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O estudo da mobilidade das comunidades imigrantes corresponde a uma 

referência extremamente valiosa para a compreensão das identidades que se constituem 

no Brasil para estes grupos. Uma parcela significativa de imigrantes judeus que chegou 

ao estado do Rio Grande do Sul, nas primeiras décadas do século XX, se reconhecia 

muito mais através de critérios de nacionalidade do que por referências religiosas. Em 

terras brasileiras esta percepção de identidade começou a ser remodelada em função das 

necessidades de adaptação e inserção na cultura local. Os vínculos nacionais não 

promoveram relações interétnicas no Brasil e a comunidade judaica solidificou sua 

identidade através do fator religioso, que consolidou a formação dos bairros judaicos e 

inúmeras associações que promoveram uma imagem específica para o imigrante judeu. 

Antes de falar sobre os judeus no Brasil é necessário destacar as razões que 

trazem estes indivíduos de outros continentes, em especial da Europa, para o Brasil no 

início do século XX e o porque da escolha de localidades como o estado do Rio Grande 

do Sul para sua fixação. Essas necessidades de transferência e os locais definidos para 

sua acomodação lançam luzes para a compreensão da dinâmica da consolidação de uma 

identidade para estes imigrantes em terras brasileiras. “A imigração judaica para o 

Brasil é um pequeno capítulo na história da imigração para o Brasil e da imigração 

judaica contemporânea.”
1
 

O final do século XIX correspondeu a uma fase de intensificação das 

perseguições às comunidades judaicas na Europa, em especial na Rússia. O crescimento 

do número de judeus nessas comunidades aliado ao crescente anti-semitismo promovia 

ondas de violência extrema contra estes indivíduos. O anti-semitismo sempre esteve 

presente nas nações que “acolhiam” judeus ao longo dos séculos, mas as medidas 

restritivas se intensificavam assustadoramente no final do século XIX. Como destaca 

Flávio Limoncic (2005) sobre o avanço do anti-semitismo nas cidades européias do 
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período,“em tais cidades, no entanto, a vida dos judeus permaneceria marcada por 

severas limitações políticas, econômicas, sociais, religiosas e culturais.”
2
  

Outro dado relevante é o fato de, apesar das dificuldades enfrentadas pelas 

comunidades judaicas espalhadas pelo continente europeu, muitos judeus estavam 

incorporando valores muito ligados a nacionalidade da região em que estavam, 

desapegando-se de referências típicas do judaísmo. O movimento sionista do final do 

século XIX ganha muita força diante da necessidade de rever a situação dessas 

comunidades, resgatando crenças e valores judaicos. O movimento sionista do período 

buscava também, obviamente, resolver os problemas enfrentados pelas comunidades 

judaicas organizando a formação de lares nacionais para as mesmas. 

Nesse momento, final do século XIX, quando as organizações judaicas em 

defesa de suas comunidades pensavam na organização de lares nacionais para os judeus, 

não objetivavam Israel (como muitas vezes o senso comum postula). A urgência em 

encontrar regiões dispostas a entregar áreas para estes indivíduos era uma prioridade 

que extrapolava as referências míticas desse povo. A América por ser o continente que, 

nesse momento, recebe uma quantidade de imigrantes significativa, acabou por ser 

apontada como uma excelente opção para a causa judaica.  

As leis restritivas a imigrantes judeus na América, nesse período, não eram 

inexistentes, mas eram brandas comparadas a outras regiões e períodos posteriores. No 

caso do Brasil, que não foi opção primordial das instituições que buscavam lares 

nacionais para os emigrantes judeus, existiam especificações que definiam o perfil de 

imigrante que era bem vindo (aquele que fosse agricultor) em território nacional. Dessas 

definições do imigrante ideal nasceram a ideia das colônias agrícolas e a escolha do 

estado do Rio Grande do Sul. A ICA interessou-se rapidamente por terras no Rio 

Grande do Sul (estado no qual foram fundadas as primeiras colônias judaicas no Brasil) 

em função de dois aspectos fundamentais: a presença do PRR (Partido Republicano 

Rio-Grandense), que possibilitava uma maior tolerância religiosa e tinha interesse em 

receber novos colonos, e pela proximidade com as colônias fundadas na Argentina.  

Mesmo assim, o Rio Grande do Sul nunca foi visto como a região ideal e, em 

geral, os imigrantes que vinham para esta região, muitas vezes, objetivavam se dirigir 

futuramente para Buenos Aires. Existiram outros fluxos imigratórios e migratórios de 

judeus para outras regiões do Brasil no mesmo período. O projeto oficial do Estado 
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brasileiro focava o Rio Grande do Sul como a zona colonial destinada aos mesmos. 

Mesmo assim não é possível evidenciar uma perfeita harmonia entre o projeto e as 

práticas migratórias desses indivíduos. Este artigo, no entanto, enfocará especificamente 

o caso dos judeus no Rio Grande do Sul, mas especificamente em Porto Alegre, com a 

formação do bairro judaico.  

O projeto imigratório realizado em território brasileiro continha uma série de 

incompatibilidades com os imigrantes judeus, pois previa a formação de colônias 

agrícolas e as comunidades judaicas não traziam experiência na agricultura, em especial 

num território com clima e vegetação tão distintos das referências que possuíam dos 

seus locais de origem. Além disso, a ideia de que o Brasil era uma grande selva 

contribuía para que a imagem da colônia agrícola fosse ainda mais hostil aos recém 

chegados imigrantes. 

Os medos de Rosa, personagem da obra de Moacyr Scliar, O centauro no jardim 

(1980), demonstram as dificuldades e a indisposição dos imigrantes à vida rural. Os 

pesadelos de Rosa retratam toda a angústia experimentada pelos imigrantes judeus 

conduzidos para as colônias agrícolas, evidenciando um sentimento de provisoriedade 

na situação de colono, uma constante busca por melhores condições financeiras que 

possibilitasse a transferência para um núcleo urbano. As adversidades enfrentadas eram 

amenizadas com a esperança de mudança para alguma cidade. 

[...] América do Sul! Rosa se apavorava, pensava em selvagens nus, 

em tigres, em cobras gigantescas. Mil vezes os cossacos! [...] Cada 

família recebeu um lote de terras – o dos meus pais o mais distante -, 

uma casa, ferramentas, animais. Meu pai estava muito contente: 

acordava todos os dias cantando. Minha mãe não. Achava a vida na 

colônia pior, mil vezes pior que na aldeia da Rússia. Os dias de 

trabalho estafante, as noites povoadas de ruídos misteriosos: trilos, e 

pios, e guinchos – e sobretudo a presença invisível dos índios, 

rondando a casa. Mas que índios mulher! – zombava meu pai, os 

índios estão longe daqui. Ela se calava. Mas à noite, sentavam diante 

do fogão para tomar chá, eram os olhos dos índios que ela via nas 

brasas. Em seus pesadelos os índios irrompiam a casa a dentro, 

montados em cavalos negros como os dos cossacos. Acordava 

gritando, meu pai tinha de acalmá-la.
3
 

Mas a formação de um lar nacional era imprescindível para esses indivíduos e as 

colônias agrícolas do Rio Grande do Sul eram a oportunidade de vir para a América e 

fugir das perseguições na Europa. Em 1904 foi fundado o núcleo agrícola de 

Phillippson, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, com uma área de 5.500 

hectares, na qual se estabeleceram 267 pessoas provenientes do território da antiga 
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Bessarábia (atualmente Moldávia). Em 1909, foi fundada a segunda colônia agrícola 

para imigrantes judeus, a fazenda de Quatro Irmãos, com uma área de 98.850 hectares, 

ocupando parte do território que atualmente faz parte das cidades de Getúlio Vargas e 

Erechim, ambas no estado do Rio Grande do Sul.  

O segundo núcleo agrícola recebeu um contingente de aproximadamente 350 

famílias. A fundação dessas colônias e a transferência dos contingentes de imigrantes 

para o Brasil deve-se à ação da JCA (Jewish Colonization Association) ou ICA (em 

iídiche, Yidishe Kolonizatsye Gezelshaft), associação fundada em 1891, por Maurice de 

Hirsh, o Barão de Hirsh. Outros núcleos ainda foram fundados pela ICA no Rio Grande 

do Sul: Barão Hirsh, Baronesa Clara e Rio Padre. O fracasso das colônias não tardou a 

acontecer; indivíduos despreparados, pouco amparados pelo Estado, não adaptados à 

vida na agricultura, acabaram por abandonar suas pequenas propriedades rumo aos 

núcleos urbanos.  

Nesse sentido, cabe destacar que não foi apenas a falta de preparo para a 

agricultura que definiu o abandono de Phillipson e Quatro Irmãos (as outras colônias – 

Barão Hirsh, Baronesa Clara e Rio Padre - em poucos anos, também foram 

abandonadas), mas a incompatibilidade com todo o modo de viver desses indivíduos. A 

falta de espaços de sociabilidade, como instituições culturais e/ou religiosas, ausência 

de atividades comerciais, vão reforçar o clima hostil apresentado pela colônia e não 

permitir a adaptação dos indivíduos nas mesmas. A cultura das comunidades judaicas 

prioriza esses locais de encontro da comunidade. 

Da incompatibilidade com esses espaços iniciou o processo migratório dos 

judeus no Rio Grande do Sul. Por necessidade de sobrevivência, o que pode ser 

compreendido em um sentido amplo como questões de caráter econômico e cultural, a 

comunidade judaica que saia das colônias agrícolas priorizou centros urbanos, em 

especial, a cidade de Porto Alegre. A mobilidade das comunidades judaicas no Brasil 

revela o quanto o espaço urbano é fundamental para que essa comunidade realmente se 

estabeleça e concretize sua identidade em uma nova localidade. A necessidade da vida 

urbana era condição indispensável para a consolidação da vida comunitária judaica. 

Episódios dessas transferências do meio rural para o urbano aparecem com 

frequência na literatura sobre a migração judaica no Rio Grande do Sul e são narrados, 

por exemplo, por Moacyr Scliar em A balada do falso messias (1976)
4
, quando conta 
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que ao verem que a geada havia destruído as plantações, foram imediatamente para a 

cidade e, em O centauro no jardim (1980), quando a criatura híbrida – Guedali - foi 

descoberta pelos moradores da colônia, Leão, pai de Guedali, decidiu atender aos 

pedidos da esposa e mudou-se com a família para Porto Alegre, com a certeza de que na 

cidade a vida da família iria melhorar. “Por fim chegamos a Porto Alegre. Meu pai 

suspira: aqui estarás em paz, meu filho. Ninguém vai reparar em ti. Essa gente da cidade 

não dá bola para nada”.
5
 

Pensar a presença judaica na cidade de Porto Alegre nos remete diretamente ao 

bairro Bom Fim. Entretanto, será realmente o Bom Fim um bairro judaico? 

Acompanhar a experiência histórica dos imigrantes judeus, no Rio Grande do Sul, 

possibilita evidenciar a construção de uma identidade judaica para um lugar da capital 

do estado. Observando a trajetória da comunidade judaica, com suas divergências 

internas, seu deslocamento pelo estado e sua permanência em um determinado local 

urbano, podemos ampliar nossa compreensão sobre a identidade desse grupo e a do 

local em que se estabeleceram na cidade de Porto Alegre. 

O bairro Bom Fim sobreviveu (e ainda sobrevive) na memória da comunidade 

judaica e dos habitantes da cidade como o „bairro judeu‟. Diante da expressividade da 

importância do bairro para a referida comunidade e da identidade que foi construída 

para ele como reduto judaico da cidade, é possível referenciar memórias da comunidade 

judaica sobre o bairro, no sentido de propiciar uma maior compreensão sobre a 

imigração judaica, seu deslocamento para a cidade e a manutenção de sua identidade. 

A história do Bom Fim costuma estar diretamente relacionada com a ocupação 

judaica no referido bairro, de forma a caracterizá-lo como um lugar tipicamente judaico, 

como uma “colônia” de imigrantes urbanos ou, ainda, como um „gueto‟. Construiu-se, 

dessa forma, uma identidade para o bairro. Podemos ilustrar a questão da construção do 

Bom Fim como território de judeus através de exemplos na literatura e na produção 

historiográfica. 

Consideremos o Bom Fim um país – um pequeno país, não um bairro 

de Porto Alegre. Limita-se, ao norte, com as colinas dos Moinhos de 

Ventos; a leste, com o centro da cidade; a oeste, com a Colônia 

Africana e mais adiante Petrópolis e as Três Figueiras; ao sul, com a 

Várzea, da qual é separado pela Avenida Oswaldo Aranha. Em 1943 a 

região da Várzea, já saneada, estava transformada num parque – a 

Redenção -, no centro do qual a Polícia tinha estabelecido um pequeno 

forte; fora desta ilha de segurança as noites na Redenção eram 
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perigosas, especialmente no inverno, quando a cerração invadia 

aquelas terras baixas. Verdadeiro mar, onde, a espaços, boiavam 

tênues globos de luz.
6
 

O „país‟ que Moacyr Scliar apresenta em A guerra no Bom Fim é um país de 

judeus, logo, o Bom Fim é o lugar dos judeus na cidade. Os bairros judaicos, nas 

memórias dos imigrantes judeus para o Brasil, costumam ser descritos de forma 

bastante emotiva. As constantes migrações empreendidas pelo grupo judaico 

proporcionou uma ligação bastante afetiva com aquelas localidades nas quais 

reorganizaram suas vidas e recuperaram a vida social e cultural, da qual por muito 

tempo ficaram privados. Diante disso é que o Bom Fim aparece como “um grande país” 

para Scliar, o que também acontece com Eliezer Levin (1972)
7
 em suas memórias sobre 

o Bom Retiro, em São Paulo, e com Samuel Malamud (1988)
8
 em suas escritas sobre a 

antiga Praça Onze, no Rio de Janeiro. 

A importância dos bairros centra-se na oportunidade da comunidade poder 

revelar-se e estar entre os seus iguais. Dessa idéia de igualdade é que surge questões de 

extrema relevância sobre a identidade desses indivíduos. Inicialmente é importante 

identificar que grupo de imigrantes se dirige para o bairro. Desde as colônias agrícolas 

evidencia-se a presença do grupo achquenazin como prioritário no processo de vinda 

para o Brasil. De forma que a imigração tutelada atingiu muito mais a este grupo. Os 

sefaraditas que vieram para terras brasileiras e gaúchas conduziram uma experiência 

mais individualizada. E, dessa forma, os migrantes que formaram o bairro eram na 

maioria achquenazins. A comunidade sefaradita acabou se concentrando mais no centro 

da cidade. Ainda existe uma carência muito grande de estudos sobre as divergências 

entre estes dois grupos no processo de ocupação de espaços no Rio Grande do Sul e no 

Brasil. 

Independentemente da origem sefaradi ou achquenazin, os indivíduos que 

chegaram em terras gaúchas não necessariamente compartilhavam de uma mesma 

percepção de judaísmo. O próprio movimento sionista do final do século XIX já 

identificava uma fragilidade das concepções religiosas de algumas comunidades 

européias. Tanto que antecedendo o processo da formação dos lares nacionais existia o 

apelo a retomada dos mitos fundantes do povo eleito e terra prometida; o que 

evidenciava um afastamento dessas crenças por parte de judeus europeus. 
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Mas o bairro criou a vida coletiva da comunidade, aliás é através do 

reconhecimento de pertencer a comunidade que a identidade judaica reaparece de forma 

plena. Os imigrantes, muitas vezes, quando chegavam ao território brasileiro se sentiam 

mais ligados as suas nacionalidades do que a sua herança étnica/religiosa. Muitos se 

viam como alemães, russos, etc, evidenciando pouca ligação com o universo judaico. 

Mas, quem chegava ao bairro era atendido por uma rede de solidariedade 

bastante intensa que buscava suprir as fragilidades que cada indivíduo ou família 

demonstrava. Várias associações culturais e de ajuda mútua foram solidificadas nesse 

período da migração para Porto Alegre. Integrava-se o recém chegado a comunidade do 

bairro e procurava-se atender suas necessidades, como emprego, escola, meios variados 

de sustento, etc. As pessoas eram reabsorvidas com facilidade à cultura judaica. Mesmo 

os que muitas vezes não eram religiosos, retomavam as práticas da religião judaica em 

função da vida social do bairro.  

O acolhimento no bairro garantia o acesso a diversos elementos da sociabilidade 

necessária para a vida dos judeus. Foram fundadas escolas, associações, sinagogas, 

clubes, cinemas, bares, entre outros lugares de sociabilidade criados pela e para a 

comunidade, que correspondem, como já falamos anteriormente, à condição essencial 

para a existência da mesma. 

Um bairro pobre, de pequenas casas – uma aldeia judaica da Europa 

Oriental em Porto Alegre. [...] Ali estava a escola judaica, o Colégio 

Ídiche, como era conhecido no bairro [...] ali estava a sinagoga, 

pequena e barulhenta; ali estava o clube, com seus bailes, em que os 

rapazes encontravam as moças casadoiras; ali estava o açougue, o 

armazém ... As ruas regurgitavam de gente: vendedores ambulantes 

apregoando suas mercadorias, gordas senhoras falando da vida alheia, 

meninas brincando de roda, garotos jogando futebol.
9
 

As sessões de cinema, os passeios no parque, as atividades no Círculo Social 

Israelita, os bailes, as festas (algumas até mesmo de caráter cristão, como a Festa do 

Divino), entre outros aspectos, traduzem essa sociabilidade do bairro no período do 

estabelecimento dos imigrantes. As famílias judias estabelecidas no bairro se conheciam 

e se integravam, formando um grande núcleo, onde todos se conheciam.  

Outro aspecto importante, referido constantemente nas memórias da comunidade 

sobre o bairro, é a socialização que se dava nas calçadas do Bom Fim. Eram comuns as 

cenas das famílias sentadas nas calçadas conversando com os vizinhos, cuidando das 

crianças ou contado histórias para os filhos e netos. As boas relações com os vizinhos, 
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que passavam pela sociabilidade de conversas nas calçadas, visitas e passeios coletivos, 

foi essencial para o processo de integração da comunidade judaica à cidade de Porto 

Alegre. Os vizinhos prestavam solidariedade e indicavam formas de adaptar-se à vida 

na nova cidade
10

.  

Indispensável para a vida da comunidade, a construção da sinagoga representou 

um pólo de atração para o grupo judeu que necessitava manter-se mais próximo de suas 

tradições religiosas. A sinagoga do bairro atraiu inúmeros imigrantes que acreditavam 

que a presença religiosa no local possibilitava uma vida mais comunitária e uma 

adequada manutenção da identidade cultural.  

Da mesma forma que a sinagoga, a escola judaica, o “casarão verde” que ficava 

ao lado do cinema Baltimore (cinema Orion, durante a década de 20), representou a 

contemplação de uma necessidade básica da comunidade que, apesar de ocupar uma 

localidade privilegiada em termos de estabelecimentos de ensino, não possuía um 

colégio que contemplasse suas tradições. O Colégio Israelita, inicialmente chamado de 

Colégio Ídiche (Idishe Shule), representou e representa um dos maiores orgulhos da 

comunidade judaica do Bom Fim. 

Mesmo com todo o esforço realizado para organizar a vida dos imigrantes 

judeus, a parcela da comunidade judaica que habitava o Bom Fim contou com inúmeras 

espécies de constrangimentos (como as perseguições nos Sábados de Aleluia, por 

exemplo), promovidas por antigos moradores do bairro
11

, grupos que para lá se 

deslocavam para provocar a comunidade e outros grupos que também passaram a se 

fixar no local. Mas o bairro também correspondia a um espaço de segurança, onde 

minimamente uns protegiam os outros. 

Com todos estes elementos de reorganização social, para indivíduos que haviam 

fragilizado sua identidade, a comunidade judaica de Porto Alegre atraiu 

significativamente os imigrantes achquenazin que vieram para o Rio Grande do Sul. 

Nesse sentido, observa-se uma concretização de identidade em dois sentidos: interno 

pelo grupo que retomava suas características culturais e externo porque legitimava a 

vinda de imigrantes judeus através da exposição e positivação das qualidades da referida 

comunidade.  

Quando se observa um processo de fragilização da identidade judaica nos 

indivíduos, não se evidencia uma negação da idéia de judaísmo, mas um processo de 
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absorção de culturais nacionais e dificuldades de revelar o „ser judeu‟ em decorrência 

das políticas restritivas que marcaram a vida no continente europeu no final do século 

XIX e início do século XX. Este sistema de pressão anti-semita acabou desarticulando 

as comunidades e minimizando as características judaicas de determinados grupos. 

Desarticulados de suas comunidades originais, apartados de suas redes 

de solidariedade familiares e religiosas, submetidos a um mercado de 

trabalho que, com freqüência, reservava-lhes empregos de baixa 

remuneração e aberta discriminação anti-semita, os judeus da Rússia 

czarista acabaram por desenvolver novas respostas políticas a tal 

estado de coisas, muitas das quais desvinculadas de sua tradição 

religiosa e comunitária [...] com tentativas de assimilação à sociedade 

russa.
12

 

As redes de solidariedade atraem os recém chegados, como já foi explicitado nas 

linhas anteriores, fazendo com que para muitos não é o fator religioso que os leva para o 

bairro, mas o bairro que os faz retomar a vida religiosa. É comum identificar nos relatos 

dos imigrantes referências ao fato de não serem religiosos até chegarem a comunidade 

de Porto Alegre. Outro aspecto interessante é que algumas vezes os indivíduos 

buscavam acolhida entre grupos imigrantes cuja identificação se dava por razões de 

procedência, como os alemães, por exemplo. A ausência de relações interétnicas, em 

especial a partir da década de 1930, impedia totalmente esta acolhida. 

A visibilidade externa também é outra função importantíssima do bairro. 

Evidenciar sua inserção nas cidades e a propagação da utilidade de suas atividades para 

a sociedade local, bem como o afastamento de indivíduos considerados indignos (como 

prostitutas e cafetões) da convivência com os membros da comunidade, demonstrava 

sua perfeita integração com os interesses brasileiros.  

Durante a Era Vargas, em especial durante o Estado Novo, quando um ideal de 

nação se tornou bastante evidente, a comunidade judaica se empenhou em expor sua 

identidade “sem máculas”, eram úteis, de boa conduta, assimilados e integrados às 

causas nacionais. A experiência social dos imigrantes judeus no Rio Grande do Sul, 

durante o período estado-novista, foi marcada pela necessidade de evidenciar que eram 

„bons cidadãos‟. Essa marca, no entanto, só se torna perceptível através de um trabalho 

sobre a comunidade, identificando, através da reconstrução de sua memória, o que 

notabilizou essa experiência vivida. 

O Estado Novo foi o período da história nacional no qual se buscou 

intensamente a negação de tudo aquilo que era considerado estrangeiro. Na busca do 
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brasileiro ideal, a negação de qualquer comportamento desviante da „verdadeira 

brasilidade‟ ganhava os excessos da atenção das autoridades. Época marcada pela 

campanha de nacionalização e por muita violência por parte das autoridades policiais 

contra as comunidades imigrantes. No entanto, quando não se prioriza a documentação 

oficial do Estado e se amplia a análise para a experiência social dos grupos considerados 

inassimiláveis (entre estes mereciam destaque os judeus), é possível identificar toda 

uma gama de possibilidades de negociação de identidade étnica. 

A interpretação que vê exclusivamente preconceito e perseguição 

presente na memória do grupo e em estudos sobre imigração, tem 

seguido uma tendência na historiografia e nas ciências sociais 

brasileiras de compreender a história predominantemente a partir da 

ação do Estado, de suas leis e de sua ideologia, o que é insuficiente na 

perspectiva da história social. O estudo da imigração, do cotidiano e 

da cultura popular propicia uma visão diferente da que se tem quando 

se estuda o caráter do Estado e de sua ideologia. Embora o discurso 

oficial entre 1937 e 1945 fosse próximo ao fascismo, a sociedade não 

acompanhou essa direção, a cultura oficial não suplantou a cultura 

popular e a mobilização patriótica não arregimentou a população, nem 

mesmo durante a guerra.
13

 

De acordo com as palavras acima de Roney Cytrynowicz (2005) é possível 

analisar a comunidade judaica além dos ditames do período de Getúlio Vargas. Toda a 

atividade cultural e assistencial iniciada antes dos anos do Estado Novo e da dura 

perseguição aos „estrangeiros‟ prosseguiu até 1945. Novas necessidades surgiram em 

função da Segunda Guerra Mundial, era necessário garantir a entrada dos refugiados de 

guerra. Para isso a negociação se deu através da idéia da boa cidadania exercida pelos 

judeus no Brasil. Prestavam apoio aos pedidos governamentais, festejavam datas 

nacionais e se expunham em atividades de auxílio a sociedade porto-alegrense, como o 

auxílio aos flagelados da enchente de 1941. O salão do Círculo Israelita abrigou uma 

expressiva quantidade de flagelados, prestando auxílio médico e alimentação. Em 

função dessa atitude, foi concedido à instituição, no ano de 1941, o título de „Sociedade 

de Utilidade Pública‟
14

. 

As associações que organizaram o projeto das colônias agrícolas se empenharam 

em não evidenciar nenhuma mácula nos imigrantes judeus, resolvendo, como exemplo, 

questões judiciais com a maior breviedade possível
15

. Eram realizadas palestras sobre os 

problemas nacionais, homenagens as ações do presidente com relação a guerra na 

Europa e a vida social mantinham-se intensa, com jantares e bailes, como um de 

caranaval, com marchinhas cantadas em português e iídiche
16

. Em estudo referente a 
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cidade de São Paulo, Roney Cytrynowicz (2005) analisa a intensa atividade das 

associações israelitas do Bairro Bom Retiro e suas estratégias para a flexibilização da 

rigidez do período, evidenciando que as comunidades organizadas conseguiam 

estabelecer negociação com o Estado.
17

 

Os moradores do bairro judaico de Porto Alegre garantiram sua permanência em 

terras brasileiras e ainda negociaram a ampliação de cotas para refugiados da Segunda 

Guerra. Obviamente essa negociação encontrou limites e não é adequado supervalorizar 

a tolerância aos imigrantes neste período. As atenções das autoridades policiais também 

priorizaram a comunidade de origem alemã, sobre a qual existe um maior número de 

detenções e um maior controle sobre o funcionamento de instituições culturais
18

. As 

sociedades judaicas e até mesmo demonstrações de “estrangeirismo”, como falar iídiche 

na rua, encontraram certa tolerância; é claro que sempre buscavam demonstrar 

adequação com a proposta da campanha de nacionalização.  

Nesse sentido, a tolerância evidenciada não representa comodidade dos 

imigrantes judeus frente aos outros imigrantes no estado. Enquanto estrangeiros, 

sofreram todas as restrições que eram impostas aos mesmos. O se identifica, então, não 

foi uma situação privilegiada desse grupo, mas mecanismos de atuação e reação face às 

medidas autoritárias do período. Também encontrou espaço para reagir às investidas 

policiais, redimensionando o próprio papel do Estado, que pode ser visto como capaz de 

promover espaço de negociação para esse grupo de imigrantes. Daí retoma-se a latente 

importância de um estudo que não se ocupe exclusivamente da documentação produzida 

pelo Estado, mas que se volte para os sujeitos dessa história, a comunidade judaica, 

buscando evidenciar as “marcas” que a experiência junto ao autoritarismo da época 

produziu. Sem esquecer, também, que o período de Getúlio Vargas corresponde a 

apenas uma parte da trajetória da experiência imigratória dos judeus no Brasil. 

O Bom Fim se transformou no espaço de solidariedade entre os indivíduos que 

compunham a comunidade judaica que para lá se dirigiu. Esses indivíduos, a seu modo 

estabeleceram seu „pacto urbano‟, suas formas de viver a cidade. O viver urbano só foi 

possível através dos seus vínculos de solidariedade, e a comunidade necessitava desse 

viver para concretizar sua identidade. A assimilação da cultura local, tão ambicionada 

pelas autoridades estado-novistas, também fazia parte das expectativas da comunidade 
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judaica, que necessitava dessa integração para concretizar o referido „pacto‟ e se fixar 

no meio urbano. 

O grande engano que observamos nas abordagens sobre o Bom Fim é considerá-

lo uma transplantação das tradições culturais judaico-européias para a cidade de Porto 

Alegre, a „aldeia judaica‟ como muitas vezes é chamado. O bairro constituiu o território 

do viver urbano, e a identidade judaica que experiencia esta vivência não é mais a das 

“aldeias européias”. Ela agora é produto das relações que se estabeleceram com o novo 

ambiente urbano, com os antigos e novos habitantes do bairro. As constantes migrações 

exigem uma constante reelaboração dos laços identitários.  

Destaca-se, novamente, que o grupo judaico que se instala no Bom Fim não 

corresponde à totalidade cultural da comunidade judaica do Rio Grande do Sul. Para lá 

se dirigiram os achquenazins, cuja preocupação com a perda de identidade, com uma 

trajetória histórica marcada por perseguições, promoveu uma forma de identidade 

substitutiva, com a retomada de valores típicos da cultura judaica, com o reencontro 

com a vida religiosa de forma mais intensa, conciliadas com a demonstração pública de 

integração e assimilação da cultura local.  

E foi essa forma de „se expor‟ que garantiu a sobrevivência cultural do grupo 

(especialmente durante o Estado Novo), destinando para ele, o único capaz de ser 

facilmente visualizado na cidade, o status de totalidade da comunidade judaica
19

. O 

grupo sefaradita, que se localizou basicamente no centro de Porto Alegre, tornou-se 

marginal dentro da sua própria identidade. O que evidencia a necessidade de estudos 

que priorizem este grupo, analisando sua vivência no meio urbano e as relações 

estabelecidas com os achquenazins.  

Assim a formação de um local específico na cidade, que garantiu a ambicionada 

retomada à vida urbana, proporcionando o estabelecimento de redes de solidariedade 

que atraíram uma quantidade expressiva de imigrantes judeus para este espaço urbano, 

representa o processo de reconstrução e negociação de identidade deste grupo na capital 

do Rio Grande do Sul. A questão religiosa, algumas vezes fragilizada nas regiões de 

procedência, tornou-se parte desse processo, através do qual a comunidade judaica, em 

terras gaúchas, conseguiu se integrar às questões nacionais sem perder seus vínculos 

culturais, sem necessitar deixar de expor o „ser judeu‟. 
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