington de que 

não fizessem ameaças “aos filhos do tronco de Abraão” e lhes garantisse continuar a 

gozar dos direitos e da segurança que já lhes tinham associado. Essa relação integradora 

na América garantia aos judeus mobilidade e dinamismo no setor econômico, gerando 

inveja numa Europa de maioria cristã. Tocqueville indica inclusive uma relação de 

“fronteira” dos Estados Unidos para moldar um novo ideal de “povo errante” (como 

eram conhecidos os judeus): 

 

Esses homens deixaram sua pátria por um bem, deixam a segunda para ficar 

ainda melhor, em quase qualquer lugar encontram fortuna mas não 

felicidades. Neles, o desejo de bem-estar tornou-se uma paixão inquieta e 

ardente que aumenta à medida que é satisfeita. No passado, romperam os 

vínculos que os prendiam ao solo natal; desde então, não tem outros. Para 

eles, a emigração começou por ser uma necessidade, hoje ela se tornou uma 

espécie de jogos de azar, cujas emoções amam tanto quanto os ganhos. 

(citado por POLIAKOV, 2009, p. 35-36) 

 

 

Já tratei da ideia de que o processo de inclusão nas comunidades é considerado 

como uma troca, em que aqueles, que oferecem qualificações sociais e culturais que 

interessam à comunidade, recebem a oportunidade de exercer os direitos de cidadania 

que lhe está associado. 

No caso dos Estados Unidos, por exemplo, há uma associação positiva entre 

migração e cidadania que tem como base a própria democracia. Acordada com Barbalet 

(1989),é possível afirmar que a migração se associa à introdução de novos componentes 

“qualificados” e atraídos para a comunidade nacional: 

 

A inclusão de migrantes na estrutura de uma nação hospedeira é o caso mais 

óbvio do desenvolvimento da cidadania através do aumento do número de 

pessoas que satisfazem os critérios de inclusão, e não através do advento de 

novos direitos como componentes ou elementos de cidadania. (1989, p. 152). 

 

 

No caso brasileiro, a mudança para o regime de governo republicano se fez por 

meio de um golpe militar e se construiu nos valores e ordenamentos dos grupos que 

conduziram o golpe, que pleiteavam garantir a ordem social e o progresso, pautados nos 

princípios do manifesto paulista de 1873. 

As noções de liberdade não passaram, portanto, exatamente pelos padrões 

democráticos, já que se defendia um sistema forte para garantir a integridade do país 

frente às tensões entre as facções políticas após a extinção do poder moderador. 
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Porém a tradição intelectual republicana inspira a identificação da república 

brasileira como oposição às mazelas expostas pelos anti-monarquistas, de que 

monarquia significava imposição, tirania e, atraso. Na construção do imaginário da 

república brasileira, a imagem pós Revolução Francesa, da noção republicana 

referenciada como bem público e espaço da legitimidade da igualdade e da liberdade vai 

permanecer, enquanto um mito, de que a mudança de regime era ainda desejada e 

esperada. 

Não foi, sem dúvida uma república dos sonhos dos intelectuais de 1870 e nem 

foi reconhecida como nova pela maioria dos brasileiros, que não participaram do 

processo de mudança de regime. Entretanto, não se pode negar o que a ideia de 

republica significava no imaginário dos migrantes: traduzia oportunidades de trabalho e 

de igualdade e liberdade. 

No caso brasileiro, foi a utilidade (necessidade de braços para o trabalho) que 

definiu os critérios para inclusão dos novos elementos vindos de fora do país. Para o 

migrante judeu, sob a ótica da emancipação, enxergava-se a possibilidade de 

enriquecimento, de ascensão social e, consequentemente, da afirmação dos direitos civis 

(principalmente o da liberdade religiosa e do direito à associação) com o advento da 

Constituição da Republica.  

Estava legalmente incluído e podia pleitear, sob as garantias das liberdades 

individuais, seu movimento de grupo e progressivamente, formas de poder, de 

autonomia e de afirmação. 

A ideia de emancipação também vai ao encontro da noção de nacionalidade para 

o judeu. Anderson (2008) trata do nacionalismo como ideologia e invenção. Para ele a 

nação é limitada (apresenta fronteiras finitas e não se percebe como extensão de toda a 

humanidade), é soberana (pois o nacionalismo nasce na dissolução da legitimidade dos 

reinos dinásticos e da ordem divina, no processo dos ideais iluministas) e é imaginada 

como comunidade, independentemente das hierarquias e da desigualdade social. Sempre 

é possível conceber a nação como um “nós” no coletivo. 

O autor defende ainda que a nação é imaginada apesar de os seus membros se 

desconhecerem, mas garante que se tenha em mente uma imagem viva de comunhão 

entre eles – escreve-se a biografia da nação numa cadeia temporal em direção ao 

passado até um ideal de origem afetiva. No caso do judeu, existe essa ligação cultural e 

histórica com o coletivo, formando, sim, uma nação imaginada, mesmo antes da 
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Criação do Estado de Israel, em 1948. 

No caso de vincular-se à emancipação, Anderson (2008) defende que, assim 

como ocorre com as pessoas nas sociedades modernas, a consciência nacional acaba 

sendo associada à inserção num tempo que é secular e serial (amparado na ideia de 

continuidade, mesmo que não se tenha consciência dela), posicionado, no processo de 

rupturas do século XVIII da invenção de narrativas de “identidade”.  

Vir para o Brasil e para Belo Horizonte, em especial para o judeu é buscar sua 

inserção a uma nação que está sendo reinventada
89

, com base numa noção republicana, 

que acaba podendo ser interpretado como emancipação. 

Especificamente Belo Horizonte, para o judeu, a cidade fruto da inspiração e 

desejo de república parecia promissora. Abria-se a um discurso do público e colocava 

condições de igualdade, ou seja, não diferenciava juridicamente o judeu, e, por outro 

lado, dava-lhe a garantia das liberdades de religião e associação para que ele 

continuasse judeu. 

 

 

 

3.3. Associativismo: práticas da construção da cidadania entre os judeus  

 

A comunidade judaica de Belo Horizonte já foi desenhada ao longo desta tese, 

tem lugar, a localização definida na cidade como indicaram os dados: os judeus estavam 

dispersos no espaço urbano, mas deixam uma marca no Centro da cidade, tal sua 

concentração ali por sua atuação no comércio. 

A comunidade tinha também identidade, situa-se em origens comuns todos os 

membros que compartilhavam língua, religião, cultura, valores e articularam formas 

nítidas de pertencimento ao grupo e com isso, pela sua singularidade, enquanto grupo, e 

sua caracterização como estrangeiros, distinguiram-se dos outros grupos na cidade. 

Identificam-se em Belo Horizonte de forma diferente do como se identificaram 

em outras partes do Brasil, da América e do mundo, tais são as formas proporcionadas 

pelo contexto da cidade em formação e da noção republicana, que lhe é inerente. 

A partir de agora, tem início a discussão das associações judaicas propriamente 

ditas, com foco em quatro delas: A União Israelita de Belo Horizonte, a Escola Israelita, 
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A Sociedade das Damas Israelitas e o Cemitério Israelita. São todas instituições 

fundadas entre 1920 e 1930. 

Como um estudo de caso da organização comunitária em Belo Horizonte, 

analiso como a comunidade judaica vai se integrar à cidade e construir suas formas de 

cidadania, enquanto uma titularidade, que inclui os judeus como membros efetivos da 

cidade, da qual participam e que ajudaram a moldar. 

Sobre as comunidades judaicas no mundo, é preciso dizer que elas se 

organizaram pela motivação da própria sobrevivência grupal num contexto geralmente 

hostil e discriminatório. Com a inclusão dos judeus nos países a partir do status de 

cidadão, muitas dessas comunidades do mundo enfraqueceram já que não se mostraram 

mais tão necessárias. 

As novas gerações desaprenderam os costumes e conquistaram seu espaço nas 

sociedades maiores, muitas vezes, ao afastarem-se do judaísmo. Entre as novas gerações 

existe ainda a associação às ideologias socialistas, trazendo um caráter de 

universalidade diferente das noções internacionais do próprio judaísmo, e que se 

chocaram com ele ao defender as lutas de classe e partilharem de novos grupos. 

No Brasil, entretanto, enquanto muitas dessas comunidades, principalmente da 

Europa Ocidental, estavam enfraquecidas, aqui começaram a se organizar e a prosperar: 

tinham um espaço para institucionalizar-se, não vivenciaram um antissemitismo tão 

agressivo quanto nos países europeus e recebiam novos membros nas principais cidades 

brasileiras. 

Junta-se às condições da sociedade receptora brasileira o fato de os judeus se 

reconhecerem e serem reconhecidos como “estrangeiros”: falavam outro idioma, não 

conheciam as leis e costumes do país. Esse é o fator central para reunião do grupo, 

ignorando suas diferenças internas. É esta a principal motivação também para adoção 

das formas de associativismo. 

Experimentaram aqui, nas afirmações de Carneiro (2013), uma experiência com 

bases na tradição, na formação de uma espécie de kehilá (congregação). A kehilá foi a 

organização das comunidades durante a Idade Média, garantindo as regras e o 

funcionamento dentro do grupo judaico, numa comunidade hostil. No Brasil do século 

XX, o que se visualiza é uma instituição administrativa, isto é, gestora central dos 

grupos judaicos nas cidades receptoras. É por meio dela que vai se organizar a 

comunidade judaica. 
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Com a organização das comunidades e sua institucionalização vão se 

consolidando várias entidades e associações que ligam o grupo entre si, suprindo suas 

demandas mais imediatas, e para o outro, representando-o junto aos outros grupos e 

organismos da cidade, do estado e do país. 

As comunidades judaicas tiveram sua importância na perpetuação do grupo de 

judeus em cada cidade, em que se instituiu e estabeleceu o tom da relação dos judeus 

com a comunidade mais ampla. A consolidação das associações e instituições judaicas 

(escola, cemitério, clubes) vai configurar o espaço, que o grupo de judeus (até então 

estrangeiros e deslocados) ocuparam nas cidades. 

A fundação da ação comunitária é central para a organização do grupo e sua 

representação, e, depois de constituido, o ato da fundação precisa ser rememorado 

sempre que possível para preservação do próprio grupo. 

No caso da comunidade de Belo Horizonte, os fundadores das principais 

associações coincidiram inúmeras vezes. O mesmo nome de um pioneiro da 

comunidade judaica de Belo Horizonte aparece como fundador de várias instituições 

pertencentes da comunidade judaica. Por exemplo, os fundadores da União Israelita de 

Belo Horizonte, a primeira instituição judaica da cidade, criada em 1922 foram: Arthur 

Haas, David Rochman, Rafael Arazi Cohen, Naftali Perlov, Saul Sadcovitz, Marcos 

Romischzv e Jaime Galinkin.  

Muitos destes nomes se repetem na fundação da Escola Israelita (1928) e do 

Círculo Sionista (de 1930) e assim nas instituições que se seguiram
90

. Isso demonstra 

que eram as mesmas pessoas, que participavam ativamente da comunidade judaica 

recém criada e da sua continuidade. 

O registro dos fundadores permite a identificação das lideranças comunitárias 

assim como a memória desses fundadores possibilita a concretização do passado para a 

comunidade e a definição de sua própria história. Os fundadores da comunidade judaica 

em Belo Horizonte são lembrados não só por suas ações, mas pelo seu perfil, como 

“homens bons”, “homens que ajudavam muito os outros”. 

O que os torna fundadores é, em primeiro lugar, o seu pioneirismo e nesse ponto 

são importantes como desbravadores e organizadores, que garantiram aos que vieram 

depois um espaço já reconhecido e auxílio para adaptação. Em segundo lugar, as redes 
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de sociabilidade, que formaram em torno de si: os fundadores atrairam com promessas, 

emprego ou ajuda, conterrâneos, parentes e amigos. Esses por sua vez, continuaram a 

atrair conterrâneos, parentes e amigos e assim sucessivamente.  

Em terceiro e último lugar, constituiram-se na memória do grupo como “mito”: 

são considerados fundadores, mas dificilmente tiveram essa intenção. Vieram para Belo 

Horizonte em busca de oportunidades, de melhores condições, e a criação de uma 

comunidade é uma consequência. Atraíam pessoas, porque precisavam de gente, para 

cumprir os preceitos do judaismo realizados no coletivo ou para ampliarem suas frentes 

de trabalho. Mesmo não participando da fundação de uma comunidade 

intencionalmente, foram  e são lembrados por isso. 

Ao percorrer as instituições judaicas da cidade hoje, o registro dos fundadores 

está em todo lugar: em placas nas paredes, nas galerias de fotos, atrás das cadeiras na 

sinagoga, em homenagens de todas as formas. Tornaram-se mitos importantes para 

continuidade da comunidade e são reverenciados por isso.  

O mito de fundação aparece nas sociedades modernas, associados à ideia do 

novo e da liberdade durante as revoluções burguesas. Para Arendt (1990), o que foi 

realizado com a Revolução Americana de 1776 foi a produção e a fundação dos 

espaços. Revolução liga-se à idéia de reiteração, fundação e instauração de algo que 

ainda não é conhecido. Cabe perguntar, os judeus em Belo Horizonte participaram da 

fundação de um espaço? No caso dos Estados Unidos, além de impor o fim da unidade 

colonial e constituir um Estado federativo, instaurou-se um novo tipo de regime político 

inteiramente novo e que depois é materializado e instituído legalmente na Constituição 

de 1787.  

A fundação do espaço da liberdade coincidia, segundo Arendt (1990), com a 

elaboração de uma constituição com a função originária de estabelecer as condições 

para proteção dos direitos e garantir as formas de participação ativa. No caso americano, 

a formulação da Constituição dos Estados Unidos é um bom exemplo do pensamento 

político de Arendt como configuração de um sistema de poder inteiramente novo.    

No caso dos judeus no Brasil e em Belo Horizonte não há fundação de um 

espaço, enquanto configuração de um sistema de poder inteiramente novo arendtiano. 

Os judeus trouxeram para o Brasil uma tradição e um script de um espaço judaico que 

já estava construído dentro de modelos e vivenciado como forma organizacional 

comunitária pelos judeus em seus lugares de origem. 
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Pode-se afirmar que os judeus participaram da fundação de Belo Horizonte, 

contribuindo assim, efetivamente, para formar uma cidade que era, de fato, nova. No 

entanto já aqui elaboraram seu modo de vida comunitário com a experiência histórica 

judaica, que trouxeram para a capital mineira.  

Os judeus são importantes para a fundação e construção da cidade, mas não 

fundaram um espaço novo de participação política enquanto comunidade judaica. É 

inegável, apesar dessa reflexão, que vai se consagrar um mito de fundação, que se 

materializa na valorização dos pioneiros da comunidade judaica em Belo Horizonte. 

No modelo americano, os revolucionários tornaram-se fundadores. Foram 

lembrados pela História como grandes heróis e, assim como Thomas Jefferson e George 

Washington, como fundadores de uma nova ordem.  

Jefferson, é interessante citar, idealizou uma república, que se sustentava na 

participação associativa e nos Estados Unidos, de fato, proliferaram sociedades e clubes, 

principalmente voltados para o voluntariado (Lions, Rotary, Elks, Kiwanis, Soroptimist). 

Os grandes clubes unem os que querem se encontrar por prazer ou os que querem 

realizar uma ação específica em favor de muitos.  

As associações têm funções diversas tais como: manutenção da tradição; função 

política; vocação cívica; ou ainda função de reunir pessoas para o lazer ou para a 

formação de grupos para defesa de interesses. Nessas condições, a formação das 

entidades judaicas garantia pelo menos um ou todos essas formas associativas, como 

aconteceu em Belo Horizonte também. 

Sua continuidade, entretanto, acabou por definir também heróis tratados assim 

na memória da comunidade. Esses heróis não se fizeram pela luta propriamente dita, 

mas pelo esforço de criar um espaço para os judeus na cidade e assim de prestar 

serviços importantes e essenciais, de preservar a religião e a cultura, de defender seus 

interesses, de prestar auxílio, de manter sua coesão e garantir sua preservação, de 

oferecer condições melhores aos migrantes que vieram depois e a seus descendentes. 

Lembrar os fundadores é identificar as lideranças e também dar à comunidade 

judaica uma História e o exercício vivo do direito à memória que mobiliza sentimentos 

de orgulho e pertencimento nas gerações posteriores à dos fundadores e nas que ainda 

estão por vir. 
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3.4. A União Israelita de Belo Horizonte e a Escola Israelita 

 
Discriminados em seus países de origem, os 

emigrantes judeus fizeram do Brasil a sua “Terra 

Prometida” garantindo a sobrevivência do 

patrimônio religioso-cultural do judaísmo através 

de uma rede de instituições e estratégias 

educacionais. Transplantando modelos de suas 

comunidades de origem e adaptando-os à 

realidade brasileira, conseguiram a observância, 

nem sempre rígida, das mitsvot. Assim, os 

estudos das organizações de ajuda mútua, lazer, 

política e educação são ricos vieses para a 

reconstituição da memória desses grupos que, 

preservando sua identidade, integraram-se na 

sociedade mais ampla. (CARNEIRO, 2013, p. 

42) 

 

No Brasil e em Belo Horizonte em particular, as comunidades judaicas 

apresentam a tendência a se organizar de forma hierarquizada em torno de clubes 

recreativos como a União Israelita de Belo Horizonte (UIBH), a primeira instituição 

judaica criada com papel representativo na a cidade. As formas de inserção no Brasil 

vão ao encontro da sua característica sócio-cultural singular do país, que os recebeu, que 

se fundiu no modo de sociabilidade do brasileiro, que rompia as fronteiras entre o 

público e o privado, garantindo uma integração comunitária diferenciada. 

Fundar uma associação de caráter comunitário é o estabelecimento de um espaço 

demarcado para o grupo na cidade. Reune o disperso e concretiza o próprio grupo ao 

definir quem entra e quem fica de fora e torna esse espaço um lugar de encontros e 

socialização comunitária. 

Essa organização em clubes recreativos marcava a tendência na cidade de Belo 

Horizonte. Julião (1996) cita que os jornais da cidade davam conta de aproximadamente 

trinta clubes na capital, até 1920, entre agremiações efêmeras, esporádicas e duradouras 

com orientações para associação em torno de temas culturais como literatura, arte, 

cultura em geral, atividades cívicas e até atividades carnavalescas (1996, p. 76). 

Os clubes recreativos significavam uma assimilação de novos modelos trazidos 

com o experimentar da modernidade, que impunham um estilo de vida “aburguesado” 

introduzindo novidades trazidas do Rio de Janeiro, São Paulo e Europa em que: 

 

“A sociabilidade até então confinada ao núbleo doméstico, deveria deslocar-

se para o espaço publico, expandir-se pelas ruas, praças, cafés, clubes 

literários (....) afinal, todas as experiências da modernidade, fossem sociais, 
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culturais ou políticas, tinham como horizonte o espaço publico da cidade 

(JULIÃO, 1996, p. 66) 

 

 

A Belo Horizonte “moderna” precisava abandonar as características de cidade 

provinciana, onde as relações se mantinham restritas entre os seus e se faziam no espaço 

doméstico para tornar-se, de fato, cosmopolíta de acordo com os padrões sócio-culturais 

liberal-burgueses, na perspectiva da modernidade.  

Essa preocupação vai levar à gestão municipal a criar eventos para ocupação do 

espaço público da cidade, principalmente praças e parques. Como essa ocupação gera a 

concorrência do grupo popular, que também compõe a cidade, as elites  solucionam o a 

“concorrência” pelo contato intenso com o povo e ampliação do contato em público 

com a fundação de clubes, considerados por Julião, como “o mundo chic” para 

realização de festas beneficentes, concertos, comemorações etc. no sentido mais aberto, 

mais público. 

Os clubes representam a criação de um espaço privado para o convívio publico 

que caracteriza um espaço que impõe a seleção de seus frequentadores em um convívio 

comum que é partilhado entre pares. 

A função inicial dos clubes recreacionais era a aproximação das pessoas, com 

reforço para manutenção da cultura dos grupos e da criação de laços entre seus 

frequentadores. Caracterizavam-se por um efeito educativo de introdução de hábitos 

novos e, por meio de seus eventos e movimentos, o cultivo de uma formação de opinião 

e de crítica, porque era ali que circulavam as informações e se debatiam sobre o mundo 

cultural e político. Mas era também o espaço para a construção de parâmetros para a 

formação do “gosto” das pessoas acerca da literatura, arte, cultura e outros (JULIÃO. 

1996, p. 76). 

Na União Israelita de Belo Horizonte, a função inicial e prioritaria era, 

aparentemente, a congregação religiosa. Essa questão religiosa, no caso dos judeus em 

Belo Horizonte pode ser questionada por causa das tradições políticas originais, que 

levam AVRITZER (2004) a afirmar que a postura política divulgada no país de origem 

da maioria dos judeus, que migraram para Belo Horizonte, era o sionismo (que 

acompanhava o movimento mundial judaico) e o bundismo, o “BUND” era uma 

agremiação política judaica, integrada aos movimentos socialistas marcantes do 

perídodo. Essas ideologias demarcam um espaço político muito mais significativo do 

que o espaço religioso. Voltarei nisso de forma mais específica nas próximas páginas. 
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Entretanto, comparativamente ao processo de afirmação das comunidades 

judaicas no mundo, é possível afirmar que, no Brasil, os clubes foram criados 

justamente para garantir um lugar para funcionamento das primeiras sinagogas 

institucionalizadas. Nessa perspectiva é fundada a União Israelita de Belo Horizonte 

(UIBH), à rua Espírito Santo com Guajajaras, em  1º de agosto de 1922.  

A União Israelita de Belo Horizonte que ainda funcionou a na Avenida Afonso 

Pena, no número 1568 e finalmente depois, à Rua Pernambuco, 326, em sede própria, 

tinha como finalidade: 

 

“congregar todos os israelitas desta capital, bem como toda e qualquer 

pessoa, sem distinção de cor, credo, sexo, raça ou outra de qualquer espécie 

que aceitando o texto e ispírito [sic] dos presentes estatutos preencha as 

formalidades por ele exigidas, e de difundir os princípios dos direitos 

humanos da Paz, da fraternidade entre os povos, da Justiça Social, coerentes 

com as tradições democráticas do povo brasileiro.” (Estatuto da UIBH, 

registrada em 08 de maio de 1924, na folha 065 e verso, do livro A-1 no 

Oficial do Registro Civil de Pessoas Jurídicas) 

 

 

Dessa forma, a União destinava-se a reunir todos os israelitas desta capital e, 

como personalidade jurídica, tratar de todos os assuntos de interesse judaico “tanto 

interiores quanto exteriores”. Seus fundadores eram Arthur Haas (presidente); Raphael 

Arazi Cohen (vice-presidente), Saul Sadcovitz (secretário-geral), Marcos Romischzv 

(segundo secretário), David Rachman (tesoureiro) e ainda Jayme Galinkin e Haphtale 

Perlow como membros da diretoria. Ainda fizeram parte da diretoria Alberto Levy, Jose 

Persiano, Kiba Lerman, Leon Cohen, Rafael Rosenchohen, Simon Drubsk e Miguel 

Spikan (LANSKY, 2013, p. 2). Foi criada uma categoria de sócio fundador para os 

sócios, que teriam feito sua inscrição até o dia 15 de maio de 1924, ou seja, uma semana 

após o Registro Civil da Associação em cartório. 

A constituição de uma entidade judaica permite-nos refletir sobre as formas de 

inserção da comunidade no Brasil. No sentido jurídico, o registro civil de um grupo 

associado, no caso da União Israelita, pelo vínculo religioso, dá-lhe a possibilidade de 

ser identificado, de reunir pessoas com interesses em comum e, principalmente, fazer-se 

representar. 

Compõe-se assim a primeira marca territorial da presença do grupo na cidade, 

que, como já analisamos, não se caracterizou por um espaço determinado, já que nunca 
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houve em Belo Horizonte um bairro judeu, uma região judaica ou alguma coisa 

semelhante. 

Representar-se tem um significado muito importante para o judeu que 

experimentou uma vida segregada e a experiência de restrição a direitos nos países de 

origem.  

O judeu, em Belo Horizonte, reforçando os principios republicanos, pode 

associar-se livremente e por meio da sua representação civil, pode fazer-se presente na 

cidade, adquirindo uma propriedade, que lhe sirva como sede do grupo, erguendo seu 

templo e exercitando sua cultura e os laços identitários com seus pares.  

Sob o aspecto jurídico, a associação tem como se defender e defender os 

interesses de seus associados. Constitui o estabelecimento de um principio de igualdade 

com outros grupo,s que também podiam e irão se associar e configura o reconhecimento 

dos direitos civis do grupo na composição de sua cidadania. 

Pfeffer (1993) aponta a organização judaica na cidade como a existência de um 

grupo dentro do grupo, ou seja, a manutenção de um “mundo judaico” dentro da cidade 

de Belo Horizonte, situação que se repete em outras partes do Brasil e também com 

outros grupos étnicos e culturais. 

De fato, a União Israelita vai representar a congregação dos judeus, dando aos 

“israelitas” da cidade um espaço para o exercício religioso livre e próprio já que o 

primeiro interesse “interno” descrito era a fundação e a manutenção de uma sinagoga, 

tornando visivel o papel da religião judaica para a comunidade e sua formação.  

É importante lembrar que antes mesmo da fundação da sinagoga na União já se 

realizavam, na cidade, serviços religiosos em sinagogas improvisadas, em locais 

cedidos por judeus da comunidade para encontro e orações mas, com a organização das 

comunidades judaicas nos grandes centros urbanos a religião foi, aos poucos, sendo 

dessacralizada dos espaços privados e relegada aos espaços coletivos, como a 

Sinagoga (CARNEIRO, 2013, p. 43). 

Para CARNEIRO (2013), a comunidade judaica teve início com o 

estabelecimento das famílias sefaraditas, que se estabeleceram na cidade (por volta de 

1910) e posteriormente foram superadas pelas famílias ashkenazitas e, ambos os grupos 

estabeleceram sinagogas: uma na Avenida do Comércio (Hoje Santos Dumont) e outra 

na Avenida Paraná, além da realização do culto em datas especiais em casas 

particulares, salões de lojas comerciais e de clubes.  
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Lansky (2013) indica a sinagoga
91

 da União como sefaradi assim como indica 

também a existência de outra sinagoga, fundada por Marcos Somberg que era ashkenazi 

e que funcionou até o inicio dos anos 1970, freqüentada por  um grupo grande de 

judeus. Ele cita ainda como frequentadores das duas sinagogas Salomão Spigelman, 

Jose Waks, Mauricio Ellis, Pantil Futer, Samuel Mizrahi, Moises Persiano, Salomão 

Kopit, Jose Margalith, Salomão Missior, David Calvo, Adolfo Hofmann, Bernardo 

Shor, Jose Grinberg, Isaac Mizrahi, Davi Chait, Marcos Charnizou, Gershon Dicker, 

Moises Lichter, Samuel Kalichman, Aron Silbiger, Marcos Ohana, Aron Wainreich, 

Mundek Spritzer, Isac Menache, Hugo Stengel, Shie Pfeffer, Davi Katz, Israel Roitberg, 

Hugo Schwartz, J. Weiss (2013, p. 4). 

Não era comum a presença de rabinos e o serviço religioso era geralmente 

conduzido pelos líderes comunitários: Mauricio Ellis é indicado por Carneiro (2013), 

como responsável pelas cerimônias sefaraditas e Aron Kraiser, responsável pelas 

cerimônias ashkenazitas. 

 

...os sefaraditas além de “rezarem diferente” também se distinguem pela 

alimentação...os ashkenazitas são mais de sopa, mais coisas cozidas. A nossa 

comida é mais refinada, mais apurada, mais com creme, mais para forno... No 

prédio da União Israelita de Belo Horizonte os sefaraditas tinham uma sala a 

parte porque a comunidade israelita rezava no salão principal e nós 

rezávamos numa sala menorzinha, aonde estavam as pessoas sefaraditas 

todas...porque o sotaque era diferente...eles se sentiam bem com a reza nossa 

que é sefaradita (PFEFFER, 1993, p. 275) 

 

 

 

A sinagoga da União, que reunia ambos os grupos, como indicam as atas, 

consagra a reunião dos israelitas em momentos especiais do judaismo como nas grandes 

festas que são Rosh Hashana e Yom Kipur
92

. É Essas ocasiões que são discutidas e 

organizadas as reuniões de diretoria. Esse é um relato comum e indica a filiação 

religiosa dos judeus na cidade e, principalmente, nos momentos valorizados para os 

encontros. 

As festas judaicas são muitas e nem todas exigem a presença no espaço da 

sinagoga. Podem ser realizadas em casa e ao ar livre, inclusive. Já Rosh Hashana e Yom 
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Kipur, que são chamadas de grandes festas, são eventos quando se valoriza a presença 

na sinagoga. Rosh Hashaná marca o início do ano judaico e abre os dias de reflexão que 

se encerram em Yom Kipur, dia de julgamento, em que geralmente os judeus realizam 

jejum de 25 horas, pedindo perdão e perdoando, suplicando para ter seus nomes 

inscritos no livro da vida por mais um ano. É sem dúvida a data mais importante do 

calendário das festas judaicas
93

. 

 

o Rosh Hashaná se fazia em casa. Não era casher porque não tinha aqui 

comida casher, mas se fazia, sabia que era ano novo, que Yom Kipur e na 

casa da minha mãe se fazia três vezes por ano feriado: Rosh Shina, Yom 

Kipur e Pessach. Os outros não se sabia se existe: Purim, Sucot (...) só esses 

três feriados. Não se comia pão, não é... (B.F., em entrevista in.: CALVO, 

1994. P. 56) 

 

Nas entrevistas, percebe-se que a realização das orações em sinagogas, antes e 

depois da União Israelita, eram, de fato, esporádicas. A definição das rezas em grupo se 

dava justamente nessas duas festas principais. 

A União Israelita é também, e por excelência, um espaço de sociabilidade 

privilegiado: reúne os judeus, cria vínculos entre os membros, aproxima as famílias, 

garante aos solteiros que a frequentem que conheçam outros jovens, mantendo os 

casamentos dentro da comunidade e reforçando a endogamia, abre a perspectiva para 

divulgar a cultura judaica, servindo como espaço para os fundamentos linguísticos, 

políticos, religiosos das tradições dos migrantes e, talvez um dos aspectos mais 

importantes, congrega os israelitas da cidade, independente de seu local de origem, da 

sua história de vida, de suas diferenças linguísticas, de seu grupamento cultural-

religioso (sefaradi ou askenazi) concretizando, de direito e de fato, uma comunidade. 

Originalmente, a criação do clube se faz em torno da característica do grupo, que 

se marca por uma multiplicidade de lugares, culturalmente diferentes, mas com um 

aspecto comum: a origem judaica. Então, independente das contradições, as atas das 

reuniões de diretoria do clube confirmam que a União Israelita associa sua criação à 

necessidade de enfatizar a vida religiosa em torno de uma sinagoga, que vincula o lugar 

ao grupo. 
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 Segundo Avritzer (2013) em entrevista, nos anos 1930 não havia serviço religioso nas sextas-feiras. A 

religião limitava assim, às grandes festas. 
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No caso do judeu, essa associação entre o lugar e o grupo é de fundamental 

importância pelas tendências religiosas de socialização. As orações tradicionais são 

feitas sempre em grupo. Explico melhor, para a realização do serviço religiosos no 

judaísmo é exigida a presença de pelo menos dez judeus, que sejam considerados 

maiores pela religião judaica (já ter realizado sua cerimônia de bar mitzvá), fazendo 

com que sempre haja reunião de pessoas e fortalecendo a organização comunitária. 

Além do principio religioso, buscava-se envolver a comunidade judaica por 

meio de encontros sociais coletivos, mantendo assim cinco departamentos: o cultural, o 

social, o esportivo, o juvenil e o infantil, deixando clara assim a preocupação com a 

continuidade como grupo na cidade.  

Outra preocupação, que aparece nos princípios da União Israelita, é a 

preservação da comunidade, com a realização das atividades regulares no campo 

cultural, esportivo e na realização de eventos. A principal forma de permanência 

cultural em uma comunidade fechada é a circularidade de sexos no próprio grupo, que 

entre os judeus de Belo Horizonte esteve marcada pela convivência entre os jovens de 

ambos os sexos mediada pelo clube e que garantiria a perpetuação comunitária com a 

legitimização das relações dentro do grupo, pelo casamento.  

Os casamentos eram realizados dentro dos preceitos religiosos e seguindo a 

tradição, não se exige no judaísmo que um sacerdote (rabino ou de outro tipo) realize a 

cerimônia, pode ser um membro da comunidade que a celebre de acordo com a religião 

judaica, mas são necessários dez judeus, pelo menos como testemunhas desse pacto 

entre as famílias, que é na verdade, o casamento. 

No judaísmo, essa é uma preocupação recorrente que garante a ligação entre os 

mais jovens e a perpetuação dos laços. O casamento, além do sentido religioso, 

institucionaliza a circulação dos sexos dentro da comunidade, isso foi decisivo para 

preservação do grupo por meio da endogamia étnica. No caso da primeira geração de 

migrantes no Brasil principalmente, tornou-se um importante fator de pertencimento.  

KLEIN (1999), ao analisar migração internacional e mobilidade social daqueles 

que migraram na sociedade receptora, identifica que a primeira geração de imigrantes 

no país se caracterizou por uma maioria de jovens adultos do sexo masculino. A partir 

da segunda geração no país já ocorreu um maior equilíbrio sexual/ aumento das taxas de 

natalidade. 

No caso dos judeus, há inclusive a tradição das “casamenteiras” (geralmente 
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mulheres), que trabalham nesse encontro de famílias e na concretização das uniões 

dentro da comunidade94. Quando a comunidade na cidade se institucionalizou também 

tornaram-se comuns atividades sociais, que permitissem o encontro de parceiros como 

bailes, piqueniques aos domingos, passeios etc.. 

 

Mais do que se encontrar e se espelhar em outros judeus (o que é uma forma 

de manter a identidade), esta convivência social cria um espaço para se 

“arrumar” casamentos. Sem dúvida, a endogamia sempre foi um dos pilares 

da manutenção do judaísmo. Nem todos os casamentos são arranjados.  

(PEFFER, 1993, p. 90) 

 

Pelos dados, entre os judeus de Belo Horizonte esse foi um elemento fundante. 

São laços afetivos que ultrapassaram as fronteiras tradicionais de amizade para 

constituir ligações mais fortes, de apadrinhamento ou constituição familiar. São assim 

os casamentos dentro da comunidade e as ligações, que se formam a partir destes 

casamentos, e acabam por criar laços de família estendidos como cunhados, cunhadas, 

genros, noras, novos primos, padrinhos numa multiplicação de parceiros na realização 

do grupo judaico. 

Os outros interesses “internos”, descritos no Estatuto da União Israelita de Belo 

Horizonte, revelam o caráter cultural da entidade com a criação e manutenção de uma 

biblioteca hebraica e judaica em idiche e a realização de saraus literários. 

Ao analisar a documentação da União Israelita de Belo Horizonte, percebi a 

importância da tradição cultural para formação de uma comunidade. É explicita a 

congregação por meio dos vínculos religiosos, mas a manutenção de uma biblioteca
95

 e 

a realização de eventos valoriza a divulgação, educação e difusão da língua dos judeus 

principalmente entre os originários da Europa Oriental, que compreenderam isso como 

um importante fator de integração comunitária.  

A língua ídiche veio para o Brasil com os judeus orientais, vindos do Leste 

Europeu, que muitas vezes tiveram uma educação mais restrita ou muito reduzida, mas 

que deixaram seus registros, inclusive livro de atas e documentos de entidades judaicas, 

como uma marca de sua origem e tradição cultural: 
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 Tarcisio Botelho chama atenção para a instituição do matrimônio como momento crucial dentro das 

estratégias de reprodução social, já que serve para o estabelecimento de laços entre os grupos familiares 

tornando-se garantidor de sua perpetuação e ampliação das redes sociais dos indivíduos. Por isso mesmo 

as decisões em torno da escolha dos nubentes recaíam sempre sobre o grupo familiar mais amplo. 

(BOTELHO, em papper para o 32º Encontro Anual da ANPOCS). 
95

 Mantinha uma biblioteca de literatura em ídiche e em português e posteriormente ali também vai ser 

fundado um Clube alemão de leitura (depoimento de Jacques Levy, 2013). 
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 “E eu quando cheguei, tinha a tia, a irmã dela né, e aí ela me levava em 

algumas das amigas delas e as amigas falavam iídiche, eu não sabia. Aí as 

amigas ficaram admiradas de que eu como judia não falo iídiche, eu falei: - 

lá em casa só se fala alemão. Eu já sei, já to aprendendo, já entendo a língua 

iídiche, que é muito parecido com o alemão. Mas eles ficaram que eu não sei 

falar” (B.F., em entrevista in.: CALVO, 1994. P. 56) 

 

 

Ribeiro e Worcman (2013) definem o idiche para os judeus da Europa Oriental: 

 

O ídiche era a língua materna e a sua peculiar forma de expressão. Falado 

desde o século X, o idioma é uma mistura de alemão arcaico, hebraico, 

aramaico, francês e italiano antigos e línguas eslavas, escrito em caracteres 

hebraicos, da direita para esquerda. (2013, p. 521) 

 

 

O ídiche é uma tradição de identidade e pertencimento dos grupos judaicos 

europeus e, com a imigração para as Américas, acaba por incorporar novos elementos 

linguisticos das culturas locais dos países receptores (Estados Unidos, Argentina, 

Bolívia, Brasil). Na divulgação cultural, além de reunir os judeus em torno de um 

elemento em comum, traduzia também valores e uma política de defesa do grupo. 

O aspecto cultural valorizado em torno da lingua e cultura ídiche era uma prática 

já aplicada nos países onde se estabeleceu o BUND, grupo político simpático às ideias 

socialistas, mas defensor de um socialismo para os judeus, com uma convergência de 

três correntes da sociedade judaica nos países bálticos que são indicadas por 

AVRITZER (2004, p.78) como: 

 

1) Integração aos movimentos socialistas da época com proposta de organização da 

população judaica em uma massa proletária, estruturada em sindicatos e 

consciente, lutando pelos direitos trabalhistas gerais mas também pelo 

atendimento às necessidades específicas do operário judeu como o respeito ao 

sábado e às datas religiosas judaicas. 

2) Formada por uma intelectualidade judaica radical que aliava ideias 

revolucionárias e ideologia marxista com um intenso envolvimento com a 

cultura judaica e um sentido de responsabilidade com relação à massa operária. 

3) Incluia uma classe media, de formação ortodoxa, que buscava sua integração ao 

mundo moderno.  
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Nesse sentido, o BUND tinha uma tradição educativa para a massa operária com 

uma extensa rede de circulos de leitura, teatro amador, edição de textos escolares e 

literários, em ídiche. CARNEIRO (2013) confirma que o incremento à vida cultural da 

comunidade judaica de Belo Horizonte se dá nos anos 1930, com os judeus emigrados 

da Europa Oriental. 

No caso da União Israelita, é o ídiche que se destaca como elemento cultural 

importante. Marcos Avritzer, em entrevista, conta-nos que a língua ídiche era 

predominante nos judeus do Leste Europeu e em Sfad, na Palestina, especialmente dos 

judeus askenazi (que não falavam ladino
96

, que predominava entre os sefaradis que 

viviam, na Palestina, principalmente em Jerusalém). 

 

 

 

Importante ressaltar que o iídiche, enquanto língua de origem e tradicional, 

era amplamente difundido entre os judeus da Europa Oriental e Central que, 

ao chegarem ao Brasil, continuavam a empregá-lo tanto em casa como nos 

núcleos comunitários. (CARNEIRO, 2013, p. 193) 

 

 

Na lista nominal de sócios contribuintes da União Israelita, consta, 

principalmente entre os anos de 1931 e 32, o registro da naturalidade dos sócios. Isso 

comprova a importância ao lugar de origem e também a maioria numérica significativa 

dos judeus oriundos de regiões onde se falava tradicionalmente o ídiche: Palestina, 

Romênia, Rússia, Polônia. 

Como atividade do clube, eram realizados periodicamente saraus culturais, com 

a vinda de palestrante e outros eventos. Desde sua criação e no estatuto de fundação da 

União Israelita previa-se a existência e permanência de uma biblioteca, que 

contemplava muitas obras em ídiche e também entrou em funcionamento na União um 

círculo de leitura em ídiche (Lein Crais), que funcionava pela leitura compartilhada: 

selecionava-se uma obra, que era lida por todos e se fazia o julgamento das personagens 

(julgamentos literários)
97

.  

Para as comunidades judaicas no Brasil, e não foi diferente em Belo Horizonte, 

teve grande importância o teatro ídiche. Por muitos anos, funcionou um grupo de teatro 
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  Dialeto dos judeus de origem espanhola. 
97

 Registro da entrevista com Avritzer (2013). 
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amador na cidade para apresentação de peças de teatro na língua ídiche. Reforça-se 

assim, que na língua ídiche estavam mantidos os principais meios de divulgação da 

cultura judaica e de origem na União Israelita: mantinha-se a biblioteca, faziam-se 

encontros culturais como saraus literários, palestras e outros eventos, que traziam 

artistas e poetas, inclusive de fora de Belo Horizonte. Quanto ao teatro ídiche: 

 

Destaque especial merece o teatro. Ele foi uma atividade cultural central na 

comunidade de Belo Horizonte. Eram pequenas peças de autores idish, com 

forte carga dramática e muitas vezes com conteúdo político. (...)”(PFEFFER, 

1993, p. 90) 

 

Estudado por Ribeiro e Worcman, (2013), o teatro ídiche se espalhou pelas 

comunidades judaicas brasileiras. Existem relatos do teatro ídiche, além de Belo 

Horizonte, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Curitiba, em Salvador e em Recife. 

Geralmente amador, os grupos de teatro ídiche no Brasil estavam ligados a instituições 

de caráter cultural e de ideologia progressista e em suas apresentações abordavam 

temáticas políticas importantes tais como: justiça social, valores morais, ideias do povo. 

(2013, p. 524). 

 

O teatro ídiche é particular na medida em que retrata a vida, os valores e as 

aspirações de judeus em certo contexto histórico, em uma língua impregnada 

de nuances e sutileza que caracterizam aquela cultura. Porém ao retratar 

sentimentos comuns ao homem com sensibilidade e humor, ele alcança um 

caráter universal cujo alcance é dificilmente aprendido hoje. (RIBEIRO e 

WORCMAN, 2013, p. 525). 

 

 

Em São Paulo, a tradição do ídiche já marcava presença nos centros 

comunitários. Na Comunidade Israelita de São Paulo, já havia se instalado uma 

bilbioteca, com acervo em ídiche trazido principalmente da Argentina, e um grupo de 

teatro ídiche (CARNEIRO, 2013, P. 193) 

O teatro ídiche tinha forte carga dramática, carga política e segundo Carneiro 

(2013), constituiu-se num pilar de sustentação da identidade judaica por meio da 

reprodução das tradições, ritos religiosos, comportamentos, gestos e expressões 

“congregando a juventude e saciando as saudades dos mais velhos, as peças 

relembravam constantemente a vida do shtetl
98

 (2013, p. 195): 
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 Aldeia judaica. 
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Em palcos improvisados por atores amadores, o teatro ídiche foi, com certeza 

um dos principais espaços de lazer e de cultura frequentado pelos imigrantes 

judeus radicados no Bom Retiro. Assim, no entorno do velho sobrado que 

abrigava a Comunidade Israelita de S. Paulo, muita coisa acontecia no Bom 

Retiro. O teatro ídiche paulistano, enquanto movimento teatral sistemático, 

teve início entre 1923-1924, com o Yungent Club, cuja sede ficava na Rua 

Amazonas. Iankev Kurlender e Iankev Rotbaum encontram-se entre os 

renomados diretores que atuaram em S. Paulo. Há também referências de que 

integrantes da imigração russo-polonesa, entre eles os Cipkas, tentaram 

estabelecer na década de 20, um teatro de língua iídiche no salão Luso-

Brasileiro, encenando peças de Scholem Aleichem e Peretz. (CARNEIRO, 

2013, p. 195) 

 

 

Com tradição medieval, a representação teatral é antiga na cultura judaica com 

grupos de artistas errantes, que percorriam vilas e cidades habitadas pelos judeus 

europeus com espetáculos que levavam o tema biblico do livro de Esther para os 

festejos comemorativos religiosos. 

No Rio de Janeiro, o teatro ídiche teve grande desenvolvimento e 

profissionalizou-se, inovou na técnica de preparação dos atores e na composição 

cenográfica, que incluiu nomes importantes como Lasar Segall. Os espetáculos eram 

anunciados nos jornais da comunidade, em programas de rádio (“A hora israelita”, aos 

domingos pela manhã) e no boca-a-boca, lotando teatros e cumprindo temporadas 

prolongadas (RIBEIRO e WORCMAN, 2013, p. 525). 

Em Belo Horizonte, na União Israelita, o teatro foi idealizado por Shie Lansky 

como uma experiência de divulgar a cultura por meio de peças clássicas e comédias. 

Composto por um grupo amador, o grupo de teatro apresentava à comunidade peças 

todos os meses, consolidando-se muito mais ativo do que a atividade teatral na própria 

cidade, que contava com duas ou três peças de teatro por ano. (LANSKY, 2013, p. 13).  

Segundo Lanky (2013), fizeram parte do grupo teatral: Jacob Kalic, Eva Calic, 

José Korman, Anita Felberg, Clara Galinkin, Lea Vizemberg, Manoel Waintraub, 

Manoel e Marcos Brener, Abraham Calic, Luiz Wainberg, Leon Lerman, Lea Chacham 

e Suzana Golguer. 

Avritzer (2013), em entrevista, afirma que “A História da comunidade seria 

diferente se não fosse os dois irmãos Ilhil e Shie Lansky por causa do teatro ídiche” que 

no início dos anos 1930, iniciaram o movimento do teatro ídiche em Belo Horizonte. Já 

havia um movimento teatral ídiche em outras comunidades, que viajavam para outras 

cidades, montando as mesmas peças, tendo, além dos atores principais que vinham de 

fora, os moradores locais como atores (como uma tradição “bundista”). 
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A presença do teatro ídiche na comunidade belorizontina pode ser percebida na 

preocupação dos clubes judaicos, que por ocasião da construção de suas sedes próprias, 

ergueram teatros para as representações rotineiras, que aconteciam na cidade. 

Na Figura 7, o cartaz de 1930 registra a apresentação da obra Herzole Meuchis 

(Oder Yekel Bal-Ragulo), do escritor M. Richter, composto por 4 atos e números 

cantados e representados por atores locais e convidados, sob a direção do ator e diretor, 

de fora da cidade, José Schraiber. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7 

Cartaz do Grande Festival Artístico do Teatro ídiche, Belo Horizonte,1930. 
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(Cartaz de apresentação do Teatro ídiche, em 24 de agosto de 1930. Fonte: Arquivo do Instituto Histórico 

Israelita Mineiro) 

 

 

O Teatro ídiche era um evento importante. Como o cartaz anuncia, era dirigido 

José Schraiber e se prestava a arrecadar dinheiro para a Escola Israelita. Os atores da 

comunidade estão registrados e já é anunciado também que após o espetáculo haveria 

um baile dirigido pelo Melhor Jazz da Capital. 

Analisando a origem dos primeiros socios da União Israelita, há uma 

coincidência de naturalidade, excetuando os brasileiros naturalizados e os poucos 

brasileiros natos, nos anos 1930, a grande maioria em que consta o registro (e são das 

matriculas iniciais na inscrição da sociedade) é originária da Palestina, Polônia, Russia e 

Romênia, como já indicamos e, assim, reforça-se o argumento da influência “bundista” 

trazida pelos migrantes judeus para a União Israelita no período. 

Para Avritzer (2004), é justamente nos anos 1930, com o aumento da influência 

do BUND, trazida principalmente pelos judeus, que vieram da Polônia, que aparecem os 

primeiros conflitos ideológicos na comunidade. O grupo traz sua experiência “bundista” 

ao tentar dar um caráter cultural às atividades sociais da comunidade, entretanto, não 

sente respaldo e funda um novo clube judaico na cidade: 

 

Sendo minoria, e não conseguindo passar suas propostas, dentro do clube 

social, formam uma sociedade autônoma, o Peretz Center, o qual 

naturalmente agrega também os membros da comunidade com posição 

comunista. Este centro é de duração efêmera, eis que em 1935, com a vã 

tentativa comunista de revolução, a repressão torna-se séria, o clube é 

fechado e os dissidentes retornam à União Israelita (AVRITZER, 2004, p. 

80) 

 

Para Lansky (2013), os conflitos não intervêm nas memórias positivas da União 

Israelita que relata que: 

 

frequentar a União era prazeiroso e importante, porque trocavam-se vivências 

não só comerciais, também sobre o desconhecido ambiente externo e mais 

ainda a confortante convivência social, onde se reforçavam a identidade 

judaica e a necessidade de transmiti-la. (2013, p 2).  
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O aspecto cultural e o ordenamento social, independente da ideologia, sempre 

acompanharam o tema religioso na União Israelita. Na leitura das atas do clube foi 

possível identificar com mais clareza suas funções e áreas de atuação: 

 

- convocação de assembleias regulares, datas para reunião de diretoria etc; 

- escolha e compra de livros para a sociedade e organização da biblioteca; 

- realizar ações para arrecadação de fundos para a sociedade tais quais a “ação 

entre amigos” (em 23 de maio de 1926); 

- realização de festas, baile, saraus literários; 

- substituição de membros da diretoria, realização de eleições e atos afins; 

- assuntos disciplinares; 

- cuidar e encaminhar assuntos comunitários em geral; 

- aluguel de salão; 

- regulamento das festas judaicas; 

- resolução sobre empréstimo de livros; 

- assinatura de jornais (em 30 de setembro de 1926 decidiu-se pela assinatura 

dos jornais em ídiche: Idiche Gazete, dos Estados Unidos e Der Jog, de 

Buenos Aires); 

- compra de livros de oração; 

- compra de cadeiras e manutenção da estrutura; 

- organização de açougue kasher
99

; 

- realização de bailes para ajuda financeira a membros da comunidade; 

- proposta com designação de comissão para criação de uma escola israelita; 

- aprovação de novos sócios; 

- cuidados com a sede, salão e ampliação do clube. 

 

As atas são escritas em português, e nas primeiras páginas se mistura a um 

dialeto espanhol, um espanholito ou lingua afim e nas últimas já começam a ser escritas 

em ídiche. 

O que mais surpreende, não é o papel da atuação do clube como representante da 

comunidade, mas o número de associados da União Israelita de Belo Horizonte que, nos 

anos de 1931 e 32, de acordo com livro de registros, ultrapassa uma centena de pessoas. 
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 Que segue as leis da dietética judaica que  inclui a forma de matar o animal e sob inspeção rabínica. 
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Esse volume de associados dá sentido à representação na cidade e implica na 

legitimação do grupo em Belo Horizonte, que passa a ser visível e se destaca até perante 

outros clubes existentes na cidade. 

Nos registros oficiais, anos mais tarde (em 1961), já com a existência de sua 

sede própria, o estatuto da União Israelita é revisto e nele está reforçado o caráter 

cultural e de integração entre comunidade judaica e sociedade brasileira na justificativa 

da defesa de interesses comuns (“direitos humanos, paz, fraternidade entre os povos e 

justiça social em coerencia com as tradições democráticas do povo brasileiro”), 

propondo a difusão das “culturas brasileira, judaica e a cultura em geral”, manutenção 

de uma biblioteca em português, ídiche, hebraico e outros.   

Percebe-se, na análise da União Israelita, um discurso carregado com a noção 

integradora com a sociedade brasileira, mas reitera-se a importância da noção de coisa 

publica inspirada nos principios ideais e uma sociedade democrática em que o judeu 

torna-se um ator social com responsabilidade também pelo seu coletivo (que também é 

seu grupo, do qual agora faz parte), assumindo o compromisso cívico de defender tudo 

que é importante para a permanência de um país democrático, pacifico, fraterno. 

Não é possível perceber ainda a defesa da tolerância, que se faz presente com 

muita ênfase hoje nos discursos das lideranças e da representação comunitária, mas 

sempre a preocupação de defender o modelo de país democrático, que se apregoava na 

instalação da república. 

Existe também uma preocupação muito grande da representação do grupo pela 

União Israelita. Uma preocupação com a imagem dos judeus na cidade, como eles eram 

vistos pelos não-judeus e pela comunidade maior. Isso se explicita na ata do dia 19 de 

julho de 1926 em que a Diretoria se reuniu: 

 

Para ao justificar ultimo asidente [sic] scandalozo[sic]/promovido pelos snr. 

P, tambem/rezolveo chamar o mesmo para dar sua satisfação na [as]Semblea 

Geral que vai se realisar/ no dia 18 do cor[r]ente as 15 horas da tarde:/Tendo 

como auzadr ao svr. Thezoureiro G sobre o seguinte assunto, a comição 

entrego ao svr. P./ 5 rifas para vender em benefício da sosiedade/o mesmo 

compri seo dever, mas dia 30 do/mez pas[s]ado foram estraidos as rifas e 

cual/o numero65 foi vendido por ele e a comicão guardo/a prezentação o 

número premiado com o aparelho de/metal composto de 8 pesas[sic], no dia 

1 de julho/snr. P aprezento[sic] o número premiado/ e dizendo que o portador 

do premio do em/beneficio da sociedade 20$000, o Thezoreiro com mais dois 

membros entrego o/ aparelho de metal, o snr. P g[u]ian-/do por sua propia 

responsabilidade leva ao/portador o premo um aparelho de losa com/posta de 

5 pesas[sic] kebradas[sic], o portador do premio/requza[sic] a receber e caso 

foi levado a coneci-/mento [sic] da delegacia./2) foi rezolvida pela maioria da 

Derectoria/ realizar uma [as]sembleia geral para este fim/com a data em 
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sima[sic] ao seguinte programa/1) observar capitolo[sic] n.8, e artigo n 24, 

paragrafo N/ estabeçece,os esta com a prezencia[sic] de todos (Ata da reunião 

de 19 de julho de 1926, União Israelita p. 25. Arquivo do Instituto Histórico 

Israelita Mineiro), [obs, os nomes dos envolvidos foram suprimidos e 

substituidos por letras para evitar identificação]. 

 

 

O caso é a entrega do prêmio de uma rifa por um membro do clube que foi 

denunciado pelo ganhador, que se recusou a receber o prêmio, que era um aparelho de 

louça composto por oito peças, mas alegou que cinco delas estavam quebradas e 

denunciou o caso à delegacia. O caso é tratado como acidente escandaloso, que remete 

ao fato de tornar-se público, já que o ganhador do premio procurou a delegacia. A 

União Israelita se mobiliza para dar uma resposta, também pública. Convoca uma 

assembléia, em 18 de julho de 1926, dando oportunidade para o acusado se explicar, 

seguido de amplo debate, mas ao final o Sr. P foi considerado um “desmoralizador” da 

sociedade e foi decidida sua suspensão do clube por quatro meses. 

Esse fato demonstra a preocupação do clube em representar o grupo e garantir a 

manutenção de uma imagem adequada dos judeus perante a sociedade belorizontina. 

Resguardando os membros, mas punindo-os para levá-los a “andar na linha” perante a 

sociedade maior. É também um indicador do caráter da educação (civilizatória) 

realizada pelos clubes na cidade. 

A União Israelita foi por assim, durante muito tempo, a instituição jurídica e 

representativa dos judeus em Belo Horizonte. Na década de 1960, é fundada a Corim
100

 

para substituir a União, como representante da comunidade, integrando inclusive a 

própria, como um clube recreativo. 

A representatividade do clube com reconhecimento dos judeus de Belo 

Horizonte é evidenciada pelo número expressivo de judeus associados que, segundo a 

lista nominal dos sócios-contribuintes de 1940, contemplava 187 associados
101

.  

Sob a análise do aspecto da representação civil, a atuação da entidade em defesa 

dos interesses “externos” vão levar, a partir do final dos anos 1920, à criação de outras 

instituições com a intenção de fortalecer a comunidade e difundir os laços e a cultura 

judaica. A União Israelita, por meio de seu presidente à Época, Arthur Haas, comprou o 
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 Hoje Fisemg, Federação Israelita do Estado de Minas Gerais. 
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 Foram analisadas as atas das reuniões de Diretoria em 1926 (que também traz o nome dos socios que 

tinham direito a votar e serem votados), a lista nominal dos contribuintes em 1937 e 1928, onde 

constavam 64 nomes, a lista nominal dos contribuintes de 1931 e 1932, com 123 sócios e a listagem de 

1937 a 1941, registrando um total de 198 associados. 
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terreno para construção de um cemitério privado, em 1936, do qual trataremos adiante e 

fundou uma entidade para educação formal, a Escola Israelita, em 1928. 

A preocupação com a criação da Escola aparece nas atas dos dias 17 de agosto 

de 1926, 17 de abril de 1927 e 02 de novembro de 1927. Nessas reuniões, é indicada e 

aprovada uma comissão para cuidar do estabelecimento da Escola e tomadas decisões 

importantes sobre o mesmo assunto, tais como o encaminhamento de orientação do Dr. 

Raffalovich
102

, que era o representante da agência judaica no Brasil. 

Segundo Lansky (2013), a demora na fundação de uma escola israelita, uma 

preocupação continua da comunidade, se deve à dificuldade da União Israelita em 

conseguir professores versados em ídiche. Os fundadores da Escola Israelita muitas 

vezes coincidem com os fundadores e ativistas das entidades judaicas já existentes; no 

caso da Escola são registrados como fundadores e membros da diretoria nos primeiros 

anos: Isaac Cohen, José Margalith, Jaime Galinkin, Ovritcher Avritzer, Leon Lerman, 

Melech Lerman, Julio Diskin, Abrão Levi, Isaac Levinson, Moises Kraiser, Jose Waks, 

Isaias Golguer, Isac Golguer, David Katz, Jose Grunberg, Kiva Kiliminik, Kiba 

Lerman, Moises Lichter, Isaak Bronfen, Isaak Waisberg, David Kuperman, Nuta 

Grimbaum, Paulo Belfer, Jacob Malamud, Samuel Kalichman, Naftali Perlov e Jacob 

Ferman. 

Avitzer (2013), em entrevista, relaciona os membros que compuseram o grupo 

responsável pela fundação da escola, ao pertencimento de uma parcela dos migrantes 

judeus formada pelos judeus que vieram principalmente de Sfad (Palestina). A escola 

israelita foi fundada em 1928 e começou a funcionar em fevereiro de 1929. Nos 

primeiros dois anos funcionou no próprio clube e depois na Avenida João Pinheiro, 510. 

Oferecia ao curso completo, na época chamado de Elementar, e tinha como objetivo 

principal o ensino das línguas do povo judaico (o ídiche e o hebraico) e a história do 

povo israelita (FALBEL, 1957). 

A Escola Israelita já havia sido fundada e, portanto, já aparece no registro do 

Estatuto revisado da União Israelita no Artigo 1º, item IV, como um dos princípios da 

entidade. No texto do Estatuto é deixado em aberto o apoio à possibilidade de outras 

escolas judaicas com atendimento desde o jardim de infância, cursos primário e ginasial, 
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 Segundo CARNEIRO, 2013, Raffalovich marcou espaço nas comunidades judaicas do Brasil e da 

Argentina por sua forma de administrar as divergências. Era considerado como um rabino “moderno” e é 

dele a ideia de organizar uma forma de kehila (congregação central) para agregar toda a comunidade 

judaica na América do Sul.. 
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se necessario. (Estatuto da União Israelita de Belo Horizonte). 

A educação judaica é uma preocupação com a continuidade do grupo e suas 

características identitárias. Até a fundação da Escola, os filhos dos migrantes estudavam 

em escolas públicas e a educação comunitária não-formal fazia-se no cumprimento 

religioso em grandes festas e rituais de passagem de nascimento (brit milá), maioridade 

(bar mitzvá), casamento e morte. Com a fundação da Escola Israelita, é criado um 

espaço de educação comunitária, de socialização e reafirmação de pertencimento, com a 

preocupação central de preservar o judaismo e difundir a cultura judaica. 

A Escola funcionava numa forma mista, isto é a responsabilidade e o pagamento 

dos professores eram divididos entre a comunidade judaica e o Estado. Só tornou-se 

possível seu funcionamento porque havia o reconhecimento pelo governo de que seria 

uma entidade educativa regular e, assim, o governo nomeava, por sua conta, os 

professores para as matérias gerais, exigidas no currículo de formação no país. A 

comunidade arcava e se responsabilizava pela contratação de professores de idiche e 

hebraico.  

A Escola assim funcionou não só com o apoio, mas só foi possível existir com o 

aval do poder público que reconhecia as provas e registros definidos pelos padrões da 

legislação brasileira
103

. A Escola era ainda acompanhada bem de perto pelas mães 

judias que compuseram um Conselho de Mães, que funcionava dentro dela. 

Apesar do interesse na educação para a comunidade judaica, Avritzer (2013) 

afirma que a orientação da escola não era religiosa. Ali se ensinavam história judaica, 

literatura ídiche, um pouco da biblia hebraica (Tanach) e o hebraico para leitura do livro 

de rezas (sidur) não exatamente para rezar, mas pelo valor histórico da reza. Se 

abordava a temática do sionismo e das lideranças sionistas na Escola, assim como era 

comum “se falar disso em casa” para muitas famílias de migrantes
104

. 

Quanto às festas, segundo Avritzer (2013) em entrevista, “a escola lembrava e 

estudava os festejos, mas não enfatizava a religião”; o Pessach, que é a Páscoa dos 

judeus, por exemplo, era estudada como a festa da libertação da escravidão. 
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 Segundo Falbel (1957), em fins dos anos 1950, a escola, que começou a funcionar com 30 alunos, já 

contava com a média de 100 alunos e com um corpo docente constituido por seis pedagogos. Essa 

regulação nacional presente na escola vai ser responsável pela permanência da escola, mesmo durante o 

Estado Novo, que proibiu as escolas em língua estrangeira no país, mas não fechou a Escola Israelita em 

Belo Horizonte. 
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 Nos anos 1920, circulava na comunidade de Belo Horizonte o Tuk Morgin Jornal, o jornal que trazia 

noticias sobre os judeus no mundo, abastecido pela Agência Judaica. 
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A importância da escola coincide com o tempo duradouro de seu funcionamento, 

como confirma Lansky em seu relato. A escola funcionou de 1929 até a década de 1960 

na Rua Guajajaras 93, esquina com rua Sergipe. Posteriormente, a Escola passa a 

funcionar na Avenida João Pinheiro. Nesses mais de trinta anos de existência
105

, a 

escola deu continuidade à formalização comunitária, já que ali estudaram os filhos dos 

pioneiros na organização comunitária judaica em Belo Horizonte
106

, assim como as 

gerações subsequentes. 

A União assim cuidava dos interesses “externos”, nas relações estabelecidas com 

o poder público, para garantir o reconhecimento da comunidade e o respeito aos direitos 

constitucionais do próprio grupo e, ainda, sua representatividade na cidade. Cuidava 

também dos interesses “internos” ao buscar perpetuar o grupo, buscando garantir a 

continuidade da comunidade pela formação dos elementos das novas gerações dentro 

dos princípios judaicos e comunitários e também pelo contato entre os membros de 

forma intensa e constante. 

Escola e cemitério são marcos fundantes de qualquer comunidade, independente 

da sua origem, pois garantem dois pilares fundamentais para continuidade do grupo: o 

principio educativo, que visa a competência da construção de uma vinculação identitária 

de um lado, e a idealização de um passado para o grupo, garantindo-lhe historicidade, 

ao preservar a memória e até um lugar concreto para os antepassados. Em ambas as 

instituições há um reforço consistente e persistente de pertencimento e da coesão grupal. 

 

3.5. Sociedade das Damas Israelitas e Cemiterio Israelita 

 

A noção do “cuidar” da comunidade que foi incorporada no discurso da União 

Israelita de Belo Horizonte, como discutimos anteriormente, significa muito mais do 

que tratar da representação civil e legal dos judeus na cidade. A comunidade judaica 

criou várias entidades e entre elas duas, que na sua época (anos 1930) traduziram muito 

bem a noção do “cuidar”, do “cuidar” uns dos outros, marcando e ampliando as redes de 

solidariedade: a Sociedade das Damas Israelitas e o Cemitério Israelita. 

A congregação comunitária judaica no Brasil caracterizou-se pelo caráter 
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 A Escola Israelita não desapareceu exatamente. Durante a década de 1960 a Escola Israelita (ou Escola 

Ídiche, como ficou conhecida por muitos) deu lugar a duas novas escolas: a Escola Theodor Herzl e a 

Escola Albert Einstein. 
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 Pode-se citar que na Escola Israelita estudaram os filhos de pioneiros já citados como Flora Lerman, 

Benzion Levy, Alberto Avritzer entre outros. 
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associativo de ajuda mútua, que Carneiro (2013) identifica como reação às situações de 

crises nos países de origem, marcadas por ambientes hostis e pobreza extrema, e pelo 

sentimento de “estrangeiro na terra do outro”. Os judeus adaptaram ao contexto do país 

receptor, as formas de organização trazidas das comunidades de origem e praticaram no 

Brasil os valores dessas organizações comunitárias. 

Ainda de acordo com Carneiro (2013), as organizações comunitárias judaicas no 

país direcionavam-se, de um modo singular, “para os pobres, os doentes, os velhos, os 

imigrantes e as vítimas de catástrofe coletivas, sem distinção entre judeus e não judeus” 

(2013, p. 42-43), com auxílio em momentos de crises gerais, como durante a Gripe 

Espanhola em 1918, apoio à alimentação em tempos de fome e acolhimento aos 

refugiados das guerras, independente da origem. 

A solidariedade está associada na religião judaica ao cumprimento da Tsedacá 

(atidude de retidão, honradez, justiça e caridade) e essa tradição à solidariedade dos 

judeus aos seus semelhantes (judeus e não judeus), como sugere Carneiro (2013), estava 

além dos muros simbólicos da comunidade judaica. O testemunho de José Midlin ao 

Núcleo de Historia Oral do Arquivo Histórico Judaico Brasileiro em 1993, registra a 

lembrança de uma “cozinha publica”, criada por seus pais, imigrantes russos, para 

atender aos moradores do bairro Vila Mariana durante a gripe espanhola. 

As primeiras associações judaicas beneficentes e de ajuda-mútua foram criadas 

pelos judeus franceses radicados no Brasil ainda no Império (Societé Union Française 

de Bienfaisance), que serviu para congregar israelitas na cidade e para ajudar os 

necessitados com doação financeira em caso de doença para tratamento e em casos 

emergenciais, problemas relacionados a moradia, alimentação, internação e 

sepultamento. No Rio de Janeiro, ainda há registros, no final do império de outras 

entidades tais como a Sociedade Francesa de Socorros Mútuos e, em 1873, da 

Irmandade de Proteção Israelita, para acolher os migrantes vindos da Rússia e da 

Bessarábia
107

. 

Posteriormente, vieram ainda outras associações beneficentes em São Paulo 

como a Organização Feminina Wizo (Women’s International Zionist Organization), em 

1926, a Policlínica Linath Hatzedek, em 1929, a B’nai B’rith, em 1931, o Lar das 

Crianças da CIP, em 1937, o Lar das Crianças das Damas Israelitas/a Gota de Leite da 

B’nai B’rith, em 1939 e a OFIDAS – Organização Feminina da Assistência Social, em 
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1940
108

. 

Em Belo Horizonte, mesmo antes da institucionalização dos núcleos de ajuda, os 

judeus aqui radicados auxiliavam os recém-chegados com orientação e toda ajuda 

possível, inclusive acolhendo-os nas residências, enquanto fosse necessário e arrumando 

trabalho. 

 Em 1937, treze mulheres fundaram a Associação das Damas Israelitas, com a 

intenção de auxiliar os judeus necessitados em Belo Horizonte e nas outras regiões do 

Brasil. Inicialmente fundada para ajudar o sanatório judaico em São José dos Campos 

(como segmento na cidade da Sociedade Beneficente Isralieta Ezra)
109

, as senhoras da 

comunidade arrecadavam regularmente dinheiro para manter um caixa de assistência e 

suporte para os doentes de tuberculose da comunidade judaica. Em Belo Horizonte, por 

causa do atrativo do ar e dos centros de tratamento, muitos homens jovens, geralmente 

sem familia e sem dinheiro, contaram com a ajuda dessas senhoras, cuja atividade 

consistia em visitar, garantir alimentação e alojamento, fazer doações em dinheiro, 

amparo geral.  

A Sociedade de Damas Israelitas, associação de caráter beneficente, foi criada 

justamente para prestar auxílio aos judeus pobres. Recepcionando e apoiando os judeus, 

que sofriam com doenças respiratórias infecciosas, e, que, na sua maioria, eram muito 

pobres também. O grupo visitava e amparava os doentes e suas famílias, com 

fornecimento de doações (dinheiro, alimento, roupas etc) e acomodação, e teria criado, 

inclusive, num momento posterior, uma caixa financeira e outras formas mais 

organizadas de auxilio. 

Nas entrevistas, quando aparecem as sociedades de auxílio das Damas Israelitas, 

(tanto a EZRA como o Froein Farain), destaca-se a participação das mães no 

acompanhamento dos judeus, que necessitavam de apoio para o tratamento da 

tuberculose na cidade. Era uma associação, que recolhia contribuição da comunidade 

judaica e realizava eventos como bailes, para arrecadar dinheiro e auxiliar 

principalmente os jovens que vinham sem família e geralmente com pouco dinheiro.  

Para atender ao grupo de judeus necessitados, fossem eles doentes de 

tuberculose ou não, vários membros da comunidade organizaram-se para acolher e dar 
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 A Associação de auxílio aos pobres EZRA, foi criada em 1916 e foi ampliada com a Associação da 

Sociedade Pró-imigrante, em 1924, tornando-se Sociedade Beneficente Israelita EZRA. 
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suporte. Recebiam em suas casas, sustentavam e auxiliavam sua organização, 

principalmente os recém chegados à cidade. 

O acolhimento, mais tarde, depois também virou negócio para algumas famílias 

judias. Casas viraram pensionatos para os doentes e suas famílias. Institucionalmente, 

entretanto, a sobrevivência dos membros da comunidade foi garantida pela Sociedade 

das Damas Israelitas que segundo Aritzer, em entrevista, era uma espécie de “quebra-

galho das doenças sociais”.  

O recolhimento de fundos destinados à ajuda para a sociedade, entre 1937 a 

1945, contava com 59 contribuintes regulares, registrados em listas nominais. Isso 

indica, que as ações de solidariedade eram legitimadas, organizadas e estabeleciam 

vínculos comunitários importantes na cidade. 

É importante registrar que essa associação de mulheres desempenhou um papel 

muito importante na recepção aos migrantes doentes ou não, auxiliando na 

regularização da documentação, apoio na língua, no alojamento e direcionamento da 

moradia, no apoio ao trabalho e na ajuda financeira para o sustento da família. 

 

Belo Horizonte e o tratamento da tuberculose 

 

O tratamento da tuberculose deve ser apontado como uma motivação que trouxe 

muitos judeus à Belo Horizonte. As doenças respiratórias, principalmente a tuberculose, 

levaram ao maior número de óbitos entre o final do século XIX até os anos 1960 no 

Brasil, em Belo Horizonte e entre os israelitas da cidade
110

.  

A tuberculose é uma doença infecciosa causada pelo Bacilo de Koch 

(Mycobacterium tuberculose), que afeta mais comumente os pulmões (forma 

pulmonar), mas pode afetar diferentes órgãos como ossos, sistema nervoso, rim, 

intestinos laringe e outros. Seu nome foi introduzido no vocabulário médico na primeira 

metade do século XIX designando um grupo de moléstias caracterizada pela produção 

de tubérculos. Também conhecida como tísica, durante a historia recebeu significados 

variados como a associação com a ira divina durante o medievo (que a tornou conhecida 

como peste branca em oposição à peste negra) e no século XIX sob uma visão 

romântica, relacionava a doença principalmente à intelectualidade, à criatividade e aos 
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 O número de óbitos pela doença no país e em Belo Horizonte só começou a declinar com o início do 

tratamento com estreptomicina, descoberta em 1944 ((REQUEIJO, 2005). 
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artistas, já que muitos artistas tiveram a doença e que aparece registrada em contos, 

óperas e outras formas narrativas do período. 

Na história das doenças, a tuberculose assim como a lepra (hanseníase) foi 

responsável pelo isolamento/marginalização e estigmatização dos doentes que chegaram 

até nosso tempo influenciando as posturas e ações da sociedade frente à doença. Tanto a 

lepra como a tuberculose remontam à Antiguidade e mesmo hoje tendo cura, carregam 

discriminação, um estigma que gerou estereótipos diversos nas sociedades ao longo do 

tempo
111

. Durante o século XIX, ficou associada à boemia e à hereditariedade e no 

século XX à miséria e promiscuidade relacionada a diversos problemas sociais como 

imoralidade, alcoolismo, perigo, infração e crime (MONTEIRO, 1993). 

Entre 1890 e 1930, o Estado brasileiro organiza instituições voltadas para o 

saneamento e a contenção de epidemias, orientando as ações para as gestões estaduais e 

municipais
112

.  Pautado nos princípios científicos para se garantir a salubridade e as 

políticas para qualidade do saneamento, viria a estabelecer diretrizes para a criação, em 

1893, da Diretoria Geral de Higiene e Assistência Pública. Nos anos seguintes, foram 

fundadas outras instituições tais como Serviço de Profilaxia Rural criado em 1904, pelo 

Decreto Legislativo 1919; e o Departamento Nacional de Saúde Publica, criado em 

1920 e vinculado ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores. O ano de 1923 trouxe 

outra alteração com a descentralização das funções da Diretoria, dando ênfase às ações 

preventivas como a obrigatoriedade da Carteira de Saúde para empregados (VALE, 

2006, p. 99)  

Belo Horizonte já nasce convivendo com os óbitos pela tuberculose, mesmo 

antes da inauguração, quando ainda se chamava Cidade de Minas
113

. Os dados 

estatísticos evidenciam o crescimento persistente da doença e dos óbitos a ela 

relacionados durante as primeiras cinco décadas do século XX. Segundo REQUEIJO 

(2005), ao analisar os dados coletados na Secretaria de Higiene de Belo Horizonte e 

trabalhos médicos apresentados em revistas da área, a tuberculose foi a causa mortis 
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 Esse caráter negativo acaba por dificultar a identificação dos judeus, que vieram para Belo Horizonte 

como enfermos buscando tratamento. Esse dado não é registrado nas entrevistas e nem citado 

espontaneamente pelos descendentes, que não se dispõem a associar o tratamento de seus antepassados 

aos portadores de tuberculose. 
112
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 O primeiro registro de óbito por tuberculose em Belo Horizonte se deu em 1897, data de inauguração 

da capital, de uma mulher de 25 anos, sem filhos, moradora do bairro Alagoinha e tratada pelo Dr. 
Benjamin Moss. Antes disso, durante a construção já surgiam os primeiros casos de óbitos pela doença 

comunicados aos órgãos publicos (REQUEIJO, 2005, p. 44). 
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mais comum, sendo que a quase totalidade dos óbitos por essa doença eram pela forma 

pulmonar. Em 1912, vieram a óbito 60 pessoas por tuberculose e 55 delas tiveram a 

forma pulmonar. Em 1920, dos 115 óbitos por tuberculose, 104 vieram pela forma 

pulmonar (os outros casos foram pela forma meningéa, abdominal, mal de 

Pott/espinhal). 

Entre 1920 e 1930, as mortes que foram causadas por doenças na capital 

mineira, aproximadamente 8% eram por tuberculose e apenas 1,5% por outras doenças 

(entre cerca de sessenta outras moléstias registradas). Pelos dados, é possível perceber 

também que a predominância da doença, em Belo Horizonte, se encontrava entre 

adultos (entre 15 e 50 anos) com maior pico entre os considerados ativos/produtivos 

(entre 20 e 35 anos) e dessa forma, com o alto índice de morte pela doença, ela passa a 

ser considerada um problema de saúde pública desde a fundação da nova capital 

(REQUEIJO, 2005, p. 45-55). 

Os dados levantados pela autora demonstram que as causas de óbito pela doença 

continuaram crescendo, principalmente comparativamente a outras doenças também 

comuns para o período como sarampo, coqueluche, difteria, gripe, cólera, disenteria, 

tétano, sífilis entre outras. A doença continuava crescendo, acompanhando o aumento 

populacional e tornando-se um problema alarmante de saúde publica. 

A marca da doença para cidade é tão significativa que a própria Faculdade de 

Medicina de Belo Horizonte, criada em 1911, foi fundada por médicos, na maioria 

vindos do Rio de Janeiro e enfermos de tuberculose, que vieram para a cidade usufruir 

da estrutura e do clima, na crença de uma cura pelo clima e estruturaram o tratamento e 

a formação de médicos na cidade. Entre os médicos que se enquadram nesta lista estão 

Hugo Werneck, Eduardo Borges da Cosa, Ezequiel Dias, Henrique Marques Lisboa e 

Otavio Magalhães (REQUEIJO, 2005, p. 18). 

Essa noção de cura pelo clima associa-se a uma noção da capital mineira como 

uma cidade salubre, segundo REQUEIJO (2005, p. 19) por uma série de fatores 

associados: o clima de montanha, o céu azulado, a claridade e também ao conforto 

moral e material que a cidade “moderna” oferecia por meio das ruas largas e 

arborizadas, que facilitavam a circulação de ar, os parques e jardins e a estrutura de 

grandes armazéns, lojas e livrarias, que forneciam aos doentes tudo o que necessitavam. 

Essas características vão dar novos apelidos à cidade nas décadas de 1920 e 1930, 

substituindo os sarcásticos como “cidade dos papudos”, “poeirópolis” e “formigópolis” 
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por “cidade saúde”, “cidade sanatório”, “cidade certa” e “cidade jardim”. 

A questão climática é um dos fatores que explicaria para REQUEIJO (2005) o 

próprio crescimento acelerado da cidade entre os primeiros 40 anos de existência da 

cidade: 

A atração exercida pela cidade nos tuberculosos em função de seu clima é 

tratada na década de 30 e 40 em vários artigos da Revista Minas Médica: 

Belo Horizonte tem se tornado, ultimamente, o refúgio de grande número de 

doentes que de todos os estados do Brasil são atraídos pela sua fama de Suiça 

brasileira” (2005, p. 56) 

 

 

O clima de Belo Horizonte era caracterizado como seco e frio, propício assim à 

cura da tuberculose pulmonar. O engenheiro e diretor do Serviço de Metereologia do 

Estado de Minas Gerais entre 1911 e 1928, J. Giovannini, registrou em publicação seus 

estudos comparativos entre o clima de Belo Horizonte e Campos do Jordão, 

considerando o clima da capital superior não só pelo clima de montanha, mas também 

pela chuvas, que ocorriam em estações bem definidas e níveis pluviométricos 

relativamente baixos se comparados aos de outras cidades.   

BARRETO (1936) destaca esse estudo para valorizar o renomado clima da 

capital como melhor, que de outras regiões do país, inclusive Campos do Jordão, pois se 

destacava pela qualidade do ar e pela menor variação de temperatura, criando condições 

adequadas para o tratamento das doenças pulmonares. O clima considerado bom 

aparece nos registros como “ameno, suave e restaurador das energias” e com qualidade 

superior por ser fresco, mantido principalmente pelo planejamento urbano e arborização 

da cidade. 

Esse ar renomado, que levou Belo Horizonte a ser considerada como “a Suiça 

brasileira”, foi um importante atrativo para os migrantes judeus, que acabaram trocando 

outras capitais pela cidade: 

 

- Onde é que eu vou que não tem esse calor? 

- Vai para Belo Horizonte. Tem uma capital nova de Minas Gerais, você vai 

lá que você vai ver que o clima é muito bom lá. Tanto é /assim/que muita 

gente que sofre do pulmão vai para Belo Horizonte, porque lá em Belo 

Horizonte, porque lá em Belo Horizonte o clima é magnífico. (depoimento de 

Judith Cohen, 1991. Citado por Cuperschmid, 1997, p. 108). 

 

 

Belo Horizonte tornou-se assim referência no tratamento da tuberculose com a 

construção de centros de tratamento especializados como clínicas e hospitais (que 
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continham alas destinadas a esse fim) e infraestrutura adequada como pensões para os 

pacientes e seus familiares durante o tratamento. Os primeiros sanatórios foram 

mantidos pela Santa Casa de Misericórdia, inaugurada em 1889 para atender variadas 

moléstias e que mantinha uma ala de isolamento de doenças pulmonares, que atendia, 

inclusive, pacientes que não tinham condição de arcar com o tratamento. 

 

Sanatórios passaram a fazer parte da paisagem de Belo Horizonte, em fins 

dos anos 20, contando com a tradição de cidade montanhosa, de clima frio e 

seco, sendo, portanto, indicado na época como propício à cura da tuberculose 

pulmonar, como se acreditava então. Isso possibilitou a vinda de vários 

médicos acometidos pela doença, que buscaram na cidade, a cura terapêutica 

do clima. Foram instalados na capital mineira alguns dos mais luxuosos 

sanatórios do país. Em junho de 1927, foi inaugurado o primeiro sanatório de 

Belo Horizonte, o segundo de Minas Gerais e o terceiro do país, o Sanatório 

Cavalcanti, também particular. (REQUEIJO, 2005, p. 94). 

 

 

Já em 1929, foram instalados outros dois sanatórios particulares (Belo Horizonte 

e Hugo Werneck que mais tarde passou a ser chamado de Sanatório Minas Gerais). 

Muitos doentes chegavam à capital, no entanto, sem condições financeiras para se 

estabelecerem nos sanatórios e financiar o tratamento em instituições particulares e se 

hospedaram em casas e pensões para tuberculosos que proliferaram pela cidade114. 

Os dados analisados por REQUEIJO (2005, p. 96) do sanatório do Morro das 

Pedras
115

, de 1939, confirmam a presença de estrangeiros. Num total de 215 enfermos 

que se encontravam internados, 207 eram brasileiros e 8 estrangeiros, sendo 7 homens e 

1 mulher. 

O tratamento de doenças infecto-respiratórias foi fator atrativo para muitos 

grupos estrangeiros na cidade de Belo Horizonte, judeus e de variadas origens étnicos-

culurais-sociais-geográficas. Esses dados estão registrados nas causas de morte que 

aparecem nos livros de sepultamentos do cemitério publico da cidade (Cemitério do 

Bonfim), que estão no Arquivo Público Municipal. 

Belo Horizonte também era uma indicação médica: 

 

“os médicos mandavam para Belo Horizonte por o clima daqui é melhor que 

do Rio de Janeiro, né?! O clima lá/ Rio de Janeiro/Era muito ruim, né?” 

(M.S. In. CUPERSCHMID, 1997, p. 109) 

 

                                                           
114

 Havia médicos e hospitais especializados e, também casas e pensões para atender ao grande número de 

doentes, próximos ao atual Hospital Pronto Socorro, na Rua dos Ottoni, em Belo Horizonte. 
115

 Hoje é o Hospital Madre Teresa. 
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“a senhora dele estava doente...e o médico disse que o clima de Belo 

Horizonte seria bom para ela. Então, ele tinha uma loja lá/Rio de Janeiro/ele 

vendeu a loja e mudou para cá por causa dela”. 

(M.S. In. CUPERSCHMID, 1997, p. 109) 

 

 

No caso dos judeus, a busca pelo tratamento acabou por tornar-se mais um fator 

de coesão, reforçando a solidariedade e o associativismo com a criação, como podemos 

ver, de grupos de amparo aos doentes e suas famílias. 

Os grupos, além da função social importante, traduzem também um sentido 

religioso importante, visitar os doentes e amparar os necessitados é valorizado como 

uma mitzvá, ou seja, uma boa ação, que é um dos cumprimentos fundamentais a serem 

seguidos na orientação judaica. Como fator de identidade, o “cuidar” traduz 

ensinamentos, compartilha elementos comunitários e reforça, em cada judeu envolvido, 

quem ele é e o que é ser judeu. Como fator comunitário, o “cuidar” determina uma 

função social fundamental, que estabelece o papel de cada um na comunidade e 

organiza (pessoas, estrutura e até os fundos necessários para sua manutenção) as formas 

de continuidade do grupo judaico. 

Enquanto a Sociedade das Damas Israelitas “cuidava” dos doentes e 

necessitados e suas famílias, a Sociedade Sagrada (Chevra Kadisha) foi criada para 

“cuidar” dos vivos e dos mortos.  

 

 O Cemitério Israelita 

 

A fama de cidade ideal para o tratamento das doenças respiratórias, que recebeu 

Belo Horizonte, vai atrair muitos judeus. Em sua maioria eram homens, solteiros e 

pobres que precisavam de muita ajuda da comunidade na tentativa de combater a 

doença e prolongar ou melhorar a qualidade de vida.  

O “cuidar” daqueles que morriam, de tuberculose e outras doenças também foi 

fruto do associativismo comunitário dos judeus em Belo Horizonte, que buscaram a 

fundação de um cemitério privado, para garantir os enterramentos dentro dos princípios 

religiosos judaico e também o direito à memória para os membros da comunidade. 

Balabran e Gobbi (2006) discutiram as causas da mortalidade da comunidade 

judaica em Belo Horizonte no século XX e indicaram que um número muito 

significativo entre os judeus faleceu das doenças respiratórias, indicando a concentração 

de doentes nesta cidade. As autoras coletaram a causa-mortis da comunidade e 
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cruzaram as informações com a região de origem das pessoas falecidas entre 02/03/1926 

e o e 01/06/2003. Elas apontaram, que a tuberculose foi a principal causa de óbito como 

doença infecciosa nas décadas de 1930, 1940 e 1950.  

Somente após 1960, há uma diminuição das mortes decorrentes de tuberculose, 

mas continuam a ocorrer mortes devido às sequelas da doença. As autoras sugerem que 

a redução da doença é fruto da intensificação da atuação do Estado no controle da 

tuberculose, que culminou com a Campanha Nacional Contra a Tuberculose, em 1946, 

juntamente com o advento dos quimioterápicos contra a doença, na mesma década.  

Tuberculose não é restrita a nenhum grupo étnico ou classe social e os dados de 

Balabran e Gobbi confirmam os dados mortuários da cidade de Belo Horizonte. O 

importante disso, no caso do grupo judaico, é que o registro significativo dos mortos 

indica a permanência do grupo na cidade. Trata-se assim como uma contradição de um 

dos princípios fundamentais que acompanha o ato de emigrar: o retorno.  

A noção de migração tem sentido de provisoriedade. Isso significa, que a meta 

final, que fecharia o ciclo da emigração, seria o ato de retornar ao país de origem, numa 

outra condição melhor do que levou à saída daqueles que emigraram. Conceitualmente, 

a perspectiva de voltar à terra natal, que acompanha os migrantes e caracteriza o 

processo migratório é denominada de retorno. 

 A condição de retorno essencializa o fenômeno migratório de acordo com 

FAZITO (2010). O retorno serve como princípio simbólico, que inscreve a 

circularidade nas migrações, uma idéia original para todo migrante de que seu projeto 

de deslocamento só encontra sentido se o ciclo vital da migração se fecha ao retornar à 

terra natal.  

Na migração, tanto para o migrante como para comunidade receptora, se reforça 

a ideia da não-permanência. O migrante assim oscila entre um estado provisório que o 

define de direito e a situação duradoura de sua permanência na sociedade receptora que 

o caracteriza de fato (cf. SAYAD, 1998). Para o migrante é provisório no sentido de que 

a sua função na sociedade é garantir condições de sobrevivência e trabalho cujo futuro é 

na idealização do migrante, o retorno.  

Emigra-se, assim, com a crença absoluta de que um dia se retornará ao mesmo 

“espaço” original (como se a decisão de emigrar fosse puramente individual e pontual, 

localizada num espaço e tempo manipulável racionalmente). O retorno assim organiza 
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e até justifica os deslocamentos, visto como uma decorrência necessária do projeto 

migratório, uma consequência do processo que o retorno finaliza e consagra.  

Apesar de constituir-se em um elemento fundamental da condição do migrante já 

que garante a ideia de unidade e coerência entre os eventos do ciclo da vida e os 

significados percebidos e atribuídos ao longo de sua experiência enquanto indivíduos e 

pertencentes aos grupos sociais, o retorno é um mito: mesmo que o haja o retorno, o 

migrante nunca encontrará a terra natal como deixada originalmente e nem mesmo o 

migrante, como sujeito e ator social, será o mesmo. 

Além disso as condições que geralmente levam os migrantes, principalmente no 

caso judaico, a deixarem suas regiões de origem raramente se transformam totalmente. 

O migrante acaba percebendo que não conseguirá condições semelhantes às encontradas 

na sociedade receptora, na sua própria sociedade de origem. Sendo assim, a noção do 

retorno acaba sendo substituída pela busca por mobilidade social e o migrante acaba se 

enraizando. 

Fazito (2010) considera a migração como um fenômeno social e demográfico 

complexo, já que possui características universais e estruturalmente semelhantes ao 

mesmo tempo em que desenvolve histórica e socialmente sua singularidade. Para ele, o 

retorno cumpre dois aspectos básicos: fundamenta simbolicamente todo e qualquer 

processo migratório e desempenha uma função estrutural na tipologia (estruturas 

invariantes universais) de um sistema de migração que muitas vezes, o particulariza 

num dado contexto (circularidade da rede social da migração). O retorno cria uma 

situação de dependência dos sistemas de migração tanto no nível das práticas como no 

nível dos discursos. 

O retorno seria assim um elemento constitutivo da condição do imigrante já que 

garante a idéia de unidade e coerência entre os eventos do ciclo da vida e os significados 

percebidos e atribuídos ao longo de sua experiência, enquanto indivíduos e pertencentes 

aos grupos sociais. É importante reforçar que, o retorno é simbólico e envolve um 

desejo e uma ilusão. Torna-se assim um mito já que efetivamente na migração não 

existe o retorno. O retorno também é um mito, já que não é possível encontrar mais a 

terra que se abandonou. 

Com relação à noção de migrante, legitimar a permanência é apropriar-se de 

uma ideia invertida da construção do processo migratório como provisório e, assim, 

desmitifica numa percepção ampla a própria essência do migrante. No caso do grupo 
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judaico em Belo Horizonte, o registro da morte dos migrantes e a criação de instituições 

de caráter comunitário reafirmam essa não existência do retorno. A morte indica 

justamente a permanência na cidade, o não-retorno, a fixação e, mais ainda, com a 

preocupação na prática de rituais judaicos de sepultamento, realizadas pela Sociedade 

Sagrada (chevra kadisha), a criação de laços familiares, afetivos e comunitários com a 

terra onde se fixa definitivamente. 

E onde se concretizavam os rituais judaicos de sepultamento na cidade? 

Inicialmente os judeus, como todos os habitantes, eram sepultados no mesmo lugar: no 

cemitério público (Bonfim), reunindo grupos étnicos, culturais e sociais distintos, mas 

registrando por meio das suas lapides sua presença e marca na cidade. 

No antigo Curral Del Rey, os sepultamentos eram feitos no adro da matriz da 

Boa Viagem. Com a construção da capital, com os ideais sanitários, secularizantes e 

com a emergência do indivíduo, no século XIX, tem-se início a construção do cemitério 

na cidade. 

Barreto (1936), sobre o período da construção, designa os sepultamentos 

improvisados como um espetáculo macabro em referência à crônica de Alfredo 

Camarate, de 23 de maio de 1894: 

 

Há dois meses para cá vejo enterrarem-se numa cova que mal daria, em 

tamanho, para o corpo de um recém nascido, cadáveres sobre cadáveres, 

desenterrando-se os crânios dos antigos posseiros ainda trazendo pedaços de 

pele pregados ao osso, e isto acompanhado do nauseabundo cheiro de 

cadáveres mal curtidos, de profanações (que não são outra cousa) com os 

cranios rolando pela terra onde todos pisam, essa terra que dá ingresso ao 

tempo de Christo, que entre todos respeitos que pregou, também pregou o 

respeito pelos mortos (citado por BARRETO, 1936, p. 95) 

 

 

O relato de Camarate corrobora com a ideia da cidade  em construção como 

canteiro de obras, em que os mortos, enterrados a esmo (sem ao menos a indicação do 

local), tornaram prioridade da Comissão Construtora a ordenação da local da morte, ao 

mesmo tempo em que garantia a manutenção respeitosa dos hábitos de veneração da 

morte pelos vivos da nova capital. 

O cemitério provisório ocupou uma área de quarenta metros de frente do antigo 

Orphanato Santo Antonio, entre as ruas São Paulo, Tamoyos, Rio de Janeiro e Tupys e 

foi inaugurado em meados de 1894. Ali eram sepultados todos os mortos na capital até a 

inauguração do cemitério definitivo, em 1897, no bairro do Bonfim atualmente.. 
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O cemitério municipal definitivo, localizado numa área de um pouco mais de 

cento e setenta mil metros quadrados, na antiga região de Menezes, no prolongamento 

do eixo da Av. Christovão Colombo (distante 650 metros do perímetro urbano, foi  

inaugurado junto com a capital. Foi construído e pensado como uma necrópole 

(acabando com a tradição dos mortos serem enterrados nos adros das próprias igrejas), 

ou seja, uma cidade dos mortos, separada da cidade. Estava localizado numa área de um 

pouco mais de cento e setenta mil metros quadrados (previsto para ser amplo o 

suficiente para expansão da cidade e absorção de seus mortos), 
116

. 

Com a inauguração do Cemitério Municipal (Bonfim), até a década de 1930, os 

judeus que morriam na cidade eram, assim como a maioria da população residente na 

cidade, sepultados no Cemitério do Bomfim. E foi assim durante os primeiros quarenta 

anos até a necessidade da construção de um segundo cemitério publico, o da Saudade, 

em 1942, no atual bairro da Pompéia, vizinho ao bairro de Santa Efigênia. O 

enterramento no cemitério do Bonfim remete a uma certa democracia na morte pois 

ampliava-se para receber a todos os moradores da cidade. Porém tamanho, arte e local 

da sepultura definiam a existência de uma certa hierarquia social, caracterizada ou por 

status ou por posses. 

Dentro dos princípios de laicização do Estado após a implantação da república, 

que separou a Igreja e do Estado, o cemitério tinha caráter laico, reservando à religião 

católica apenas uma capela para as orações, localizada bem no centro do Cemitério e os 

sepultamentos, que ali eram realizados mantinham o respeito aos rituais de cada 

religião, apoiados na liberdade de credo, já legitimada pela Constituição republicana e 

garantindo, no caso do Cemitério do Bonfim, a ideia de um cemitério laico, aberto a 

todos.  

Em síntese, a primeira Constituição da República (em 1891) foi a afirmação dos 

princípios da liberdade e da igualdade entre os cidadãos, independente de nascimento, 

credo ou classe social e da promoção de uma separação entre Igreja e Estado que 

configuraria um princípio laico de sociedade e que se nortearia pelo cumprimento das 

leis como num pacto entre os cidadãos, definindo uma sociedade civil organizada. 

O decreto nº 119-A, de 7 de janeiro de 1890, já abolia o Padroado e estabelecia a 

separação entre Estado e Igreja; assim, “dava lugar a um Estado não confessional, o 

                                                           
116

 Segundo Barreto “o projecto desse cemitério, com a capacidade para servir a uma população de 30.000 

almas, tendo porém, reservada área para que elle pudesse servir a uma população de 200.000 habitantes” 

(BARRETO, 1936, P. 589). 
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nome de Deus não era invocado na Constituição Federal e era concedido às outras seitas 

religiosas o pleno direito de exercer pública e livremente seu culto” (ALMEIDA, 2004, 

p. 118). 

É justamente a institucionalização do Estado laico que vai levar à secularização 

dos cemitérios, permitindo à comunidade judaica de Belo Horizonte ter respeitados pelo 

Estado, seus ritos mortuários nos enterramentos em cemitérios públicos na Capital e, 

depois de 1930, pleitear a edificação do seu cemitério próprio, de caráter privado e 

seguindo orientações de sua tradição religiosa. 

O processo de secularização dos cemitérios faz parte do movimento de 

laicização do mundo europeu na segunda metade do século XIX, conduzido 

principalmente pelas minorias mais intelectualizadas e republicanas. Esse movimento 

dizia respeito principalmente à emergência do indivíduo na modernidade e às tensões 

em torno das lutas pela liberdade e cidadania. 

No caso do culto aos mortos essas tensões ampliam-se para o frágil equilíbrio 

entre o religioso e o laico. Ocorreu uma pressão para a neutralização do espaço dos 

mortos em respeito às escolhas individuais sobre as opções de enterramento decididas 

antes mesmo do falecimento, e, portanto, diz respeito a direitos. 

Essas tensões refletem a mudança do próprio nacionalismo pós Revolução 

Francesa e o choque com o controle da Igreja sobre os homens quanto ao espiritual, ao 

cultural e ao político.  

O crescimento em defesa dos direitos das minorias, principalmente religiosas 

(protestantes, judeus) e filosóficas (agnósticos, ateus) vai levar os setores mais liberais a 

exigirem a neutralização religiosa ou a secularização dos cemitérios. No mundo 

europeu, esse processo formaliza-se com a transformação dos cemitérios em espaços 

públicos, no caso específico dos fins do século XIX, em necrópoles abertas a todos os 

cidadãos independente da sua opção e/ou agremiação religiosa ou filosófica. 

Para garantir o local do último descanso era comum, como ainda é hoje, a 

compra de lotes para túmulos e jazigos. Muitos imigrantes judeus adquiriram 

propriedade mobiliária no Cemitério Municipal conforme listagem dessas propriedades 

no Arquivo da Cidade de Belo Horizonte (ACBH).  

O cemitério israelita foi construído em 1937, fruto dos esforços da já organizada 

comunidade judaica na cidade, que se empenhou na compra do terreno, na construção 

do cemitério e na busca de apoio na política municipal, para que fosse aprovado e 
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finalmente erguido um cemitério judeu na cidade, que garantisse tanto o respeito aos 

rituais próprios do sepultamento judaico como o direito à memória e perpetuação de 

uma comunidade de judeus em Belo Horizonte. Hoje, na cidade são registrados quatro 

cemitérios públicos: o cemitério do Bonfim, o Cemitério da Saudade, o Cemitério da 

Paz e o Cemitério da Consolação.  

Em 1937, entretanto, já era inaugurado o Cemitério Israelita, situado na Avenida 

Isabel Bueno, 1382, no bairro Jaraguá, para onde, segundo a comparação das listagens, 

foram trasladados com inspeção rabínica, mortos do Cemitério Publico para o cemitério 

privado da comunidade judaica de Belo Horizonte. É a demonstração da filiação 

comunitária e o sentimento de pertencimento já no final dos anos 1930, que levou, antes 

mesmo da inauguração do cemitério, à fundação da Sociedade Sagrada (Chevra 

Kadisha) em Belo Horizonte, responsável pelo serviço funerário dentro da tradição 

judaica e a organização comunitária e financeira para sua construção. 

A Sociedade do Cemitério Israelita reunia-se periodicamente para tratar dos 

assuntos do cemitério como melhorias e obras, organização, funcionamento, guarda das 

chaves etc, constituindo uma instituição com escritório, diretoria eleita e 

regulamentação própria. Estavam salvaguardados ali a tradição do sepultamento judaico 

na Capital e os princípios comunitários do grupo. 

A preocupação com cemitério próprio da comunidade judaica revitaliza as 

singularidades no serviço funerário dentro do judaísmo e a permanência das tradições. 

Nele existe, em comparação com o cemitério tradicional, algumas particularidades, que 

compõem a simbologia judaica a respeito da morte: uma sala para velório contígua ao 

cemitério, com espaço para a vigília do morto; uma sala para toalete ritual, onde se 

procede a lavagem do corpo do morto e a preparação para o sepultamento; uma área 

para enterramentos de acordo com os princípios judaicos, que exigem terra limpa, 

espaço tumular para ser ocupado por apenas um único corpo; uma pia para lavagem 

ritual das mãos, destinada aos vivos na saída do cemitério com o significado de lembrar-

lhes da continuidade da vida. 

O Cemitério Israelita assim foi construído antes do aparecimento do segundo 

cemitério publico da cidade, o cemitério da Saudade, que só foi inaugurado em 1942. O 

Cemitério Israelita fica localizado na rua Isabel Bueno, 1382, no bairro Jaraguá, para 
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onde, segundo a comparação das listagens da nossa pesquisa
117

, foram trasladados com 

inspeção rabínica, pelo menos sete judeus mortos do Cemitério Público para o cemitério 

privado da comunidade judaica de Belo Horizonte. 

O Cemitério Israelita foi autorizado a funcionar pela Prefeitura de Belo 

Horizonte, na gestão do prefeito Otacílio Negrão de Lima, em 18 de dezembro de 1936. 

Ficou determinado nesta data que o cemitério funcionaria no terreno comprado pela 

instituição judaica existente na época, a União Israelita de Bello Horizonte (quem 

assinou o documento com o prefeito foi o presidente da União Israelita de Bello 

Horizonte na época, era o Sr. Luiz Haas, filho de Arthur Haas). 

Ali ficavam definidos também os termos de utilização do Cemitério, aplicados a 

ele os dispositivos legais vigentes para o Cemitério Municipal do Bomfim, e definindo 

que esse estaria submetido à fiscalização da Prefeitura feita por intermédio de um 

administrador nomeado, que exigiria, por parte da União Israelita, o pagamento de um 

funcionário público para tal fim e obrigando à instituição judaica fazer mensalmente um 

depósito aos cofres públicos destinados a essa fiscalização. A Prefeitura ainda se 

reservava, em documento, ao direito de utilização do Cemitério Israelita para 

enterramentos em caso de necessidade ou ao seu juízo. 

O cemitério é formado por dois lotes contíguos comprados em datas diferentes. 

O primeiro lote foi comprado de Alfredo Chiarelli e sua mulher em 20 de novembro de 

1936. Ficava no km 8, da Estrada de Venda Nova, na época região da atual Pampulha, e 

tinha 6000 m
2
 de área, sendo 60 metros de frente por 100 metros de fundo. 

O segundo lote foi comprado pela já constituída Comunidade Religiosa Israelita 

Mineira (CORIM)
118

, em 3 de agosto de 1967, da família Braga Viana, por 

desmembramento da gleba de 37.530 m
2  

da antiga fazenda São João Batista. O novo 

terreno acrescentava mais 3000 m
2
 de área, sendo ampliada a frente com mais 18m do 

lado direito do que já era o Cemitério, na Avenida Isabel Bueno. 

Com essa nova aquisição, foi possível ampliar a área destinada aos 

enterramentos, já prevendo o aumento da necessidade da comunidade em crescimento e, 

além disso, ampliar as áreas destinadas ao velório e à toalete dos mortos, segundo o 

ritual judaico. Antes dessa autonomia e ainda um bom tempo depois dela, a estrutura 

                                                           
117
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dos sepultamentos, inclusive os coveiros, vinham do Cemitério do Bomfim, que 

amparava toda estrutura legal do Cemitério Israelita. 

Hoje o Cemitério Israelita, em Belo Horizonte possui também espaços marcados 

pela e para a memória da comunidade judaica de Belo Horizonte, com uma sala com 

placas afixadas registrando sua diretoria, história e homenagens aos beneméritos ao 

longo dos anos e um monumento em memória às vítimas do holocausto. As pedras 

tumulares das lápides registram, consequentemente, a presença dos que morreram e, 

portanto, se fizeram presentes e formaram a comunidade judaica em Belo Horizonte. 

Essa presença memorial dos fundadores da comunidade, assim como também a 

presença de seus filhos e descendentes sucessivos, demonstram a existência da própria 

comunidade e sua permanência na cidade.  

O túmulo em si, é para CARTROGA (1999) a re-presentificação da comunhão 

grupal, já que é uma forma de evocação que aparece como reavivamento da linhagem, 

reconhecimento de uma herança “a que se presta periodicamente culto e homenagem. 

Por ela, cada participante é continuador de uma História específica e esta cria o 

equivalente a uma tradição” (1999, p. 92). 

No caso dos judeus em Belo Horizonte, essa noção da permanência com a 

preocupação em construir um espaço destinado aos mortos configura a prova irrefutável 

de que os judeus se instalaram e permaneceram na cidade e que ainda foram além, se 

organizaram e se institucionalizaram como uma comunidade. 

O cemitério traz simbolicamente, para o terreno do concreto, a própria noção de 

continuidade: ele socializa a identificação e a filiação ao mesmo tempo em que promete 

aplacar a angústia da percepção da finitude com a morte. Ali, nas lápides tumulares, nos 

monumentos se constitui uma clara a ligação entre presente e passado e existência. 

Representa a garantia de que, no futuro, as gerações, que se sucederão, também poderão 

lembrar, conhecer e reconhecer os que vieram antes delas. 

Erguer e manter um cemitério particular para a comunidade judaica em Belo 

Horizonte reflete, principalmente um projeto de estratégias de legitimação do grupo e, 

principalmente a possibilidade de ter direito à própria memória. Reafirma assim a 

existência de uma comunidade organizada em Belo Horizonte já nos anos de 1930 e, 

simbolicamente o Cemitério torna concreto, ou seja, materializa a própria comunidade. 

Ao garantir a existência concreta de uma memória de filiação (fundadores e gerações 

subsequentes) no sentido mais precioso de continuidade, o Cemitério é capaz de garantir 
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a coesão e a manutenção dessa coesão entre os membros da comunidade. Resgata, 

registra e ensina, a cada sepultamento, a permanência do grupo na cidade, organizado 

em torno de laços de solidariedade e pertença, e, em última instância, a existência e 

sobrevivência da própria rede social. 

O registro, nas pedras tumulares, dos nomes e sobrenomes, incluindo mensagens 

com os nomes dos herdeiros e, que contemplam em muitos casos duas ou mais grafias 

dos nomes e das informações: português e hebraico e, em alguns casos polonês ou 

língua nativa demonstra a afirmação da memória e da construção e recontar constante 

dessa memória, do passado da comunidade e de seus membros.  

Nesse caso, faz todo sentido a tradução de cemitério em hebraico que é Beit Há 

Chaym (casa da vida). Apesar de ter um significado mais imperativo de um não-ser, o 

de estar morto, de uma ausência, de um já ter sido, para o mundo dos vivos, a Casa da 

Vida permite também e, sem dúvida, uma compreensão da própria vida, a história dos 

vivos e seus significados, e principalmente o de manter viva a noção de comunidade e 

de rede social, no caso dos judeus em Belo Horizonte.   

O Cemitério Israelita comprova isso. O judeu acaba não retornando (quando 

retorna é um movimento individual e de exceção), ao mesmo tempo em que ele 

permanece, se enraiza e forma família, constituindo redes sociais e se 

institucionalizando como uma comunidade organizada dentro da sociedade que o 

acolheu. 
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Considerações finais 

 

 

Muitos paradoxos de vários tipos surgiram e foram implicados na vida da capital 

mineira em sua formação. Tais paradoxos estão indicados nos anseios dos idealizadores 

da transferência da capital, tanto com a tradição das oligarquias do estado de Minas, 

quanto com a modernidade/progresso, nos princípios dos planejadores entre a ordem e o 

caos, na composição organizativa na tensão entre o anonimato e o provincianismo, na 

estruturação política da centralização e da autonomia fruto do sistema federalista e 

assim sucessivamente. 

A cidade oferecia o ideal metropolitano de diferenciação e prevalência do 

indivíduo sobre o coletivo, ao mesmo tempo em que proporcionava o fortalecimento de 

círculos privados na cidade em torno dos grupos, o que acabava por garantir o 

conhecimento e o reconhecimento entre os pares. São paradoxos da modernidade que se 

registram como resistência à própria ação “doutrinária” que a caracteriza. Se por um 

lado tem a tendência de impor uma padronização na pretensão de esmagar as diferenças, 

acaba por acentuar as tensões sociais. 

Os judeus conviveram com a cidade e seus paradoxos e se adaptaram a eles, 

mantendo um diálogo entre a tradição e a emancipação que, embora fossem duas 

posições conflituosas nos espaços originais de onde os judeus vieram, articularam-se 

bem no espaço da nova cidade. O conflito entre as duas posições fazia com que, nos 

espaços de origem, configurassem a existência de uma à impossibilidade da outra, ou 

seja, no caso dos judeus europeus, a emancipação levou à assimilação e ao 

enfraquecimento do próprio judaísmo e suas formas na tradição rabínica. 

Na capital mineira, entretanto, o diálogo entre tradição e emancipação pôde ser 

observado como solução. A tradição judaica é responsável por juntar os diferentes 

grupos judaicos oriundos de regiões cultural e historicamente diferentes, fazendo com 

que por meio dela, estes diferentes grupos constituíssem como noção de pertencimento 

a um grupo coeso porque portador de uma identidade reconhecida entre eles próprios, 

com a demarcação de um território e concebessem uma comunidade. A comunidade, 

por sua vez, só se tornou possível como fruto de um ideal emancipatório para o grupo 

judaico, pois permitiu a legitimidade jurídica de manifestar-se e de associar-se dentro de 

uma sociedade maior, no caso específico de Belo Horizonte. 
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Aqui, os migrantes judeus configuraram-se diferentes entre os iguais, ou seja, 

mantiveram-se enquanto judeus, guardando a língua ídiche, as festas, a cultura e 

formando um grupo dentro da sociedade maior, a receptora, ao mesmo tempo em que se 

integraram pelo comércio e, incluídos por meio do trabalho, pleitearam fazer parte da 

cidade e de uma dada herança social, que ela trazia já na sua origem enquanto cidadãos 

numa afirmação do imaginário consagrado nos ideais republicanos, pautados nos 

padrões de sociedade liberal, fruto do Iluminismo do século XVII/XVIII. 

Essa integração dos judeus à cidade de Belo Horizonte pode ser vislumbrada nas 

relações atuais do grupo na cidade. A impressão é que cidade não destaca com marcas 

nem positivas e nem negativas a presença do grupo. Não se afirma na sociedade 

belorizontina formas explícitas de discriminação e o grupo passa a ser identificado na 

cidade em momentos especiais como datas festivas ou sob condições muito específicas, 

indicando que o grupo integrou-se à cidade de tal forma que ele não incomoda, não foge 

aos padrões e nem sempre se torna visível (a não ser que tenha intenção nesta 

visibilidade como nos momentos de festas da comunidade, como a já tradicional Festa 

do Estado de Israel, realizada em rua ou em praça no mês de aniversário da criação do 

Estado de Israel). 

Já que o grupo não constitui um problema e se articula com outros grupos na 

cidade, ele passa muitas vezes despercebido pelos moradores e visitantes. Isso não 

significa que não seja reconhecido pelo poder publico e pela sociedade maior, já que o 

grupo de judeus em Belo Horizonte demarcou de fato um território e, por isso mesmo, 

aparece nas lembranças dos antigos moradores (as lojas de móveis, modas e modos, a 

rua dos Caetés, as pessoas etc) e ainda possuem seus locais destacados por símbolos 

judaicos, principalmente a estrela de David, despertando a curiosidade de quem passa 

em frente a algum dos edifícios institucionais (clubes, escola e cemitério). 

O que busquei demonstrar aqui é que existe de fato uma relação singular da 

cidade para com o judeu migrante das primeiras décadas, assim como existe uma 

relação singular desse migrante para com a cidade. A cidade tem relativamente uma 

história recente se comparada aos outros grandes centros do país e foi marcada por uma 

atração de mão-de-obra estrangeira também recente na história do estado (século XIX), 

associada à construção da nova capital. Estrangeiros em Belo Horizonte participaram da 

fundação da cidade e, efetivamente introduziram seus modelos e transformaram a 

cidade. 
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A migração judaica para o Brasil faz parte do movimento amplo das migrações 

internacionais, que trouxe grupos de estrangeiros da Europa para a América entre o final 

do século XIX e início do século XX. As motivações mais exclusivas com relação à 

vinda dos imigrantes judeus tem relação com a própria condição diaspórica judaica e 

sua característica histórica de perseguição e discriminação nos países de origem. 

Vir para a América era parte de um movimento maior e, uma vez no Brasil, os 

judeus migraram internamente (de uma cidade para outra) e esse conhecimento do 

contexto abriu a possibilidade de questionar sobre Belo Horizonte como uma cidade que 

teria não só atraído, mas fixado os judeus migrantes aqui.  

Possibilidades de trabalho, coincidentes com a motivação dos estrangeiros de 

modo geral é a primeira delas. A capital mineira, por estar no início da sua formação, 

mostrava-se interessada na presença dos estrangeiros em geral e do migrante judeu em 

particular, como contribuintes para formação de uma sociedade moderna ao fornecerem 

a mão-de-obra e a estrutura necessária para a transformação da cidade sob impacto da 

modernização.  

A segunda motivação para atração e fixação dos migrantes judeus está 

apresentada nesta tese, com a defesa de que houve o reconhecimento de uma noção 

republicana na cidade, tratado pelo judeu como emancipação. A capital orientou-se 

pelos princípios da igualdade jurídica, da afirmação do bem comum e de um Estado 

laico, conformando a liberdade religiosa e de associação que se tornou fundamental para 

a fixação do elemento judaico aqui e pela apresentação de condições muito específicas 

para associação do grupo à cidade. 

As possibilidades de trabalho constituíram a realização do ideal em Fazer a 

América, permitindo a mobilidade social e a consequente fixação do estrangeiro e sua 

integração à cidade, de forma gradual desde a construção da capital mineira, que 

estabeleceu parâmetros particulares do grupo no relacionar-se à cidade e concretizar a 

construção da cidadania, pautada nos princípios de uma sociedade liberal. 

Belo Horizonte configurou-se como uma cidade de serviços e negócios e os 

judeus encontraram aqui espaços para exercer seus saberes com a possibilidade de 

mobilidade social. Marcaram seu espaço no meio urbano e concentraram-se mais na 

capital, tornando-se significativos (0,4%, da população em 1940). Realizaram atividades 

urbanas, principalmente comerciais, adequando-se ao anseio da cidade pela ocupação 

desses espaços necessários para o desenvolvimento da estrutura de cidade que se 
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pretendia moderna, planejada e construída nos pressupostos da modernidade no século 

XIX. 

Ao concentrarem suas atividades comerciais no Centro, demarcaram, sem 

dúvida, ali sua presença e destacaram suas lojas como referência para aquisição de 

produtos elegantes, requintados e inovadores. Reconheceram-se no discurso de 

modernidade da cidade e responderam aos desejos de transformar a capital mineira 

numa metrópole. 

Ao demarcarem espaços legítimos na cidade e localizarem-se neles, os judeus 

definiram territórios e ascenderam à participação na cidade, não apenas uma 

participação política, parte da promoção da cidadania, mas uma participação social e 

cultural nas diversas formas de intervenção do grupo, por meio da introdução de 

modelos e formas de ser que se incorporaram aos aspectos sócio-culturais da capital 

mineira. 

Ao afirmarem seus espaços, conformaram formas específicas do grupo e 

reconheceram-se na noção republicana, associado à igualdade, à liberdade, à laicidade, à 

tolerância religiosa. A constituição das instituições judaicas demonstram isso. Por meio 

delas, os judeus empoderaram-se efetivamente de espaços na cidade, representaram-se 

no diálogo com o Estado e com a sociedade. Protegeram os seus, mantiveram-se 

enquanto grupo e deram os contornos comunitários, que, apesar de terem sido 

modelados pela experiência comunitária judaica brasileira, que já existia em outros 

grandes centros, aqui vai apresentar características próprias. 

Prova disso é o fato de a Escola Israelita continuar em funcionamento mesmo 

com o fechamento de muitas escolas de estrangeiros no Brasil, durante o Estado Novo. 

Os contornos, que definiram as fronteiras étnicas do grupo judaico em Belo Horizonte, 

foram decididos nessa relação que o grupo criou com a cidade e vai configurar a 

comunidade judaica belorizontina como um caso singular. 

Judeu é reconhecido pelos seus pares em qualquer lugar do mundo, mas Belo 

Horizonte vai criar um padrão comunitário seu, formado por condições próprias que tem 

relação com o contexto da cidade. A cidade estava em ocupação, quando os judeus 

vieram para cá e, como se afirma aqui, carregada de um discurso que permitiu que o 

grupo recebesse permissões, autorizações e concessões do poder municipal (como no 

caso da escola, cujos professores das matérias gerais eram enviados pelo município e a 
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edificação de um cemitério privado, autorizado pelo prefeito e funcionando inicialmente 

de acordo com a estrutura do Cemitério Municipal e com as regras do Município). 

Integraram-se à cidade, constituiram-se como um grupo e enraizaram-se. Isso 

significa que acabaram por expor a fragilidade do ideal provisório, que acompanha o 

migrante com sua ideia de retorno à terra natal. A possibilidade de retorno à terra natal 

não é mesmo comum entre os judeus e as representações da cidade e da terra natal na 

memória demonstraram isso. A terra natal é vista como um local de preconceito, de 

discriminação e a cidade de Belo Horizonte como cidade afetiva e de adoção e 

acolhimento. 

Voltar ao lugar de origem, na maioria das vezes não seria uma opção para o 

judeu, mas permanecer na cidade de Belo Horizonte e não se dirigir a outra cidade ou 

outro grande centro brasileiro, certamente é uma opção.  

A inspiração republicana impactou na atração e, principalmente na fixação dos 

judeus na capital mineira. Na integração pelo trabalho e constituição das formas de 

representatividade comunitária reconheceram-se na noção republicana, fizeram de fato a 

América e construíram a cidadania.  

Em relação à cidadania foi significativo perceber que a noção republicana 

acabou se confundido com expectativa dos judeus pela emancipação. Isso nos Estados 

Unidos, nas sociedades européias e, também, associado à modernização e anseio de 

progresso, à Belo Horizonte. Emancipação é a palavra de ordem para a crença judaica 

de uma possibilidade de inserção numa sociedade sob condições mais igualitárias. É a 

possibilidade de serem adotados por uma pátria que os reconheça e, dessa forma, 

permita seu crescimento e participação. 

É interessante registrar que como a migração judaica para cidade, assim como a 

migração internacional dos judeus, mostra-se em ondas migratórias, cada contexto 

impacta na forma como os judeus na cidade lidaram com a questão da cidadania. Para 

os primeiros judeus, de maioria sefaradita, a cidadania não era vivenciada nos seus 

países de origem, para os judeus pós 1930, originários de espaços em que já se afirmou 

a luta pela cidadania e, já se estabeleceu entre os judeus formas de integração 

diferenciadas, Belo Horizonte significava assim, no imaginário daquela geração de 

migrantes, uma busca pela cidadania perdida nos processos de antissemitismo europeu. 

Alçados à categoria de cidadãos como titulares de tais direitos, os judeus em 

Belo Horizonte, estiveram incluídos na tradição social e tornaram-se parte. Fizeram 
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mais, pois de fato transformaram os espaços e participaram, assim, da fundação destes 

espaços na concepção do novo, que acompanhava Belo Horizonte.  

Experimentaram as três dimensões que acompanham a cidadania. Nos direitos 

civis, foram favorecidos pela noção de liberdade civil, tinham liberdade religiosa e 

liberdade de associar-se. Nos direitos políticos, suas instituições dialogaram com o 

poder publico e com a sociedade civil, foram reconhecidos, empoderaram-se nos 

espaços como territórios e compuseram uma comunidade judaica. Por fim, nos direitos 

sociais, garantiram, pela representação comunitária, a proteção do grupo e a extensão 

dos seus direitos quanto à permanência da tradição e do grupo. Suas instituições tinham 

um fim social, em congregar os pares pela União Israelita de Belo Horizonte, em educar  

o grupo com a Escola Israelita, em “cuidar” dos doentes, dos carentes e dos recém-

chegados com a sociedade das damas israelitas e “cuidar” das lembranças dos membros 

pelas novas gerações e conforto a família com o Cemitério Israelita. 

Estudar os judeus na capital mineira é traduzir a representação de uma cidade 

nas primeiras décadas do século XX, como um espaço singular no contexto nacional, 

que acabaria por reafirmar a noção republicana, mesmo que fundamentalmente 

circunscrito no âmbito centralizador e militar, que se constituiu inicialmente com a 

proclamação da República no país, responsável pelo ordenamento da sociedade 

brasileira frente às tensões e facções políticas da época. 

É a reafirmação da noção republicana pela configuração da cidade como espaço 

do novo. Um novo de fato, erguido pelas mãos dos diferentes grupos que aqui se 

constituíram e que, juntos com a cidade foram se moldando na solução dos paradoxos 

presentes à época de sua fundação. Assumiu-se, portanto, como um espaço partilhado 

por tantas línguas e culturas que consagrou, mesmo talvez sem planejar, o espaço da 

liberdade e da igualdade jurídica e da defesa do bem publico/comum como uma 

solução, que se fazia presente no discurso e na materialidade concreta em que a cidade 

se constituiu ao firmar-se no pacto entre os grupos em associação ao poder central, 

representado pelo poder executivo municipal e suas instituições. 

Reconhecer-se nesse discurso e promover a ocupação dos espaços políticos, 

sociais e econômicos vai tornar o grupo de judeus como parte da cidade e, ao 

reconhecerem-se nela, o grupo que não-retorna, vai se fixar e compartilhar com a cidade 

modelos e perspectivas de futuro. Esse futuro já está se desenhando com novas gerações 

de migrantes, com os que já nasceram na cidade e aprenderam as formas de ser judeu 
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em Belo Horizonte compartilhando a tradição e a novidade, que a cidade ofereceu à 

permanência do grupo aos novos desafios que se apresentam.  
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ANEXO A: DADOS DAS ENTREVISTAS DOS MIGRANTES JUDEUS, 1910 A 1940 

NOME OCUPAÇÃO NACIONALIDADE ANO DA 

VINDA  

PAPEL 

COMUNITÁRIO 

REDES DE 

SOLIDARIEDADE 

Alberto 

Mizrahy 

(nasceu em 

1908) 

Ambulante. 

Venda de 

tecidos, móveis, 

ternos à 

prestação. 

Palestina 

(Jerusalém) 

Brasil-  1912 

BH – s/d  

fugiram da 

guerra que já 

se prenunciava 

na Palestina e 

do regime 

rigoroso 

militar turco 

que 

“massacrava 

os jovens”. 

O irmão era 

comunista. 

O pai tinha um 

núcleo 

religioso/sinagoga 

em casa (r. visconde 

de Itauna, 52) 

Alberto Singer 

Efin Kraiser 

Moisés Kraiser 

Aron Kraiser 

Leon Cohen 

Isake Cohen 

Salomão Sternick 

 

Abrão 

Cuperschmid 

Venda à 

prestação, 

inclusive para 

prostitutas.  

Em BH teve 

fábrica de 

colchões com 

muitos 

empregados. 

Teve loja, A 

Fazenda e 

escritório de 

vendas de 

colchões que era 

fabricado lá. 

Com gerentes, 

inclusive. 

Descobriu que 

em Lagoa da 

Prata dava para 

fazer a “crina” 

(enchimento de 

colchão?) 

Empregou mais 

ou menos 40 

pessoas. 

Sefureden / Was 

Arabia (Província 

que pertenceu ao 

Império Turco, 

depois à Ucrania e 

depois à Romenia: 

pequena 

comunidade 

judaica que vivia 

do artesanato) 

Foi praticamente 

esvaziada na 2ª 

Guerra. 

Sem 

informações 

na entrevista 

  

ANEXO A: DADOS DAS ENTREVISTAS DOS MIGRANTES JUDEUS, 1910 A 1940 

Winston 

Misionschnik 

O Pai foi 

carroceiro: 

trabalhou 

entregando 

móveis em 

carroça. 

O pai ficou 

atraído pelo 

comunismo e 

chegou a levar 

um tiro na 

Pai nasceu em 

Viena, Áustria. O 

pai veio primeiro 

para o Brasil. 

O pai foi 

primeiro para 

Argentina 

(1939/40). 

Entrou pelo 

Sul, foi para 

São Paulo e 

Rio de 

Janeiro, onde 

montou loja 

de moveis. 

 Boris Furman 

Levy  
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fronteira da 

Áustria com a 

Hungria. Falava 

várias línguas. 

No Brasil, tinha 

amizade (levou 

em casa) com 

Luis Carlos 

Prestes e em BH 

ajudou a 

campanha de 

Juscelino (“foi o 

cidadão que mais 

deu dinheiro pro 

Juscelino, em 

Belo 

Horizonte”). 

Dois dos irmãos 

do pai também 

vieram para o 

Brasil. 

Em Belo 

Horizonte 

trabalhou nas 

Lojas Piloto 

(discos, rua 

Tupinambás) e 

depois comprou 

uma fábrica de 

móveis, de 

qualidade 

diferenciada 

(Minarte) 

Depois comprou 

a Casa Confiança 

(do Mancini, 

italiano). “E 

novamente ele 

assumiu uma loja 

grande que tinha 

uma oficina no 

fundo que saia na 

Rua Carijós. Em 

Belo Horizonte, 

tinha muita loja 

pequena, tinha 

loja do seu, de 

alguns judeus já 

tinha loja muito 

pequenas, na 

Floresta não 

tinha muita...” 

“Convidaram 

meu pai para 

vir para Belo 

Horizonte que 

tinha uma loja 

que chamava 

lojas Piloto, 

que vendiam 

discos. Que 

depois o 

senhor Dante 

[Lapertosa] 

passou a ser o 

proprietário.” 

“Ai ele 

resolveu 

passar a lua de 

mel. Dele com 

minha mãe 

aqui em Belo 

Horizonte. 

Vieram em lua 

de mel, mas 

fez esta 

proposta, para 

poder 

trabalhar na 

Casa Piloto, 

que era uma 

loja de disco 

na 

Tupinambás” 

morou na 

Floresta (r. da 

Bahia) 

ANEXO A: DADOS DAS ENTREVISTAS DOS MIGRANTES JUDEUS, 1910 A 1940 
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Sara Purish O pai trabalhou 

na casa 

Confiança 

Móveis/relógios 

e trabalhou 

também como 

ambulante. 

Palestina (Tzfat) Chegou no 

Brasil com 10 

ou 12 anos, no 

RJ e depois 

Juiz de Fora e 

por fim, BH. 

O pai veio 

incentivado pelo 

Melech Lerman e 

depois trouxe a 

família. 

Melech Lerman 

Meileh 

Lerman 

(informação 

nos 

depoentes) 

 Palestina (Tzfat) Brasil/BH – 

1912 

(informações 

do Mely 

Lerman, neto 

– por e-mail) 

Um dos primeiros 

membros de nossa 

comunidade e 

radicou-se aqui. 

Fundador de várias 

instituições 

inclusive a Escola 

Israelita Brasileira 

de Belo Horizonte 

(dados do Boletim 

da UIBH) e a União 

Israelita (Mely 

Lerman) 

Religioso, fazia 

chabat, foi muito 

elogiado na 

comunidade e 

incentivou a vinda 

de várias pessoas. 

Morou no Padre  

Eustáquio. 

Sara Purish 

Bernard Learner 

Lea Learner 
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Marcos 

Coronho 

(nasceu em 

1906) 

Teve loja na Rua 

Tupinambás. 

Turquia  Brasil – 1924, 

com 17 para 

18 anos 

BH – pouco 

depois. 

Fugiu do 

alistamento 

mulitar “que 

era muito 

rude”, em 

1924, na 

Turquia, sua 

irmã tinha 

casado com 

Mauricio 

Ellis, no RJ e 

mesmo com 

intenção de ir 

para Buenos 

Aires, veio 

para o Brasil 

por causa da 

irmã. 

Freqüentava a 

sinagoga de Marcos 

Somberg. 

Morou na Rua Erê, 

perto do quartel no 

Carlos Prates 

(Prado, antiga 

Colônia do Carlos 

Prates) 

Mauricio Coronho 

Doris Calvo 

Davi Calvo 

Mauricio Ellis 

Nute Goifman (marido 

da Liuba Goifman) 

Mauricio Riedel 

Henrique Kliemerick 

Neler Clerman 

Felipe Schickler 

José Feldman 

Mel Feldman 

Moises Feldman 

 

Doris Calvo Costureira Portugal (Vila Veio para  Esposa de Davi Calvo 
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(nasceu em 

1902) 

Teve um Salão 

de costura grande 

na Rua da Bahia. 

Detrás dos Montes) Belo 

Horizonte já 

casada com 

Davi, que teve 

uma 

pneumonia, 

que atacou o 

pulmão ainda 

noivo e veio 

para BH, se 

tratar.  

Mauricio Ellis 

celebrou o 

casamento, ele 

era 

casamenteiro e 

rabino em BH 

e “casava todo 

mundo”. 

(nasceu em Esmirna, 

na Turquia e foi criado 

no Cairo) 

Marcos Coronho 

Mauricio Coronho 

Mauricio Ellis 
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Rosa 

Persiano 

(nasceu em 

1911) 

O pai (José 

Persiano 

Shamash) veio 

primeiro, em 

1911, e foi 

primeiro para 

Buenos Aires e 

depois para o 

Brasil, onde 

abriu uma casa 

de móveis, em 

Montes Claros e 

em sociedade 

com Salvador 

Pitchon abriu em 

Sete Lagoas e 

Curvelo (Casa 

Central) 

Palestina 

(Jerusalém) 

Brasil – 1926 

BH - 1929 

Morou na Avenida 

Santos Dumont 

Kiba Lerman 

José Persiano (tinha 

sinagoga e loja de 

móveis) 

Gabriel Cohen 

Persiano (marido) 

Nathan Gutman 

Leon Briman 

Leon Cohen 

Nelson Cohen 

Sobrinha de José 

Persiano 

 

Esther 

Mizrahy 

A mãe foi 

professora de 

tapetes em Israel, 

bordava e tinha 

diploma em 

tapeçaria (a mãe 

não queria vir 

para o Brasil 

Palestina 

(Jerusalém), os 

pais vieram de 

Teerã, Persia. A 

mãe foi para Israel 

primeiro. 

Veio direto 

para BH, entre 

os 11 e 12 

anos de idade. 

Desceu de 

navio direto 

no Rio e 

pegou um 

trem. Tinha 

glaucoma 

(tratou em 

Marselha, 

França para 

poder vir) e 

não pode 

A mãe enviuvou, 

casou outra vez e 

veio para o Brasil: 

primeiro veio o 

marido e depois ela 

veio com os filhos. 

Frequentava a 

Casa/sinagoga de 

José Persiano 

José Persiano  

Albert Hazan 

Menache 

Marcos Charnizon 
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entrar em 

nenhum outro 

lugar na 

América 

ANEXO A: DADOS DAS ENTREVISTAS DOS MIGRANTES JUDEUS, 1910 A 1940 

Isaack 

Babsky 

(nasceu em 

1912) 

Jóias e alfaiataria Ucrania (Elizabeth 

Grath) que fazia 

parte do Império 

Turco 

 Veio por causa do 

antissemitismo com 

a anexação da 

Ucrânia à Russia 

Mizior 

Marcos Somberg 

Marcos Charnizon 

Marcos 

Somberg 

(nasceu em 

1906) 

No Brasil, vendia 

à prestação. 

O pai foi 

professor de 

Talmud.  

Polônia 

(Vostoviest), na 

época de domínio 

russo. 

Brasil – 1923 

BH - 1933 

Tinha sinagoga 

Comunista (fala de 

perseguição e do 

Bund) 

 

Marcos 

Charnizon 

(nasceu em 

1900) 

Foi ambulante de 

tecidos. Em BH 

começou a 

trabalhar no 

Mercado 

Municipal com 

loja de comida, 

mantimentos 

(nome Frutas – 

Bazar). Depois 

abriu loja de 

mala no centro e 

depois ainda loja 

de brinquedos. 

Teve 6 lojas: 

brinquedos, 

frutas, 

mantimentos e 

malas 

Romenia (raskani), 

Na Basaravia 

(onde já negociava 

tecidos).  

Brasil – 1923 

BH – 1929 

Fez o serviço 

militar na 

Basaravia, 

trocou o nome 

para Motel 

para fugir da 

polícia e o 

irmão mandou 

dinheiro para 

a passagem 

para o Brasil. 

Veio para BH 

por causa do 

clima. 

Morou no Carlos 

Prates. 

Jantava no 

restaurante idiche 

Schneider. 

Foi importador de 

alho e manteve 

banca de venda de 

alho. 

Esther Mizrahy 

Hein 

Kendler 

Ambulante e 

religioso. Fez o 

primeiro jornal 

em ídiche do 

Brasil (fora de 

BH). Teve a 

Tipografia 

Kendler (que 

fazia Ketubá) 

Tinha um tio 

religioso e teve 

sinagoga 

(Sinagoga 

Kendler). 

 O ai morreu de 

Tifo, era 

encardenador e 

tinha moinho de 

farinha. Tinha 

em casa um local 

Palestina (Tzfat) Brasil – 1923. 

BH – 1930, 

casado e com 

a esposa 

grávida. (viu a 

Revolução de 

1930 em BH, 

quando 

ficaram 

cercados sem 

poder voltar 

para a casa). 

Primeiro foi 

para Israel e 

saiu de lá com 

20 anos. A 

mãe ajudou a 

pagar a 

passagem para 

vir para BH, 

Sinagoga Kendler, 

do tio, era religioso 

e reuniam-se para 

rezar na Av. Santos 

Dumont). 
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para ajuda, para 

dar comida aos 

pobres que 

dirigia (Beith 

Tamchut ou 

Tamche). 

onde tinha um 

tio. 

ANEXO A: DADOS DAS ENTREVISTAS DOS MIGRANTES JUDEUS, 1910 A 1940 

Dora 

Kaliman 

Ambulante e 

comerciante (ela 

e o marido) 

Rússia, depois 

emigrou para a 

Romenia com o pai 

e um irmão.  

Brasil – 1928 

BH – anos 

30/40 

Casou-se em 

1928 e veio 

para o RJ onde 

já viviam uma 

irmã e um 

cunhado. Com 

a situação 

financeira 

difícil no RJ 

todos vieram 

para BH (nos 

anos 30 e 40) 

Fundou a Wizzo 

(em 1948) 

 

Elza Blay 

(sobrenome 

de solteira 

Szlaifsztej) 

Nasceu em 

1914 

O pai era 

professor de 

literatura 

hebraica 

Polônia (Ruvna) Brasil – 1934 

BH – 1936/37 

Veio por causa do 

antissemitismo – 

casavam com 

rapazes turistas para 

levar a moça para 

Israel (Ashará – 

casamento fictício) 

Cunhada de Davi 

Shuster , casado com a 

irmã do Dobb 

Liuba 

Goifman 

(nasceu em 

1907) 

O marido era 

condutor de 

ônibus e padeiro 

(pegava pão para 

vender para os 

outros). Depois 

se mudou para 

SP e foi passador 

de roupa. Ela não 

trabalhava. 

O marido, por 

fazer parte da 

juventude 

comunista foi 

preso em 1930 

em São Paulo. 

Romenia (Sulet) Brasil – 

1924/25 

BH - 1937 

Não tinha 

participação política 

na Romenia, não 

havia organização 

política, só religiosa 

no Shtelt, para 

rezar. Na conheceu 

o Bund e tornou-se 

comunista (veio, 

porque a juventude 

comunista foi 

perseguida) e – foi 

sugestão do 

professor que aqui 

havia um cônsul 

aqui que poderia 

fazer com que 

entrassem 

legalmente na 

URSS, o que não 

era verdade. 

Tinha conhecidos 

romenos aqui que 

ajudaram, pagaram 

Esposa de Nute 

Goifman 
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o aluguel até eles 

arranjarem trabalho. 

Falava ídiche, 

participou do clube 

de ídiche no Rio de 

Janeiro. Foram para 

SP porque foram 

perseguidos por 

fazer parte da 

juventude 

comunista. 

Em BH incentivou a 

vida comunitária, 

com realizações 

culturais, teatro etc. 

 

ANEXO A: DADOS DAS ENTREVISTAS DOS MIGRANTES JUDEUS, 1910 A 1940 

Lea Learner 

(nome de 

casa era Lea 

Blanck) 

(nasceu em 

1920/21 

O avô tinha 

fábrica de 

colchões e 

fábrica de 

móveis. Teve a 

Colchoaria 

Mineira e a Casa 

Elite 

A família veio da 

Palestina (Tzfat), 

ela nasceu no Rio 

de Janeiro 

Brasil – 1924 

(com 3 anos) 

BH - 1927 

Os Learner 

fundaram a União 

Israelita. 

Morou no Calafate 

Esposa de José Blanck 

Sulamita Lansky 

Seu avô, Bernard 

Lerner veio pelo Mely 

Lerman. 

 

ANEXO A: DADOS DAS ENTREVISTAS DOS MIGRANTES JUDEUS, 1910 A 1940 

Bernard 

Learner 

 

Teve a 

Colchoaria 

Mineira e a Casa 

Elite (que 

adquiriu com a 

compra) 

Palestina  Foi motivado a vir 

pelo Meli Lerman. 

Foi primeiro para 

Buenos Aires, 

depois levou os 

filhos. De lá foi 

para Santa Catarina, 

para o Rio, voltou 

para Florianópolis e 

depois para BH, 

onde se adaptou 

melhor. 

Avô que criou a Lea 

Learner 

Jacob 

Malamute 

(nasceu em 

1914) 

O pai era 

comerciante de 

madeira em São 

Paulo. 

Teve Fábrica de 

confecção de 

roupas em SP, 

com o irmão, que 

abriu falência. 

Romenia (Lipikan) 

na Bessarábia 

Saiu da 

Romenia em 

1936, com 19 

anos com a 

família e ficou 

6 meses em 

SP. 

  

Esther Levy O pai foi 

professor. O 

marido tornou-se 

representante da 

Maison Levi-

Freire e fez nova 

Turquia (Istambul) Veio para BH 

por causa do 

clima. Antes 

viveu em 

Porto Alegre. 

Casada com francês 

da Lorena 
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freguesia em BH. 

O marido 

também 

participou da 

resistência 

francesa. 

José 

Persiano 

Loja de moveis 

Benjamin 

Samuel (na av. 

Santos Dumont) 

  Tinha uma 

sinagoga, na Av. 

Santos Dumont – 

Casa Benjamin 

Samuel (que era 

loja de moveis) 

 

(fonte: IHIM/elaboração da autora em 2011) 
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ANEXO B: LISTA DOS EMPREENDIMENTOS JUDEUS POR SETOR DE 

ATIVIDADE 

Categoria Proprietário Estabelecimento Endereço Observações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VESTUÁRIO 

E MODAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shie Lansky 

Manoel e 

Yoshua 

Lansky 

 

Casa das 

Casimiras 

Rua dos 

Caetés, 

esquina de 

Espírito 

Santo  

 

Marcos 

Somberg 

Gersohon 

Dicker 

Osias Pfeffer 

Naphtali 

Chaim 

David Katz e  

Pinchas 

Citrin 

Esquina das 

Casemiras 

Rua dos 

Caetés, 276 

 

Marcos 

Somberg 

Gershon 

Dicker 

Osias Pfeffer 

Naphtali 

Chaim 

David Katz 

Chaim Zac 

Casa Esperança Rua dos 

Caetés, 273 

O estabelecimento 

funcionou mais ou 

menos 2 anos, quando o 

proprietário pediu o 

imovel 

Boruch 

Musman 

Alfaiataria 

Viaducto 

Rua Tamoios 

68 

Vende-se à dinheiro e à 

credito, especialista em 

ternos sobre medida, 

casemiras, linhos, 

manteaux e capas 

(extraído de anuncio) 

Henrique 

Patroni 

Casa Patrone: 

O bem-Vestir 

Av. Afonso 

Pena 

Rua da Bahia 

1066 

Roupas finas para 

senhoras 

 Theodore Bloch 

de Tecidos 

Rua dos 

Caetés 386 

Estabelecimentos em São 

Paulo, Rio de Janeiro e 

Belo Horizonte. Fundada 

em 1878 

Manoel e 

Yoshua 

Lansky (filha 

do Manoel, 

Sulamita 

Lansky) 

Casa das 

Casimiras 

Rua dos 

Caetés 

 

Isaac Cohen 

e Francisco 

Blas  

Sibéria Modas Rua Tamoios 

58. Edifício 

Acaiaca  

Primeiro era Peleria 

Siberia (de Michel 

Rasinowitch, que vendia 

pele e depois foi embora) 

e depois Siberia Modas. 

Nos anos 1940 e 50, 
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VESTUÁRIO 

E MODAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marcou época por suas 

vistosas vitrines e como 

definição de elegância e 

requinte. Além de moda 

vendia acessórios e 

objetos de decoração. 

Jaco 

Malamut 

Baby Av. Getulio 

Vargas (No 

início era na 

Rua Rio de 

Janeiro 

esquina com 

Tupinambás) 

Roupas de bebê 

No início vendia todo 

tipo de roupa, roupas 

para senhoras também. 

Moysés 

Kraiser e 

Salomão 

Sternick 

Capital Mineira Afonso Pena 

1120 

Alfaiataria, artigos para 

homens, relógios de 

afamadas marcas 

mundiais. “Uma das 

primeiras a vender pelo 

crediário” (revista 

UVMG) 

Chaim Zac 

E Jacques 

Pitchon  

 Espírito 

Santo entre 

Amazonas e 

Caetés(em 

frente, do 

lado 

esquerdo 

havia outra 

loja que 

papai não 

lembrou) 

Casimira 

Tecidos 

Pano para Terno 

 

Marcos 

Ohana  

 Rua Caetés, 

quase na Rua 

Bahia, no 

Hotel Itatiaia 

Alfaiataria 

 

Valdemar 

Futer 

/ Pantil Fater 

Futer  

Casa Minerva 

Rua Caetés 

(ao lado do 

Hotel, 3ª 

loja, com 

basculantes) 

Nº 200 

Modas. Roupas de 

senhores, guarda-chuvas, 

malas e brinquedos 

Nathan 

Wencland 

Casa Ypiranga Rua dos 

Caetes, 545 

Roupas Infantis 

Jacob 

Fermann. Pai 

da Noemia, 

casada com o 

Isaac 

Levcovitz 

A Vantajosa Rua Carijós 

450 

Rua São 

Paulo entre 

Caetés e Av. 

Afonso Pena 

Modas e peles 

 

Lerman Rua dos Caetés 

401 

Rua da Bahia 

entre 

Goitacazes e 

Augusto de 

Lima 
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VESTUÁRIO 

E MODAS 

Alberto 

Coronho 

(Filho do 

Mauricio 

Coronho) 

 Rua Tupis 

Rua 

Tupinambás 

364 ou 374 

(segundo 

entrevista de 

Mauricio 

Coronho) 

Roupa masculina 

Moisés 

Kendler 

A Jóia Rua Rio de 

Janeiro, 

esquina de 

Tupinambás 

 

Rozembaum  Rua Rio de 

Janeiro 

(descendo a 

Praça Sete) 

Comprava e vendia jóias 

Alberto 

Mizrahy 

Bazar Catu Hotel Itatiaia 

(esquina de 

Bahia com 

Caetés) 

Relógio, gilete, gravata, 

bugigangas em geral. 

 

 

 

JOIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roberto 

Bröfen 

Amsterdã Sauer 

(não era esse 

nome no início) 

Rua dos 

Caetés 443 

Os Bröfen, irmãos 

tiveram outra joalheria 

antes.  

Joel Caplum  O Clássico Rua Rio de 

Janeiro 414 

Jóias. Teve também 

Oticas O clássico, no nº 

486, da Rio de Janeiro. 

Kiva 

Kilimnik  

Joalheria Kiva Av. Afonso 

Pena 770 

R. São Paulo 

668 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓVEIS E 

DECORAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelson de 

Leon Cohen 

Mobiliadora para 

todos 

Ao lado da 

Galeria 

Futurista da 

Rua dos 

Caetes 355 

 

Isaac 

Golguer  

Casa 

Mobiliadora 

Aliança 

R. Gabro 35 

Bairro 

Floresta 

O slogan era “Traga a 

noiva que nós te damos 

os móveis” 

Abraham 

Chacham/ 

Moysés 

Chacham  

Mobiliadora 

Mineira 

Rua dos 

Caetés, 220 

Também tinha móveis 

Isaac Cohen Mobiliario Chic Avenida 

Afonso Pena 

596 

Móveis finíssimos 

 

Felipe e 

Moises 

Rosentswaig 

e Abrão 

Zicker 

Casa Liberdade Rua Rio de 

Janeiro 328, 

entre 

Tupinambás 

e Caetés 

onde hoje é o 

Banco 

Bradesco 

Segundo Marcos 

Avritzer inovaram ao 

trazer móveis finos 

vindos do Rio de Janeiro.  

Móveis e tapeçaria 
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MÓVEIS E 

DECORAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isac 

Rosentsvaig 

Primo 

Mobiliadora 

Inglesa 

Rua 

Tupinambás 

entre Afonso 

Pena e Rio 

de Janeiro 

 

Misionschnik 

e Limões 

Casa Confiança Rua São 

Paulo 522. 

Fabricação 

na Rua 

Olegário 

Maciel 715 

Variados estilos de 

móveis, fabricação em 

larga escala por operários 

especializados no Rio de 

Janeiro e em São Paulo 

com prática adquirida na 

Europa (anuncio antigo) 

Salomão 

Furman 

Casa Mundial Rua Rio de 

Janeiro entre 

Caetés e 

Tupinambás 

 

José Persiano Casa Benjamin 

Samuel 

Rua Santos 

Dumont 

 

Benjamin 

Shia e Jayme 

Levy 

(irmãos) 

Mobiliadora 

Levy, antiga 

Mobiliadora 

Inglesa 

  

Naum Schor   Rua 

Tupinambás 

com Carijós  

Trouxe para BH um 

nível completo e 

diferente de móveis 

 

Alberto 

Hazan 

   

Elias Mizrahi Flor do Brasil   

Bernard 

Leaner 

(esposa Lea 

Blanc) 

Casa Elite Av. Afonso 

Pena 

Móveis e colchões 

Primeiro foi a Colchoaria 

Mineira, na Rua Rio de 

Janeiro com Caetés, 

depois com loja na 

Avenida Afonso Pena 

tornou-se Casa Elite. 

(depoimento Lea Blanc) 

Lansky O Escritório Descendo 

Caetés 

quando 

cruzava com 

a Rua 

Espírito 

Santos 

Começou com móveis e 

depois especializou-se 

em móveis para 

escritório 

Haim 

Kendler 

A joia R. Rio de 

Janeiro quase 

esquina de 

Tupinambás,. 

Rio de 

Janeiros 429 

Artigos finíssimos de 

decoração 

Presentes, bijouterias, 

acessórios 

David 

Roiteberg 

 Av. Silviano 

Brandão  

 

Naum  Rua Augusto Cadeia de loja de Móveis 
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MÓVEIS E 

DECORAÇÃO 

 

 

 

 

 

Lipoveski de Lima na Av. Augusto de Lima, 

no Barro Preto 

Rafael Hrazi 

Cohen 

   

Jean Moritz Casa Moveis  Moveis e loja de material 

elétrico 

Cesar 

Lipener 

  Móveis usados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERSOS/ 
VARIEDADES 

Goldschmid 

Goldstein 

 Rua Tamoios 

com Av. 

Afonso Pena  

 

 Kiba 

Lerman e 

filhos/  Jacó Grinberg 

A Radiante Rua dos 

Caetes 401  

Eletro-eletronicos – 

rádios suíços e 

americanos, radiolas, 

motores automáticos, 

Therens e Paillard 

 

Shie 

Benjamin 

Inglesa Levy  Móveis e variedades 

Era muito importante, 

uma grande rede 

Leon Grebler 

 

Loja Futurista 

Galeria Futurista 

Av. Afonso 

Pena 755 

e Rua Caetés 

entre Espirito 

Santo e São 

Paulo 

Incluia decoração art-

decó 

Muito importante e 

enorme 

Anatoly 

Koroth 

Minas Pneus Rua 

Tupinambás 

contra 

esquina de 

Rua Espírito 

Santo 

Pneus 

Doris Calvo Salão de Costura   

 Casa Melinger  Antiguidades 

Cesar 

Lipener 

  Relógios (distribuidor 

dos relógios Mondaine) 

 

 

 
BRINQUEDOS 

Marcos 

Charnizon 

Rei dos 

Brinquedos 

Afonso Pena 

com Getulio 

Vargas, que 

ainda existe, 

mas havia 

várias lojas 

Primeiro era loja de 

malas e depois ele 

começou a colocar os 

brinquedos 

 

Também foi importador 

de alho e manteve banca 

de venda de alho. 

Furman Brinquedolândia Av. Bias 

Fortes, mas 

também 

havia várias 

lojas 

 

 

 

 
 

 

Munho 

Finkler (pai 

do tio Jacó) 

Café Central Café Central 

Gafieira – 

Av. Santos 

Dumont 

Mercado/ 

Sacolão 

Restaurante e Café na 

Praça da Estação 
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ALIMENTAÇÃO 

Sacolão com 

selfservice 

no Conjunto 

IAPI e na R. 

Curvelo 

Teve também a Gafieira 

onde era conhecido como 

Sr. Finka e alemão 

Ele foi fundador e 

administrou por anos o 

cemitério 

Marcos 

Charnizon 

Bazar Belo 

Horizonte 

Mercado 

Municipal 

Mantimentos, comida 

(antes da loja de 

Brinquedos) 

Jacques /Saul Restaurante 

Columbia 

  

 

 

 

 

 

 

OUTROS 

Jacuito 

Mizrahi 

  cabaré 

Munho 

Finkler (pai 

do tio Jacó) 

Dancing  Gafieira 

Para cada dança a moça 

picotava o papel 

Pai do Jacob 

Korman 

  Loja de venda, 

fabricação e  conserto de 

Guarda-chuvas 

Artur Haas A Constructora  Material elétrico, 

ferragens, carroças. 

Primeira casa em BH 

(1894) 

Artur e Luis 

Haas 

Casa Arthur 

Haas 

Rua 

Tupinambás 

346 

Concessionária de carros 

(inicialmente Ford, 

depois Chevrolet) 

Revendedora de carros 

usados 

Oficina 

Loja de 

departamamentos como 

equipamentos e 

máquinas de escrever 

 

Alberto 

Mizhray 

 Espírito 

Amazonas 

entre 

Amazonas e 

Caetés 

Relojoaria 

Jacques /Saul   Loja de eletrônicos 

Jacques /Saul   Boate 

 

FÁBRICAS 

Levy Luder  Roupas prontas 

Bernard 

Leaner 

 

Colchoaria 

Mineira 

Rua Rio de 

Janeiro, 230 

(Rio de 

Janeiro com 

Caetés) 

Colchões 

 

 
CONSTRUTORA 

Efin Kraiser   Construiu vários prédios 

em BH, inclusive os que 

morava vovó Frida e 

também o que ainda 

mora a Tereza 
(Fonte: depoimentos orais e anúncios antigos. Elaborado por CALVO, 2012) 
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ANEXO C: LISTA DE ASSOCIADOS DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MG 

(1901 A 1940) 
 

NOME E DATA 

DA ELEIÇÃO 

 

CATEGORIA 

 

CIDADE/ 

ENDEREÇO 

 

PROFISSÃO 

 

ESPECIALIDADE 
 

NATURALIDADE 

ESTADO CIVIL 

 

 

OBSERVAÇÕES 

Arthur Haas 

1915 

contribuinte Belo Horizonte comerciante Automóveis e 

acessórios 

Naturalidade não 

informada 

viúvo 

Falecido em 

1937 

 

Luis Haas 

8 de maio de 

1919 

contribuinte Rua Alagoas 181  

Belo Horizonte 

comerciante Automóveis e 

acessórios 

Brasileiro 

casado 

Remiu-se por 

solicitação em 

abril de 1937 

Ernesto Wilke 

Julho de 1921 

contribuinte Rua Parauna 166 

Belo Horizonte 

comerciante Não informada Naturalidade não 

informada 

casado 

Falecido em 7 

de abril de 1945 

Lion Cohen e 

irmão 

12 de junho de 

1924 

 

contribuinte Rua Rio de Janeiro 

363 

Belo Horizonte 

comerciantes Móveis Não informados Pediram 

remissão em 24 

de março de 

1938 

Isaac Levy 

26 de janeiro de 

1933 

contribuinte Rua da Bahia 937 

Belo Horizonte 

Comerciante Não Informada Não Informados Foi Novamente 

proposto para 

sócio-

contribuinte por 

Luiz Sayão de 

Faria, em 11 de 

dezembro de 

1941 

Seylla Moss 

Velloso 

3 de maio de 

1923 

contribuinte Rua da Bahia 932 

Belo Horizonte 

Comerciante Papelaria e 

Thipographia 

etc 

Brasileira 

Casado 

Falecido em 15 

de junho de 

1945 

J. Volkoi 

21 de junho de 

1928 

contribuinte Belo Horizonte Não 

Informada 

Não Informada Não Informada Declarou não 

continuar (1936) 

Salomão e 

Companhia 

31 de março de 

1932 

 

contribuinte Av. Santos Dumont 

667 

Belo Horizonte 

Comerciante

s 

Não Informada Syrios 

Estado civil não 

informado 

Declararam não 

continuar. A 

firma acima 

passou a 

continuar como 

associada, tendo 

pago 

mensalidades 

referentes ao 

ano de 1938 

(26.12.1938) 

Moysés Elias e 

Irmãos 

31 de março de 

1932 

contribuintes Av. Santos Dumont 

639 

Belo Horizonte 

comerciantes Cereais etc por 

atacado 

Syrios Pediram 

remissão de 

sócios em 1940 

Viuva Pedro 

Shinninger 

12 de outobro 

de 1933 

contribuinte Av. Affonso Pena 

1927 

Belo Horizonte 

Industrial Massas 

Alimentícias 

Não Informados Firma Falida 

(pagou até 

1936) 

Gilberto Singer 

4 de outubro de 

1934 

contribuinte Av. Amazonas 266 Comerciante Não informada Não informados Declarou não 

continuar no 

quadro social  

em 1938 
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Leon Grebler 

24 de janeiro de 

1935 

contribuinte Av. Afornso Pena 

755 

Belo Horizonte 

Comerciante Não informada Polonês 

Estado civil não 

informado 

 

Kiba Lerman 

Não informada, 

porém pagou 

integralmente a 

partir de 1935 

contribuinte Rua Caetés Comerciante Móveis Não informados Pediu remissão 

em 1937 

 

(fonte: Arquivo da Associação Comercial, organizada pela autora em 2012) 
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ANEXO D: REGISTRO DE FALECIMENTOS E NACIONALIDADE (1921-

1937) 

Nome do falecido Estado Civil Nacionalidade Data de 

sepultamento 

Maria Lutz Casada Russia 16/03/1937 

João Melz Solteiro Polônia 26/02/1937 

Maria Polonoska Viuva Polônia 11/11/1936 

Boris Korenblum Casado Russia 01/07/1936 

Alexandre Stafeef Casado Russia 06/05/1936 

David Deutcher Solteiro Lituania 27/01/1936 

Bernardo 

Lipovetsky 

Solteiro Russia 25/12/1935 

Elisa Levy Casada Palestina 30/08/1935 

Mauricio Friedman Casado “israelita” 01/07/1935 

Reixo Animim 

(filho de Jacob 

Animim) 

Solteiro Russia 21/06/1935 

Salomão Bernos Solteiro Russia 18/06/1935 

Samuel Segal Solteiro Brasileiro 06/06/1935 

Alfredo Bersiuk Casado Russia 30/05/1935 

Israel Oiserovitch Casado Polônia 14/05/1935 

Sarah Vinischi Casada Russia 09/0/1935 

Mauricio Lehman Casado  Romenia 01/01/1934 

Gerson Fucs Viuvo Romenia 28/11/1933 

Simão Schvartsman Casado Romenia 28/05/1933 

Luiz Kerchiner Casado Russo 16/05/1933 

Vera Grembechi Casada Lituania 16/12/1932 

Isaac Kaufman Solteiro Russo 28/10/1932 

José Cass Casado Russo 01/08/1932 

Abrhão Pisnoi Solteiro Romenia 3/07/1932 

Jose Frenche Casado  Russo 25/04/1932 

Matilde Berman Casado Romenia 25/01/1931 

Jacob Praes Solteiro Romenia 25/09/1930 
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Jaime Perlow Solteiro Palestina 26/05/1930 

Malka Galpe Viuva Russia 30/08/1928 

Zigman Brener Casado Russia 02/04/1928 

Peryl Lerman Casado Palestina 02/03/1921 

David Samuel Solteiro Palestina 13/09/1921 

Ida Rotstein Menor Palestina 20/12/1932 

 

(Fonte: IHIM/Elaborado pela autora em 2013) 
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ANEXO E: LISTA DE SÓCIOS DA UNIÃO ISRAELITA DE BELO 

HORIZONTE (LIVRO DE 1926-1932) 

Presidente: Jayme Galinkin 

Secretário: Norton Kaisermann 

 

Lista Nominal dos Sócios contribuintes (data de abertura- 1931): 

 

01 – Arthur Haas (brasileiro, casado, 58 anos) 

02 – Jayme Galinkin (brasileiro, casado, 31 anos) 

03 – Naphtali Perlov (Palestina, casado, 40 anos) 

04 – David Rachman (russo, casado, 48 anos) 

05 – Kiba Lerman (brasileiro, viuvo, 36 anos) 

06 – Alberto Levy (Palestina, casado, 36 anos) 

07 – Leon Cohen (Palestina, casado, 38 anos) 

08 – Isaac Levenson (Palestina, casado, 36 anos) 

09 – Isaac Cohen (Palestina, casado, 36 anos) 

10 – Jacob Fermann (russo, casado, 29 anos) 

11 – Julio Diskin (brasileiro, casado, 36 anos) 

12 – Isaac Rosentsvaig (Palestina, casado, 35 anos) 

13 – Alberto Avritzer (Palestina, casado, 28 anos) 

14 – Oscar Perlov (Palestina, casado, 28 anos) 

15 – Jose Grinberg (Palestina, casado, 36 anos) 

16 – Meilech Lerman (Palestina, casado, 52 anos) 

17 – Isaac Waisberg (Palestina, solteiro, 25 anos) 

18 – Mauricio Melison (argentino, casado, 40 anos) 

19 – Boracio Drakson (?) (argentino, solteiro, 23 anos) 

20 – Salomão Sehvartzman (Rumaica, solteiro, 22 anos) 

21 – Sehvartzman Sene (Rumaica, solteiro, 20 anos) 

22 – Boris Vacs (Polonia, casado, 32 anos) 

23 – Moises Kraiser (russo, casado, 33 anos) 

24 – Isaac Kraiser (russo, casado, 46 anos) 

25 – Felippe Rosenstaig (Palestina, casado, 24 anos) 

26 – Simão Weisman (brasileiro, casado, 33 anos) 

27 – Isaias Rizel (Palestina, solteiro, 23 anos) 

28 – Jacob Berman (rumaico, viuvo, 36 anos) 

29 – Snr. Lansky (Polonia, solteiro, 26 anos) 

30 – S. Lansky (Shie Lansky ?) (Polonia, casado, 36 anos) 

31 – Israel Braelsfield (Polonia, solteiro, 26 anos) 

32 – Manoel Goldenberg (rumaico, casado, 48 anos) 

33 – David Kovlar (rumaico, casado, 37 anos) 

34 – David Katz (austríaco, casado, 34 anos) 

35 – Jacob Bortwaiz (rumaico, casado, 36 anos) 

36 – Moises Diskin (Polonia, casado, 38 anos) 

37 – Nathan Jaffe (Bungaro [sic], casado, 30 anos) (Bulgaro) 

38 – Leon Grebler (rumaico, solteiro, 24 anos) 

39 – Waldemar Ribenboim (rumaico, solteiro, 25 anos) 

40 – Norton Kaisermann (inglesa, casado, 34 anos) 

41 – Leon Lerman (brasileiro, solteiro, 19 anos) 

42 – Salomão Sternick (rumaica, casado, 34 anos) 
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43 – Henrique Vakoman (russo, solteiro, s/idade) 

44 – [______] Galinkin (russo, solteiro, 20 anos) 

45 – Samuel Simcha (Palestina, solteiro, 26 anos) 

46 – Lasina (?) Brener (rumaico, solteiro, 25 anos) 

47 – Jacob Rubstain (Polonia, solteiro, 23 anos) 

48 – Nathan Lerman (Palestina, solteiro, 25 anos) 

49 – Bernardo Geller (?) (Palestina, solteiro, 22 anos) 

50 – Julio Ernest (Hungria, casado, 44 anos) 

51 – Julio Mishi (russo, casado, 31 anos) 

52 – Luiz Slotoviski (russo, solteiro, s/idade) 

53 – Isaac Golguer (rumaica, solteiro, 22 anos) 

54 – Paschoal Pureel (Palestina, casado, 39 anos) 

55 – Salomão Spigelman (russo, casado, 34 anos) 

56 – Paulo Belfer (russo, casado, 34 anos) 

57 – Michel Rabinovitch (s/ dados) 

58 – Isaac Chasin (s/dados) 

59 – José Sehpilberg (s/dados) 

60 – Emilio Kiagnez (s/dados) 

61 – José Margulith (s/dados) 

62 – Moisés Perlov (s/dados) 

63 – José Cohen (s/dados) 

64 – Leonardo Blumberg (s/dados) 

65 – Saul Flainblat (s/dados) 

66 – Miguel Grusman (s/dados) 

67 – Arão Scheinberg (s/dados) 

68 – Jaime Chraibman (s/dados) 

69 – Salomão Schvartsberg (s/dados) 

70 – Manoel Leiman (s/dados) 

71 – Jaime Kendler (s/dados) 

72 – Henrique Korolith (s/dados) 

73 – Marcos Kignel (s/dados) 

74 – Jacob [_________] (s/dados) 

75 – Nathan Praçovnik (s/dados) 

76 – Jacob Grinblat (s/dados) 

77 – Kabarnit (s/dados) 

78 – Cesar Lipener (s/dados) 

79 – Simão Volach (s/dados) 

80 – Golger Isaias (s/dados) 

81 – Kiba Kiliminik (s/dados) 

82 – Henrique Kiliminik (s/dados) 

83 – Jorge Katz (s/dados) 

84 – Benjamin Shuzchberg [sic](s/ dados) 

85 – Pinheiro [sic] Grinberg (s/dados) 

86 – Bernardo Schnaider (s/dados) 

87 – Jacob Federmann (s/dados) 

88 – Jacob Geiman (s/dados) 

89 – Bernardo Musman (s/dados) 

90 – Marcos Fu__ch [sic] (s/dados) 

91 – Stevão Pish (s/dados) 
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92 – Isac Levy (s/dados) 

93 – Gregorio Gurevich (s/dados) 

94 – Denis [sic] Praçovnik (s/dados) 

95 – Jiaac  Wgismger [sic] (s/dados) 

96 – Manoel Goldhbarimg [sic] (s/dados) 

97 – Marcos (?) (s/dados) 

98 – Max Feschman (s/dados) 

99 – Mauricio (________) (s/dados) 

100 – Moises Kreiner (s/dados) 

101 – Moises Klaimar [sic] L (s/dados) 

102 – Bernardo Kulmer [sic]  (s/dados) 

103 – Luiz Zaitchic (s/dados) 

104 – Zarnoit Rosentzvaig (s/dados) 

105 – David Xaidman [sic]  (s/dados) 

106 – Max Handau (s/dados) 

107 – Marcos Brener (s/dados) 

Registros de 1932 

108 – Jayme Kendler (s/dados) 

109 – Leão Lerman (s/dados) 

110 – Melech Lerman (s/dados) 

112 – Isaac Cohen (s/dados) 

113 – Moyses Diskin (s/dados) 

114 – Alberto Levy (s/dados) 

115 – Kiba Lerman (s/dados) 

116 – Jacob Bortman (s/dados) 

117 – Jacob Fainguelerent (s/dados) 

118 – Salomão Schwartzman (s/dados) 

119 – Jani Schwartzman (s/dados) 

120 – M. Grusman (s/dados) 

121 – Simão Waissman (s/dados) 

122 – Cezar Lipener (s/dados) 

123 – Felippe Rozentsvaig (s/dados) 

124 – Moyses Kraiser (s/dados) 

125 – Isaac Kraiser (s/dados) 

126 – Aarão Kraiser (s/dados) 

127 – José Schpilberg (s/dados) 

128 – Salomão Sternick (s/dados) 

129 – Paulo Belfer (s/dados) 

130 – Isaac Levenzohn(s/dados) 

131 – Isaac Rozenstsvaig (s/dados) 

132 – Henrique Carolih (s/dados) 

133 – Salomão Spilgeman (s/dados) 

134 – José Grinberg (s/dados) 

135 – Luiz Schatowsky (s/dados) 

136 – Melech Goldberg (s/dados) 

137 – Abrahão Entin (s/dados) 

138 – Isaias Golguer (s/dados) 

139 – Jacob Ferman (s/dados) 

140 – Jayme Galinkin (s/dados) 
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141 – Mauricio Kignel (s/dados) 

142 – Leon Cohen (s/ dados) 

143 – Luiz Scherman (s/dados) 

144 – Aarão Scheinberg (s/dados) 

145 – Bernardo Heler (s/dados) 

146 – Waldemar Ribenboim (s/dados) 

147 – Leão Grebler (s/dados) 

 

Obs. Do ano de 1931 para 1932 alguns nomes se repetem. Aparecem no total, sem 

repetição 123 nomes. 

 
(Fonte: IHIM/transcrição feita dos livros da União Israelita de Belo Horizonte, por CALVO, 2013) 
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ANEXO F: LISTA NOMINAL DE CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIOS, UNIÃO 

ISRAELITA DE BELO HORIZONTE, 1927 
 

livro de ata com data de abertura em 27 de março de 1927.  

Presidente: Isaac Cohen 

1º Secretário: Jayme Galinkin 

Obs.: tem a rubrica em todas as páginas do tesoureiro Julio Diskin 

A numeração passa a ser manual a partir do número 32, antes é por prensa ou carimbo. 

 

 

1) Jayme Galinkin – brasileiro (rua do Comércio 533) 

2) Jacob Fermann – romeno/Bessarábia, cidade Sucoron (R. dos Caetes 656) 

3) Isaac Cohen – Palestina de S. (sfat?) (Av. Afonso Pena 591) 

4) Isaac Rozentzvaig – Palestina/Cidade de Tzffos (Av. do Comércio 350) 

5) Mauricio Lerman – romaico (R. Paraizo) 

6) Isaac Rozentzvaig Sobrinho - Palestina 

7) David Malques – romeno (Av. do Comercio 380) 

8) Isaac Levenson – Palestina, cidade de Caiffe (Av. do Comercio 380) 

9) Naum Lipovetzke – russo (R. Serro, 131) 

10) Meier Braier – Palestina 

11)  Jacob Burtman – Romania 

12)  Naum Nulman – Romania 

13)  Arthur Haas 

14)  Luiz Haas 

15)  Julio Kiskin – russo 

16)  Alberto Avritzer – Palestina 

17)  Manoel Ruetchtein – Polonia 

18)  Kiba Lerman – Palestina 

19)  Alberto Levi – Palestina 

20)  David Rachman – Romania 

21)  Alberto Perlov - Palestina 

22)  Emilio Perzner – Russia 

23)  Moizes Lemos – Polonia 

24)  Samoel Levcovitz – Polonia 

25)  Wolff Moris – Romania 

26)  Jacuito Mizrai – Ismirna 

27)  Salomão Tvigr ou Freigr – Romania 

28)  Julio Niskin – Polonia 

29)  Bernardo Pascual – Palestina (R. Itapecirica 324) 

30)  Salomão Friboitske – Romania 

31)  Salomão Schvartzman – Romania 

32)  Roberto Lokschin – Russia 

33)  Felipe Ruzentzvaig – Palestina 

34)  Luiz Zilel – Polonia 

35)  Izaias Lantzke – Polonia 

36)  Moizes Craizer – russo 

37)  Naftali Perlov – Palestina 

38)  José Spilber – russo 

39)  José Grinberg – Palestina 

40)  Henrique Kilemnik – Romenia 

41)  Moizes Perlov – Palestina 

42)  Saul Elgurt – russo 

43)  Emilio Cabarnit – Russia 

44)  Mauricio Jtzerkson – russo 

45)  José Margulit – a partir dele os registros são de 1928. 
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46)  Salomão Seternick – russo 

47)  Mauricio Chvartzman – russo 

48)  Abram Borotenin – russo 

49)  Jeremias Rozenfeld 

50)  Izrael Brachfeld 

51)  Jayme Schwartzman – russo 

52)  Manoel Lerman 

53)  Henrique Rachman 

54)  Jayme Screibman – russo 

55)  Isaac Vaisberg 

56)  Samoel Rozenzweig 

57)  Marcos Bortman – russo 

58)  Oscar Perlov 

59)  Mauricio Vasserstein 

60)  Vazio 

61)  Luiz Cherman 

62)  Idil Rochman 

63)  Isaac Hasin – russo 

64)  M. Goldenberg 

 
(Fonte: IHIM/transcrição feita dos livros da União Israelita de Belo Horizonte, por CALVO, 2013) 
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ANEXO G: LISTA NOMINAL DE CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIOS DA UNIÃO 

ISRAELITA DE BELO HORIZONTE, 1937-1941 

 

1) Abraham Levy (rua dos Caetes, 401) 

2) Abraham Avritcher (Av. Bias Fortes 569) 

3) Abraham Koze (R. Brasilia 68) 

4) Abraham Korite (R. Alagoas 1163/ R. Raul Pamplona 57) 

5) Abraham Eintine (R. Maranhão 483) 

6) Avigdor Ginaesfogel (R. Caethes 440) 

7) Avolfo Haven (R. Espirito Santo 588) 

8) Arão Scheinberg (R. Caetes 666) 

9) Arão Kraiser (R. Espírito Santo 570) 

10)  Aric Rohline (R. Caetes 105) 

11)  Baruh Vacs (R. Tremedal 245/ Av. Afonso Pena 565) 

12)  David Kotler (R. Padre Rolim 771) 

13)  Herch Karolih (R. Grão Para 454) 

14)  Herch Perelber (Av. Brasil 1698) 

15)  Henriqui Kilimnique (Av. Afonso Pena 770) 

16)  Hirch Dicker (R. Itapecirica 625) 

17)  Lelik Melmann (Pouso Alegre 401) 

18)  Lelik Sterne (R. Espirito Santo 231) 

19)  C. Litmann (R. Mesquita 67) 

20)  Julho Diskine (R. Rio de Janeiro 852) 

21)  Julho Khan (r. Espinosa 137) 

22)  Hayem Schraibmam (R. Tomé de Souza 385) 

23)  Hayem Isac Kahana (R. Pradas 218) 

24)  José Persiano (Av. Santos Dumon 349) 

25)  José Grinberg (av. Francisco Sales 997) 

26)  José Margalite (R. Claudio Manoel 488) 

27)  José Spilberg (R. Padre Marinho 175) 

28)  Isac Cohen (R. Camargos 58) 

29)  Isac Freinkel (Uberlandia) 

30)  Isac Bronfen (R. Tupinambás 308) 

31)  Izaczkson 

32)  Isaac Kraizer (Av. Mantiqueira 117) 

33)  Israel Kraiser (Av. Mantiqueira 117) 

34)  Jacob Bermann (R. Prof. Moraes 600) 

35)  Jacob Kalik (R. Tres Pontas 1355) 

36)  Jacob Fainguelerentes (R. Guajajaras 97) 

37)  Luis Haas (R. Alagoas 181) 

38)  Leon Cohen (R. Caetes 355) 

39)  Leon Grebler (Av. Afonso Pena 755) 

40)  Leonardo Bomberg (R. Carijós 410) 

41)  Love Fairmann (R. Parahybuna 659) 

42)  Lektmann (R. Três Pontas 119) 

43)  Meleh Lerman (Pça Vaz de Mello 156) 

44)  Melek Gohtenberg (R. Maranhão 483) 

45)  Mentel Bermann (R. Rio Grande do Norte 1457) 

46)  Motel Tchernezhon (Av. Álvares Cabral 811) 

47)  Marcos Kigner (Av. Afonso Pena 755) 

48)  Muche Lemberg (Antonio de Albuquerque 54) 

49)  Mordehai Klein (R. Contagem 230) 

50)  Mordehai Schvartz (Av. Paraná 68) 

51)  Meer Perelman (R. Silva Jardim 153) 

52)  Mendel Magilnik (R. Araguari 118) 

53)  A. Marquenzkon (Av. Afonso Pena 1136) 
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54)  Moyses Kraiser (Av. Afonso Pena 732) 

55)  Moyses Feldman (R. Guarany 156) 

56)  Moyses Rozentzwaig (R. Rio de Janeira 328) 

57)  Moyses Kalina (R. Goytacazes 20) 

58)  Nelson Cohen (R. Caethes 355) 

59)  Nahum Kaisermann (R. Tupinambás 746) 

60)  Nathan Lerman (R. Caethes 401) 

61)  Nehemiahu Lipovetzky (R. Contagem 789) 

62)  Nahum Schor (R. Paulo Affonso 325) 

63)  Kiba Lerman (R. Caetes 401) 

64)  Pinckas Rosentzvaig (R. Rio de Janeiro 328) 

65)  Peseh Purich (R. Rio de Janeiro 325) 

66)  Pinches Branfen (R. Tupinambás 308) 

67)  H. Patronie (R. Bahia 1066) 

68)  Francisco Blas (Av. Paraná 520) 

69)  Pedro Morah (R. Pernambuco 980) 

70)  Schemaria Cabernite (R. Timbiras 1343) 

71)  Simão Vugmann (R. Araguari 118) 

72)  Salomão Sternik (Av. Afonso Pena 732) 

73)  Samuel Kolehmann (Pça Hugo Werneck 746) 

74)  Simão Vaismann (R. Manaus 444) 

75)  Schalom Kupite (R. Bahia 475) 

76)  Salomão Furman (R. Rio de Janeiro 315) 

77)  Saul Elhadeg (R. Bahia 978) 

78)  Rubine Vainer (R. Orenoco 60) 

79)  Jacob Fermann (R. Goytacazes 81) 

80)  David Sheinkman (R. Araguary  118) 

81)  Valdemar Ribinboim (R. Caetes 578) 

82)  Luis Crifler (R. Bahia 978) 

83)  Sivak (R. Goytacazes 81) 

84)  Manuel Lansky  

85)  Zelik Bijuner 

86)  Jaime Kendler (R. Goytacazes 1297) 

87)  Jose Rodziner (Av. Brasil 1329) 

88)  Luis Grosmann (R. Tupinambás 400) 

89)  Francisco Zvibel (R. Espirito Santo) 

90)  Roberto Levy (R. Caetes 203) 

91)  Isaac Kandlik (Av. Amazonas 250) 

92)  Marcos Somberg (R. Espirito Santo 227) 

93)  Jayme Kupit (R. Bahia 475) 

94)  Kalman Schicker (R. Rio Casca 88) 

95)  Fishel Maer  

96)  Marcos Massos 

97)  Abraham Sklash 

98)  Isaac Levy 

99)  Germano Vascman 

100) Michel Gelman (R. Mesquita 52) 

101) Isaias Risel (R. Rio de Janeiro 422) 

102) V. Vipman (Hotel Sul America) 

103) Marcos Ferman (R. Guajajaras 1560) – a partir dele os registros são de 

1938) 

104) Jacob Lerman (R. Itapecirica 434) 

105) Izrael Rotlevy (R. Teophilo Otoni 458) 

106) Adolpho Albert (R. Marmore 673) 

107) Sacha Vanchinbaum (R. Manaus 444) 

108) Benjamin Kalich (R. Mesquita 66) 
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109) Isak Golguer (R. Gabro 35) 

110) Samuel Schuster (R. Padre Rolim 771) 

111) Helmut Lerman (R. Alagoas 760) 

112) Francisco Papavtzky (R. Antonio de Albuquerquer 588) 

113) Leon Soltz (R. Theophilo Otoni 186) 

114) Salomão Scrartberg (R. Virginia 264) 

115) Joze Chacham (R. Pradas 342) 

116) David Kuperman (Ramal 1961) 

117) Israel Kuperman (R. Caetes) 

118) Simão Voloch (R. Mesquita 52) 

119) B. Heller (Av. Do Contorno 1529) 

120) Paulo Belfer (R. Gabro 35) 

121) Moizes Diskin (R. Pomba 135) 

122) Jacob Malamud (R. Mesquita 52) 

123) David Gitelman (R. Mesquita 52) 

124) Leon Lerman (Av. Brasil 1238) 

125) A. Roschman (R. Teophilo Otoni 191 – Carlos Prates) 

126) Julio Feldberg (R. Bahia 477) 

127) Filipe Brotman (R. Caetes) 

128) Mauricio Saperschtein (Av. Afonso Pena) 

129) Isak Frucht (Av. Olegário Maciel 360) 

130) Natan Grinboin (R. Caetes 440) 

131) Salomão Schvartzman (R. Padre Marinho 306) 

132) Pincus Griglos (R. Tupinambás) 

133) M. Torban (Pça Hugo Werneck 217) 

134) Joze Silbiger (R. Carijós 664) 

135) Adelia Schvartzman (R. Espinoza 192) 

136) Zinguer (R. Carijós 458) 

137) Akiba Kiliminik (R. São Paulo 668) 

138) Hersch Suckman (R. Caetes) 

139) Raphael Veitzman (R. Jaguari 124) 

140) Eugenio Klein (photographo) (Av. Afonso Pena – em frente à Igreja São 

José) 

141) Levi Kravet (Divinópolis) 

142)  G. Bronstein (R. Mesquita 67) 

143) Mauricio Oreng (R. Espírito Santo 350) 

144) Jaime Kalinkin (R. Carijós 458) 

145) J. Brachfeld (Nova Lima) 

146) David Berman (R. Gonçalves Dias 370) – a partir dele o registro é de 1939 

147) Leo Weis (R. Pouso Alegre 71) 

148) Isaak Diment (R. Rio de Janeiro 1395) 

149) Brener (R. Goitacazes 1822) 

150) J. Vinsenz 

151) Sender Fischman 

152) Isack Fucks (R. Paraizo 150) 

153) Isack Botcher (R. Pernambuco 840) 

154) Mario Zitman (Mercado 84) 

155) B. Musman (R. Rio Casca 88) 

156) Roberto Bronfen (Caetes 443) 

157) David Lerman (Pça Vaz de Mello 146) 

158) Savi Schvartzman (R. Espinoza 194) 

159) Luiz Sastowsky 

160) Chiel Brafman (R. Aimorés 342) 

161) Luiz Schpiltz (R. Oiapoque 226) 

162) Mauricio Koronio (Sabará) 

163) Neftale Schif (R. Espírito Santo 219) 
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164) Jayme Sechter (R. Matias Barbosa 161) 

165) K. Jamet (Hotel Gontijo) 

166) David Breiner (R. Três Corações 93) 

167) Moises Liberman (R. Ceará 460) 

168) José Vacs 

169) Samuel Goldstein 

170) Artur Kochnicky (R. Bahia 489) 

171) Jacob Bruner (R. Carijós 816) 

172) Luiz Biterman (R. Caetes 258) 

173) Marcos Brener (Três Corações 93) 

174) Henrique Zeiger 

175) A. Pomeranz (R. Caetes 398) 

176) Kalmon Vaintraib (R. Perdões 80) 

177) Alberto Schvarslevy (Lima Duarte 344) 

178) A. Borotchin (R. Lima Duarte 451) – a partir dele o registro é de 1940 

179) David Katz 

180) Leão Bentler (R. São Paulo 668) 

181) Schifra Feldman (R. Guarani) 

182) Alberto Levy (R. Malacacheta 58) 

183) Oscar Schatovsky (R. Goytacazes 1927) 

184) Liove Orodovsky (Nova Lima) 

185) Jacob Glinois 

186) Ilton Bolter (R. Arari 20) 

187) Max Landau (Av. Augusto de Lima) 

188) Moyses Feldman – a partir dele o registro é de 1941 

189) Jacob Bortman 

190) David Patrone 

191) Paulo Ferdiman 

192) Luiz Vasbert 

193) Gerschen Dicker (R. Campos 546/ap.2) 

194) Schico Golguer 

195) Abram Halfen (R. Tamoios 598 – Hotel Belo Horizonte) 

196) Abramov (Av. Olegário Maciel 6/ ap. 12) 

197) Zalmen Patagane (R. Goytacazes 1138) 

198) Isak Vaisman (Av. Augusto de Lima 626/ap.1) 

 
(Fonte: IHIM/transcrição feita dos livros da União Israelita de Belo Horizonte, por CALVO, 

2013) 
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ANEXO H: LISTA NOMINAL DA PARTE EM ÍDICHE DO LIVRO DA 

SOCIEDADE DAS DAMAS ISRAELITAS, 1937-1945 
 

PÁGINA NOME 
3 Ida Sternik 

3 - A Olga Korot 

4 Ester Kupit 

4 - A Ida Koza 

5 Abrão Entin 

5 - A Berta Faierman 

6 Berta Kiliminik 

6 - A Bluma Furman 

7 Berta Kignel 

7 - A Dina Kraiser 

8 Dora Kalichman 

8 - A Dora Lerman 

10 David Sheinkman 

10 - A Geni Berman 

11 Jaime Shraibman 

11 - A Tule Kraiser 

12 Sara Sheinberg 

12 - A Natan Grinboim 

13 Judith Avritcher 

13 - A Isac Vaisberg 

14 Leon Grebler 

14 - A Mine Charnizon 

15 Manie Borotchin 

15 - A Melech Lerman 

16  Mani Tsutman 

16 - A Frida Guelman 

17  Paula Kraiser 

17 - A Feige Vaks 

18 Tsidora Rochlin 

18 - A Clara Davidovitch 

19 Raquel Grinberg 

19 - A Sonia Maguilnik 

20  Sofia Feldman 

20 - A Sara Cohen 

21 Simão Voloch 

Zelig Bijuner 

21 - A Berta Berman 

22 Sara Missior 

22 - A Bila Korokik 

23 Margarida Rosentzvaig 

23 - A Gitel Rosentzvaig 

24 Malka Lichter 

24 - A Isac Golguer 

Jacob Kraiser 

25 Fani Kirsher 

25 - A Rosh Rotberg 

Fruma Shapira 

26 Cecilia Zilbencher 

26 - A Rivka Itschkson 

27 Fani Lechtman 

27 - A Jonia Frenkel 

28 Leibl Polakevitch 

29 - A Clara Galinkin 

Iakov Sivak 

30 Ida Patrone 
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30 - A Shoshana Cohen 

32 Ihevoith Cohen 

32 - A Sonia Shvartsman 

33 Salomão Shvartsman 
(Fonte: IHIM/transcrição do livro das Damas Israelitas, realizada por Marcos Avritzer em julho de 2013) 
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