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Resumo: 
O problema do anti-semitismo no Brasil tem sido tema de inúmeros estudos na área das 
humanidades desde inícios da década de 1980. A Era Vargas é com freqüência retratada por 
estes estudos como o período em que tal anti-semitismo tomou forma oficial no Brasil através 
das políticas de Estado de Getúlio Vargas. O intuito deste trabalho é apontar o quanto estas 
análises podem ser limitadas quando se trata de examinar as relações da comunidade judaica 
carioca e o Estado brasileiro em sua complexidade e pluralidade somente pelo prisma do anti-
semitismo. Trata-se, pois, de analisar a conjuntura da década de 1940 a partir da instalação de 
alguns centros e núcleos de discussão de militantes da causa sionista e socialista na então 
Capital Federal. As questões que animam, portanto, este trabalho são: em que medida pode-se 
afirmar que o anti-semitismo no Brasil foi determinante na escolha pelo sionismo como forma 
de atuação política de jovens judeus do Rio de Janeiro ao fundar núcleos de difusão e 
movimentos juvenis de caráter sionista e socialista na década de 1940? 
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É verdade que os preconceitos que nos dominam freqüentemente 
comprometem o nosso verdadeiro reconhecimento do passado histórico. Mas 
sem uma prévia compreensão de si, que é neste sentido um preconceito, e 
sem a disposição para uma auto-crítica, que é igualmente fundada na nossa 
autocompreensão, a compreensão histórica não seria possível nem teria 
sentido.1 

 

Apresentação 

O mundo ocidental vive, desde a década de 1980, um processo mutação em suas 

relações com o tempo. A simbólica derrubada do Muro de Berlim unificou este mundo em 

torno da bandeira “democrática” capitaneada pelos Estados Unidos da América, sepultando 

ideais e utopias e dando início a uma crise que François Hartog chamou de uma crise no 

régime d’historicité moderno. Nela, as relações entre experiências e projetos, entre passado e 

futuro – que organizavam as sociedades ocidentais desde aproximadamente fins do XVIII – 

passaram a ceder lugar a um constante e cada vez mais alargado presente, fenômeno que 

Hartog identificou como présentisme.2 O boom memorialístico, arquivístico, patrimonialista e 

museológico que parece ter tomado de assalto o mundo ocidental desde então apontaria para 

uma nova “economia” do tempo: um presente cada vez mais omni-presente tornar-se-ia, pois, 

simultaneamente “experiência” e “expectativa”, conduzindo a uma crise que as sociedades 

                                                 
* Mestrando, bolsista Capes. 
1 GADAMER, Hans-Georg; FRUCHON, Pierre (Org.). O problema da consciência histórica. Rio de Janeiro: 

Editora FGV, 2003, p. 12. 
2 HARTOG, François. Régimes d’historicité: présentisme et expérience du temps. Paris: Éditions du Seuil, 2003. 
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passaram a ter de enfrentar: uma crise de identidade. Em tempos nos quais as identidades 

nacionais são fraturadas, e as memórias nacionais cedem lugar a memórias de grupos cada vez 

mais plurais – mormente grupos sob a bandeira das minorias étnicas, políticas ou de gênero, 

por exemplo, que não se sentem representadas pela memória de “nação” –, que passam a 

reconstruir suas identidades a partir de memórias em comum.  

A memória, por sua vez, atua e constitui importante elemento na construção das 

identidades sociais. É um fenômeno que possibilita elaborar certezas e torná-las sagradas 

diante do quadro de incertezas mencionado. Por um lado, permite restabelecer vínculos com o 

que passou, e por outro, diante de um futuro cada vez menos “previsível”, possibilita a 

preservação daquilo que julga importante para as gerações que ainda não vieram a ser. Diante 

das exigências deste presente, nessa nova economia do tempo, indaga-se, como ficam os 

historiadores? 

A presente discussão buscará exercitar um trabalho de reconhecimento das imbricadas 

relações entre memória e historiografia (enquanto trabalho de escrita da História), apontando 

que aquela pode emergir como parte de um esforço de memórias que a antecedem e a 

ultrapassam dentro de um universo no qual a escrita da história pode fazer certos usos (ou 

abusos) do passado, num esforço para garantir a manutenção da memória e da identidade 

do(s) grupo(s) social(is) representado(s) a partir escrita (discurso) do historiador. 

A partir da análise do discurso historiográfico que constitui o atual cânone sobre o 

tema do anti-semitismo no Brasil, pretende-se apontar como a memória, enquanto “re-

presentação” (isto é, relativo a tornar presente um “ausente” – através de um discurso 

elaborado posteriormente) e narrativa de eventos pretéritos (construção de sentido), é atuante 

na escrita desta História. Para tal empreitada, escolheu-se operar um objeto, à guisa de estudo 

de caso: a mobilização sionista no Rio de Janeiro ao longo da década de 1940. 

 

O sionismo e o anti-semitismo no Rio de Janeiro 

A escolha dos elementos culturais que vêm com imigrantes, por exemplo, na diáspora, 

é feita elencando os pertences que irão compor sua “bagagem”, uma bagagem “cultural”.3 

Esta seleção é simples: não se pode levar tudo numa “viagem”. Assim, principalmente no 

caso de uma retirada para longe de um fenômeno como o anti-semitismo, que assolou a 

Europa desde finais do século XIX até meados do século XX, este elemento, que marcou a 

                                                 
3 CUNHA, Maria Manuela. Etnicidade: da cultura residual mas irredutível. In: CUNHA, Maria Manuela. 

Antropologia no Brasil: mito, história, etnicidade. São Paulo: Brasiliense, 1987, p. 100-101. 
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cultura européia, foi selecionado para ser “deixado para trás”. Eis a força que impulsionou os 

imigrantes judeus a deixar a Europa. Durante as décadas de 1920 e 1930, os judeus imigrantes 

encontraram no Brasil um espaço para o qual poderiam deixar o anti-semitismo “para trás”. 

O movimento sionista na Europa, não apenas como referência política para os judeus, 

foi uma expressão de suas insatisfações advindas do preconceito xenófobo e racista 

fortemente estabelecidos na Europa nas últimas décadas do Oitocentos.4 Estas condições 

foram marcadas por características muito particulares das relações sociais que existiam nas 

principais capitais européias na transição do XIX ao XX. Para os estudos dos judaísmos, o 

surgimento e ascensão do anti-semitismo, na Europa, não somente como expressão cultural 

mas, também, como fenômeno de massas e instrumento de ação política no final do século 

XIX – e legitimado pelas teorias científicas da época –, ganhou importância central. O anti-

semitismo marcou profundamente as relações sociais, políticas e culturais dos judeus na 

Europa fin-de-siècle. 

Na perspectiva historiográfica brasileira contemporânea, porém, a análise acerca da 

presença dos judeus e suas trajetórias no Brasil são ainda muito tímidas. Os estudos que 

enfocam a questão do anti-semitismo no Brasil, contudo, ganharam expressividade e tomaram 

a frente nos debates acerca desta trajetória. Será um diálogo com estes estudos que se 

pretende estabelecer aqui. Manter abertas as portas para este diálogo é um esforço na direção 

de identificá-lo entre discussões muito localizadas e com fronteiras bastante claras dentro dos 

domínios da historiografia. A questão inicial que levantamos para estes estudos é: quando tal 

debate apareceu como o elemento mais fortemente marcante nas relações entre o Brasil e os 

judeus? Primeiramente, este tema foi reificado, sobretudo, após a publicação dos resultados 

das pesquisas de alguns estudos em história que se tornaram canônicos no país em meados da 

década de 1980.5 

                                                 
4 ARENDT, Hannah. Origens do Totalitarismo. São Paulo: Companhia da Letras, 1989. Ver também: 

POLIAKOV, Leon. O Mito Ariano. São Paulo: Perspectiva, 1974. 
5 Estudo pioneiro neste campo foi o do brasilianista LEVINE, Robert. O regime Vargas: os anos críticos (1934-

1938). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980. Neste, o autor inaugura uma perspectiva que passou a fazer parte 
das interpretações de muitos historiadores deste período até a presente data, o “fenômeno do anti-semitismo” 
como um elemento que fortaleceu o Golpe de 1937, a “enorme influência” da campanha Integralista, as 
restrições à imigração judaica e o caráter “marcadamente anti-semita” das prisões efetuadas pelas autoridades 
federais no período posterior a 1935 no Brasil  (p. 149, p. 201-211 e p. 232). Ver também, do mesmo autor, 
“Brazil´s jews during the Vargas Era and after”. Luso-Brazilian Review, vol. V, n. 1, june 1968, p. 45-58, e 
LARGMAN, E. R. & LEVINE, R. R. “Jews in the tropics. Bahian jews in the early Twentieth Century”. The 
Américas, Washington, Academy of American Franciscan History, vol. XLIII (2), october 1986, p. 159-170. 
Na esteira destes estudos, inúmeros outros vieram a lume, como, por exemplo, a dissertação de mestrado de 
LUIZETTO, F. O racismo na Constituição de 1934, apresentada ao Departamento de História da FFLCH da 
USP em 1982, e LENHARO, A. Corpo e alma: mutações sombrias do poder no Brasil dos anos 30 e 40, tese 
(doutorado) Departamento de História da FFLCH da USP, 1985. Outros livros foram publicados tratando deste 
assunto, como o do jornalista CHIAVENATO, Júlio José. O inimigo eleito: os judeus, poder e anti-semitismo. 
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Examinando o período que se estende durante Segunda Guerra Mundial, salvo 

exceções,6 tais estudos interpretaram o anti-semitismo no Brasil como uma das muitas faces 

do preconceito racial “latente” no pensamento brasileiro, que teria encontrado na década de 

1930 um “clima propício” para o seu florescimento, em particular concomitância com os 

direcionamentos políticos assumidos pelo Estado Novo.7 É importante sublinhar que para a 

corrente historiográfica em questão, estes preconceitos “afloraram” nos anos da Era Vargas, 

mas suas “raízes” iriam mais fundo, sendo, portanto, um traço marcante da constituição de 

uma parcela da intelectualidade brasileira desde o século XIX e que regeu, formou e informou 

sucessivas gerações de intelectuais brasileiros – alguns dos quais, na década de 1930, 

assumiriam o poder político brasileiro.8 

Por que somente a partir de finais da década de 1970 e, principalmente, meados da 

década de 1980 que estes estudos “descobriram” o anti-semitismo no Brasil, ganhando força e 

passando a construir sentido não apenas para os historiadores brasileiros acerca deste período 

como também para a comunidade judaica no Brasil?  

Pretendemos trazer luz a esta questão relacionando o movimento sionista do Rio de 

Janeiro – especialmente a partir da fundação e das atividades dos jovens sionistas de extrema 

esquerda do Hashomer Hatzair (Jovens Guardiões) na década de 1940 – e a sociedade brasileira. 

Isto é, se na Europa, o “porto de saída”, o movimento sionista foi fundado diante da situação 

crônica que o anti-semitismo legou aos judeus europeus, levando muitos deles a deixar seus 

países, suas vidas e lares em busca de terras mais tolerantes, no Brasil parece ter ocorrido o 

oposto. Como “porto de chegada”, os imigrantes buscaram no Brasil um lugar seguro para 

suas vidas, e somente durante o hiato que se estendeu entre 1938 e 1945 os imigrantes (todos 

eles, e não exclusivamente um grupo em especial) viram suas atividades políticas cercadas 

pela política nacionalista do Estado Novo, mas não impossibilitadas. 

                                                                                                                                                         
Porto Alegre: Mercado Aberto, 1985. Contudo, o mais expressivo estudo acerca deste tema e verdadeiro 
construtor de uma tendência historiográfica no Brasil foi o de Maria Luiza Tucci Carneiro, O anti-semitismo na 
Era Vargas: fantasmas de uma geração (1937-1945), sua tese de doutoramento pela USP, publicada em 1987. 
A partir deste estudo, inúmeros outros foram construídos seguindo esta linha de pensamento, inclusive, os da 
mesma autora, Brasil, um refúgio nos trópicos: a trajetória dos refugiados do nazi-fascismo. São Paulo: 
Estação Liberdade/ Instituto Goethe, 1996; e O veneno da serpente. São Paulo: Ed. Perspectiva, 2003. 

6 Alguns estudos remetem o “anti-semitismo” a idéias como a de preconceito racial, por exemplo em períodos 
anteriores ao século XIX. Os exemplos mais óbvios são as constantes comparações entre a Inquisição na 
Península Ibérica, o anti-semitismo europeu oitocentista e o Brasil, construindo linhas de causalidade entre um 
e outro, como se um pudesse ser a “origem” do outro. Cf.:  TUCCI CARNEIRO, M. L. O veneno da serpente. 
São Paulo: Ed. Perspectiva, 2003; CARNEIRO, M. L. O preconceito racial no Brasil colônia. São Paulo: 
Brasiliense, 1983. 

7 Cf. TUCCI CARNEIRO, M. L. O anti-semitismo na Era Vargas..., p. XXIX. 
8 Cf. Idem, ibidem. p. XXIX. 
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Com o fito de apresentar um outro panorama da sociedade brasileira em sua relação 

com seus cidadãos judeus em meados da década de 1940, a fundação do movimento juvenil 

sionista-socialista Hashomer Hatzair, por exemplo, pode ser lida diante das condições sociais 

e políticas da então Capital Federal. Assim, pretende-se demonstrar como o prisma hoje 

vigente (ancorado na idéia de um anti-semitismo ferreamente alicerçado na sociedade 

brasileira) pode ser um tanto limitado e parcial.9 Além disso, a operação historiográfica 

atuante em tal linha interpretativa pode estar relacionada com um jogo dialético entre a 

memória e a historiografia, que será tratada a seguir. Neste sentido, assevera Roney 

Cytrynowicz, parece existir 

atualmente uma barreira ideológica na historiografia brasileira e na 
historiografia sobre imigração, e igualmente na memória oficial das 
instituições judaicas no Brasil: a formulação genérica e indiscriminada de 
que os imigrantes judeus, que estavam dentro do Brasil, viveram acuados e 
foram perseguidos enquanto grupo entre 1937 e 1945.10 
 

Como esta “barreira ideológica” atua em termos da produção historiográfica brasileira 

no que tange ao conhecimento sobre o passado, em especial quanto à questão do anti-

semitismo no Brasil? Para responder a esta questão, inicialmente, ater-nos-emos ao estudo das 

movimentações sionistas no Rio de Janeiro ao longo da década de 1940. 

Oriundos de um cenário profundamente marcado pela intolerância anti-semita, os 

imigrantes judeus da Europa encontraram no Brasil situações culturais, políticas e sociais 

absolutamente diferentes daquelas conhecidas por eles no Velho Continente, o que em parte 

favoreceu e estimulou sua permanência nas grandes capitais do Brasil.11 Contudo, segundo 

Eva Alterman Blay, “a presença dos judeus não é, em geral, encontrada na historiografia 

brasileira. Nos livros universitários, não encontramos vestígios desta presença. É uma história 

oculta”.12 De fato, sua história muitas vezes permanece silenciosa. Mas não sua memória. 

Incontáveis livros e artigos em circulação nas comunidades judaicas brasileiras propagam 

idéias, conceitos e contam “as histórias” da presença judaica no Brasil. Por isso, a corrente 

historiográfica que tomou para si a responsabilidade de tornar esta “presença oculta” em 

História, fê-lo sob algumas chaves interpretativas dignas de nota. Por vezes, as fronteiras 
                                                 
9 Para tal empreitada, filio-me aos esforços precursores neste sentido de alguns intelectuais dignos de nota, quais 

sejam: LESSER, Jeffrey. O Brasil e a questão judaica. Imago: Rio de Janeiro, 1995; MAIO, Marcos Chor. 
Qual anti-semitismo? Relativizando a questão judaica no Brasil dos anos 30. In: PADOLFI, Dulce (Org.). 
Repensando o Estado Novo. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1999, p. 229-256; 
CYTRYNOWICZ, Roney. Além do Estado e da ideologia: imigração judaica, Estado Novo e Segunda Guerra 
Mundial. In: Revista Brasileira de História, vol. 22, nº 44, p. 393-423, 2002. 

10 Ver: CYTRYNOWICZ, Roney. Op. cit. p. 394. 
11 LESSER, Jeffrey. Op. cit. 
12 BLAY, Eva Alterman. Judeus na Amazônia. In: Identidades judaicas no Brasil contemporâneo. Rio de 

Janeiro: Imago Ed., 1997, p. 33. 



 Anais das Jornadas de 2007 6 
Programa de Pós-Graduação em História Social da UFRJ 

    
 

 

entre o que a memória coletiva comunitária precisa (ou espera) ouvir e os discursos 

historiográficos se confundem, num complexo jogo onde o que entra em questão é a 

identidade social tanto dos líderes comunitários quanto dos historiadores. 

A partir do Oitocentos,13 o fluxo imigratório especificamente de judeus vindos da 

Europa para o Brasil aumenta exponencialmente e se direciona, principalmente, para São 

Paulo e para o Rio de Janeiro. Porém, somente pelos anos das décadas de 1910 e 1920 que se 

constroem bases sólidas para a identificação de uma comunidade judaica propriamente 

estabelecida no Estado do Rio de Janeiro. Isso se dá em grande parte pelo aumento 

significativo de imigrantes que chegam ao país após esta década. Até 1920, havia 15 mil 

imigrantes no Brasil e este número quintuplicou nas duas décadas seguintes.14 

O Brasil vivia um momento em que sua economia estava forte e isso também pode ter 

afetado a decisão de alguns imigrantes, que viriam temporariamente para o país, visando 

enriquecer e depois rumariam ou de volta à Europa, ou para os Estados Unidos, ou ainda a 

Argentina.15 

As estruturas comunitárias judaicas no Brasil foram paulatinamente construídas, e se 

consolidaram ao longo das três primeiras décadas do século XX. No Rio de Janeiro, 

associações de auxílio ao imigrante recém chegado,16 bibliotecas, grêmios recreativos, 

escolas, sinagogas, cemitérios, enfim, muitas instituições de vários matizes ideológicos e com 

diferentes propósitos, desde, por exemplo, o da celebração da memória e das tradições 

judaicas – muitas delas trazidas nas “bagagens” culturais destes imigrantes – até organizações 

políticas foram fundadas nesta Capital.17 Este fato foi, também, considerado de enorme 

importância para o aumento das entradas de imigrantes judeus no país, uma vez que este 

passou a oferecer melhores condições não apenas para a estadia temporária de muitos deles, 

como também para a construção e desenvolvimento de raízes permanentes nos trópicos. Por 

outro lado, o Brasil foi uma das poucas repúblicas latino-americanas que nos anos 1920 não 

instituiu leis de restrição à entrada de imigrantes.18 Isto é, sem empecilhos oficiais do Estado 

brasileiro e com a paulatina consolidação de uma comunidade judaica, com suas sociedades 

                                                 
13 LESSER, Jeffrey. O Brasil e a questão judaica, p. 315. 
14 Idem, ibidem, p. 29. 
15 Idem, ibidem. 
16 Sobre a Sociedade Beneficente Israelita de Amparo aos Imigrantes, diz Samuel Malamud, em discurso 

proferido na comemoração dos 20 anos desta instituição, no Instituto Nacional de Música, em abril de 1940: 
“dessa imigração, que se dirigia na sua maioria ao Hemisfério Norte, ou então para o extremo sul, coube 
também uma parcela ao Brasil. Essa parcela precisava ser amparada, necessitava de alguém que a acolhesse e a 
encaminhasse neste país, para ela completamente estranho, mas livre e hospitaleiro”. Este discurso encontra-se 
na Coleção Samuel Malamud, do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. 

17 MALAMUD, Samuel. Recordando a Praça Onze. Rio de Janeiro: Kosmos, 1983, p. 19-22. 
18 LESSER, Jeffrey. Op. cit.  p. 61. 
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auxiliadoras e todo o apoio de uma crescente comunidade no Rio de Janeiro e em São Paulo, 

o Brasil passou a figurar como rota para muitos imigrantes judeus da Europa. 

Porém, é preciso frisar, não houve, assim como não há, uma unidade, ou uma 

comunidade coesa. Os judeus (imigrantes) são muitos e muito variadas são, também, suas 

origens e formações culturais e políticas. A organização de instituições que reuniam judeus 

ligados aos campos da política, cultura, religião etc., ia além de uma mera rede de 

solidariedade e/ou auxílio aos recém chegados. Estas organizações não se resumiam à 

manutenção de sua religiosidade ou cultura milenar especificamente.  

Os focos de ação política que se instalaram na comunidade ashkenatz,19 que 

interessam mais especificamente para este trabalho, tinham suas discussões centradas na 

difusão de idéias também muito diferentes, tais como as ideologias sionistas, comunistas e 

socialistas; por vezes mescladas, às vezes não. Nestes pontos de convergência e aglutinação 

social, ideológica e cultural encontramos os primeiros focos de disseminação ideológica 

sionista do Rio de Janeiro. 

O movimento sionista brasileiro foi fundado em inícios do século XX. O primeiro 

centro sionista no Rio de Janeiro foi o Tiferet Tzion (Beleza de Sião), em 1913. Organizado 

por Jacob Schneider, tinha por objetivo a coleta de donativos em prol do Fundo Nacional 

Judaico da Organização Sionista Mundial (OSM), o Keren Kayemet Leisrael (KKL) – único 

fundo financeiro de cunho sionista até então.  

A primeira Convenção Sionista no Rio de Janeiro data de 15 a 21 de novembro de 

1922.20 Aconteceu em função da visita de um veterano sionista europeu do Congresso 

Sionista Mundial à cidade. Durante esta conferência foi fundada a Federação Sionista do 

Brasil, com sede no Rio de Janeiro, presidida por Jacob Schneider e contando com Eduardo 

Horowitz como 1º secretário. Essas organizações tinham um caráter de acumular fundos para 

campanhas sionistas de grupos menores. Porém, com o tempo, a Federação Sionista passou a 

se preocupar com questões relacionadas à educação dos jovens judeus nascidos no Brasil. 

Nesse sentido, a escola Magen David (Escudo de David) passou, no seu primeiro ano de 

existência, às mãos de dirigentes sionistas e mudou seu nome para Ginásio Hebreu-

Brasileiro.21 

                                                 
19 Termo iídiche para “alemão”, referente aos imigrantes egressos do cenário centro-oriental da Europa. Os 

sefaradim, são judeus egressos da península ibérica e norte da África, mas sua trajetória não será discutida 
aqui.  

20 LESSER, Jeffrey. O Brasil e a questão judaica, p. 61. 
21 Idem, ibidem. 
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Desde o início de suas atividades, o movimento sionista teve liberdade para atuar no 

país. Porém, a partir de fins da década de 1930 a situação mudou. Em 1938, o Decreto-Lei 

número 383 instituiu a proibição de quaisquer manifestações políticas públicas de caráter 

“estrangeiro” no país.22 O sionismo foi caracterizado como atividade ilegal, pois identificado 

como indicador de fidelidade a um “governo” estrangeiro. Ainda que tais medidas fossem 

consideradas “duras”, as atividades de grupos sionistas continuaram. Por exemplo, ainda que 

as organizações sionistas do Brasil buscassem se reorganizar em torno de lideranças 

compostas por “brasileiros natos”, elas se adaptaram às restrições impostas pelo Estado Novo, 

mostrando que não havia uma minoria sendo acossada e silenciada por um governo “anti-

semita”.23 O que parece ter sido o caso foram relações e negociações onde os sionistas 

organizavam diferentes respostas diante das imposições do governo, sem com isso terem se 

tornado vítimas passivas de uma ideologia oficial.24 

Aqui reside um ponto importante, se não fundamental, desta análise. Apesar das 

inúmeras tentativas historiográficas (muito bem sucedidas, inclusive) em defender uma 

espécie de aura anti-semita que acompanhasse a presença judaica na “História do Brasil”, o 

que parece ter havido durante os anos 1930 e 1940 é algo próximo daquilo que Bernardo Sorj 

chamou de um “surto anti-semita”.25 O preconceito, conforme os estudos de Maria Luiza 

Tucci Carneiro, apareceu em documentos oficiais de algumas esferas do poder político 

brasileiro, como no Itamaraty, por exemplo, que fez valer as circulares secretas que 

restringiam a imigração de “semitas” para o Brasil a partir de 1937. Neste sentido sim, o anti-

semitismo foi algo que esteve presente no Brasil, e que infelizmente acabou impedindo a 

entrada de muitos fugitivos das perseguições anti-semitas européias. Mas o problema é: será 

que este anti-semitismo pode servir como espelho das relações entre brasileiros “natos” e os 

imigrantes judeus? Ainda que este preconceito tenha feito parte das esferas de poder 

brasileiras, isto não significa que elas tenham optado pela filosofia do regime nazi-fascista, 

uma vez que romperam com o eixo em 1942. Por vezes, para deixar transparecer o “clima” 
                                                 
22 Decreto-Lei nº 383, Diário Oficial – Estado do Rio de Janeiro, 19/04/1938, 7, 357-359. 
23 “A nova legislação do País fez com que a Sociedade Beneficente interrompesse as suas atividades no setor 

imigratório. Reconhecida que foi como sociedade brasileira, como de fato é, por despacho do Exmo. Ministro 
da Justiça, teve a Sociedade de modificar seus estatutos e até mudar sua denominação, para excluir as palavras 
“e amparo aos imigrantes”. Isso, entretanto, não reduziu a sua importância nem o trabalho que vem 
desempenhando. As novas leis de imigração não permitem a entrada de grandes massas de estrangeiros” 
(grifo meu). Discurso proferido na comemoração dos 20 anos desta instituição, no Instituto Nacional de 
Música, em abril de 1940. Este discurso encontra-se na Coleção Samuel Malamud, do Arquivo Geral da 
Cidade do Rio de Janeiro.  

24 CYTRYNOWICS, Roney. Além do Estado e da ideologia..., p. 395. 
25 SORJ, Bernardo. Sociabilidade Brasileira e Identidade Judaica: origens de uma cultura não anti-semita. 

Disponível em: <http://www.centroedelstein.org.br/pdf/sociabilidadebrasileiraeidentidadejudaica.pdf>. Acesso 
em: 04 set. 2007. 
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anti-semita no Brasil, autores traçam paralelos por si sós muito complexos entre o Brasil e o 

Terceiro Reich:  

Albert Einstein, como tantos outros, recorreu às autoridades brasileiras 
solicitando para a senhora Selma Moss, sua parente, abrigo nesta 
“democracia racial” desprovida de campos de concentração ou de 
extermínio. Realmente, não chegamos a tanto, mas existiram entre nós, o 
paraíso dos trópicos, condimentos necessários que quase nos transformaram 
num purgatório nazista.26 
 

O anti-semitismo no Brasil, para além de alguns círculos oficiais do poder, apareceu 

também na Ação Integralista Brasileira (AIB), principalmente da parte de Gustavo Barroso, 

escritor de alguns livros anti-semitas e o tradutor para o português do embuste 

internacionalmente conhecido “Os Protocolos dos Sábios de Sião”, livro que dizia conter a 

“verdade” sobre uma conspiração judaica para conquistar o mundo. A AIB, embora possuísse 

o anti-semitismo como parte de seu programa, não o priorizava, inclusive,  

o integralismo, com exceção de Barroso, mantinha o preconceito como 
ponto secundário e genérico, como está presente em Plínio Salgado e em 
Miguel Reale, referido a uma vaga e suposta ameaça internacional e não 
atacando especificamente os judeus no Brasil. Quando ocorria um ataque aos 
judeus no Brasil, como em Barroso, houve conflitos entre os dois líderes 
mais importantes do partido, e o próprio Barroso chegou a ser censurado por 
Salgado na imprensa integralista. O anti-semitismo era um ponto do ideário 
do movimento, mas não foi acionado localmente e não resultou em ações 
concretas.27 
 

Assim, no que tange ao sionismo no Rio de Janeiro, não há indícios de que este 

movimento tenha mantido suas atividades ou ampliado seu quadro de membros, como ocorreu 

na Europa, por conta de perseguições. Uma série de periódicos, correspondências pessoais e 

atas de reuniões entre 1943-1947 das principais lideranças sionistas no Rio de Janeiro foram 

analisadas e quando o termo anti-semitismo aparece, traz sempre alguma indicação de que é 

sobre a Europa que se discute. Anti-semitismo, quando veiculado em jornais, revistas ou até 

mesmo discursos ao longo das décadas 1930-1980,28 relaciona-se sempre à Alemanha, Rússia 

ou à Europa. Somente na década de 1990, após a publicação das teses historiográficas que 

                                                 
26 TUCCI CARNEIRO, M. L. Anti-semitismo na Era Vargas..., p. XXVII. Ver também os comentários das p. 

86-87. 
27 CYTRYNOWICS, Roney. Além do Estado e da ideologia..., p. 396. 
28 Trata-se aqui do “Acervo Samuel Malamud”, localizado no Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. O 

arquivo contém um imenso acervo de registros focados nos aspectos centrais da chegada e organização da 
comunidade judaica no Rio de Janeiro, bem como sua integração à vida social, política, econômica e cultural 
da cidade. O arquivo cobre o período entre 1920-1990 (com pouquíssimas exceções), contendo mais de 1000 
fotografias, 2000 documentos – entre correspondências, discursos, artigos e recortes de jornal –, um número 
expressivo de periódicos, jornais e publicações diversas. Como um dos principais líderes sionistas do Brasil, 
Samuel Malamud acumulou um vasto depósito de notícias sobre a instalação e movimentação do sionismo no 
Rio de Janeiro e no Brasil, assim como suas instituições e eventos marcantes. 
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canonizaram o formato do anti-semitismo no Brasil, que este “fenômeno” passou a figurar em 

lugar de destaque para a sociedade brasileira desde então, salvo poucas exceções. 

A fundação do movimento juvenil Hashomer Hatzair no Rio de Janeiro, em 1946, 

pode ilustrar um aspecto das relações entre a sociedade brasileira e a comunidade judaica. Seu 

direcionamento político era o sionismo-socialista, e seu objetivo era o treinamento físico e 

ideológico de jovens judeus para envio de trabalhadores à região da Palestina para a 

construção e manutenção das unidades agrícolas e coletivistas conhecidas como kibutzim. 

Assim, uma vez que seu objetivo cumprir-se-ia entre os 19 e 21 anos de idade destes jovens, o 

dilema acerca do ingresso ou não em cursos universitários tornava-se premente. O 

movimento, considerado de extrema esquerda – inclusive, com franca simpatia pela União 

Soviética e seus líderes –, teve de se posicionar quanto a essa questão e fê-lo da seguinte 

maneira: proibiu o ingresso de seus militantes (shomrim) em cursos universitários. O dilema 

reside, pois, na polêmica que esta regra levantou com os pais destes jovens. Mormente filhos 

ou netos de imigrantes que trabalharam suas vidas quase inteiras, no comércio brasileiro ou 

como prestamistas. As primeiras fileiras do Hashomer Hatzair eram compostas, portanto, por 

uma juventude cujos pais idealizavam um “futuro melhor”, através de uma formação 

universitária. Outra possibilidade vislumbrada pelos pais desta juventude seria a segurança no 

trabalho como funcionário público.  

Este exemplo dá margem para inferir que se a sociedade brasileira durante a Era 

Vargas (mesmo antes ou depois) fosse eminentemente anti-semita, a partir da análise de 

documentos que circulavam em alguns dos principais meios políticos no país, ou melhor, na 

então Capital Federal, a construção destas expectativas seria uma ilusão, pois, assim como em 

vários países da Europa, os judeus não poderiam ser funcionários públicos e encontrariam 

inúmeros empecilhos (tornando quase impossível) para o seu ingresso no ensino superior. 

Como o exemplo do Hashomer Hatzair ilustra, foi necessário um esforço político dentro da 

comunidade para que os jovens não ingressassem nas universidades, o que reflete uma 

sociedade bastante aberta ao ingresso de jovens de quaisquer descendências no meio 

universitário brasileiro.   

As teses que afirmam o anti-semitismo nas esferas do poder público brasileiro 

apontam para determinados posicionamentos oficiais que certamente existiram. A importância 

destes estudos historiográficos é enorme. Porém, há uma grande distância entre aquilo que os 

registros policiais ou as circulares do Itamaraty afirmavam e o que a sociedade experienciava 

em seu cotidiano. Por exemplo, os registros da Divisão de Polícia Política e Social (DPS) – 

que contém, basicamente, as respostas do DPS/DOPS/DGIE sobre informações solicitadas 
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por órgãos da comunidade de informações, que correspondem a levantamentos de dados 

relativos a pessoas físicas, movimentos e organizações políticas – sobre o Hashomer Hatzair, 

ou ainda sobre a Organização Sionista Unificada do Brasil (OSUB, entidade que congregava 

todas as movimentações sionistas no Brasil),29 são produtos de investigações que primavam 

pela “segurança” pública e pela manutenção da “ordem”, e nem sempre buscavam refletir a 

“realidade dos fatos”, ou deixar transparecer o anti-semitismo “latente” na mentalidade dos 

brasileiros.30 Sua intenção era manter a impressão de que tudo estava sob controle. As 

próprias atas de reuniões do movimento juvenil Hashomer Hatzair, desde a suas primeiras 

reuniões no Rio de Janeiro (1946) até o ano de 1952, quando foram apreendidas pela DPS,31 

não guardam – em suas mais de 150 laudas – nenhuma menção a qualquer perseguição, 

restrições ou anti-semitismo que pudesse dirigir seu entusiasmo à causa sionista e/ou 

socialista. 

No que tange às considerações iniciais, acerca de quando o tema do anti-semitismo no 

Brasil tornou-se uma questão para os historiadores e cientistas sociais, através de pesquisas 

em arquivos de membros da comunidade judaica pode-se perceber que somente na década de 

1990 esse assunto ganha notoriedade e divulgação através dos veículos midiáticos da 

comunidade judaica. A entrada deste assunto em manuais e livros didáticos parece ter 

disseminado, e em larga medida naturalizado, essa discussão, aparentemente encerrando o 

caso e construindo uma forte memória para as gerações que não viveram os anos da Era 

Vargas, mas que conheceram-na através destas representações. Parece que os “fantasmas”, 

quando aparecem, assombram outras gerações. Isso pode estar relacionado com a já 

mencionada “fratura” identitária nas sociedades ocidentais pós-1989, que promovem uma 

obsessão pela memória com o fito de construir sentido para os muitos grupos constituintes das 

mesmas. A história, através dos discursos dos historiadores, parece atuar, também, como um 

meio eficaz de construir identidades no mundo dito “pós-moderno”. 

 

Memória e escrita da história 

Recuperar o passado perdido. Como dito inicialmente, diante de um mundo de 

incertezas e mudanças constantes, vivendo um tempo que parece acelerar-se a cada dia, a 

busca pela recuperação e preservação de memórias que possam ancorar tradições (e manter 

                                                 
29 Estes registros estão localizados no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. 
30 Cf. TUCCI CARNEIRO, Anti-semitismo na Era Vargas..., p. 48 et seq. 
31 As atas encontram-se no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, com cópias registradas na atual sede 

do movimento Hashomer Hatzair e sob minha responsabilidade. 
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horizontes abertos) tem se tornado parte do cotidiano das sociedades ditas pós-modernas. 

Com isso, reforçam-se os elos que remetem à idéia (herança presente de tempos imemoriais) 

de que a lembrança seria o único caminho à redenção. 

Frente às tentativas de recuperar “o passado”, ou ainda de substituir algum passado 

por novas versões, ditas mais “verossímeis”, a problemática da memória aparece com inaudita 

importância dentro do ofício dos historiadores a partir de meados do século XX e ainda tem se 

mostrado um tema bastante candente em inícios de século XXI. 

Em A Memória Coletiva, Maurice Halbwachs diferiria a memória histórica da 

memória coletiva. A primeira seria um produto artificial, que agiria segundo uma linguagem 

didática voltada a uma utilidade pública específica. A segunda seria originária de uma 

espontaneidade anônima, produto de uma transmissão oral e repetitiva, sacralizando 

recordações.32 Na esteira de sua perspectiva sociológica, historiadores como Jacques LeGoff 

(1985), Pierre Nora (1984) e Lucien Febvre (1953) manteriam as diferenciações entre a 

memória e a história. Para eles, se a historiografia promove a precisão em sua leitura, a 

memória, no máximo, teria um aspecto verossímil, pois esta não colocaria de lado as paixões 

do sujeito que reflete. A história, filha da separação entre sujeito e objeto, poderia, ao 

contrário da memória, explicar/compreender objetivamente. 

Mencionou-se aqui uma busca pela redenção através da memória. Portanto, retomar as 

relações entre memória e a escrita da história dentro da produção dos historiadores examinada 

anteriormente, e que lida com a questão do anti-semitismo no Brasil, parece proceder. Quer 

dizer, os judaísmos, em todas as suas complexidades, conseguiram manter o mandamento 

zakhor (derivação de zakhar – “Lembrar”, verbo muito presente nas escrituras bíblicas dos 

judeus) muito bem alicerçado como uma base comum para suas relações sociais, mesmo nas 

sociedades modernas, onde há a hegemonia de uma cultura histórica no monopólio sobre o 

passado. Contudo,  

embora o judaísmo, ao longo dos tempos,  tenha sido absorvido pelo 
significado da história, a historiografia enquanto tal teve, na melhor das 
hipóteses, um papel secundário entre os judeus; na maioria das vezes, porém, 
não teve qualquer papel; e, ao mesmo tempo em que a memória do passado 
foi sempre um componente central da experiência judaica, o historiador não 
foi seu principal guardião.33 
 

Da asserção de Y. H. Yerushalmi, pode-se inferir que há um tipo de paradoxo que cerca a 

produção de conhecimento sobre o passado judaico. 

                                                 
32 HALBWACHS, Maurice. A Memória Coletiva. São Paulo: Vértice, Ed. Revista dos Tribunais, 1990. 
33 YERUSHALMI, Y. H. Zakhor: história judaica e memória judaica. Rio de Janeiro: Imago Ed, 1992, p. 18. 
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Com a modernização das “sociedades-memória” (o termo é de Pierre Nora), a prática 

da escrita de uma História se tornou parte marcante das “novas” tradições instauradas com a 

modernidade. A História logo tomou o lugar da memória na construção de suas tradições. 

Laicizando-as, passou a ditar tom e diapasão dentro da sociedade secular. A disciplina 

histórica, pois, tornou-se o agente constitutivo mais importante de “tradições seculares” ou de 

uma “religião civil”.34 Os judaísmos também se tornaram parte desta cultura histórica. Suas 

tradições foram transformadas em narrativas históricas e, aparentemente, “dessacralizadas”. 

Somente no espaço de experiência moderno que os judaísmos desenvolveram uma 

“consciência histórica” que buscava a uniformidade para reinterpretar um passado que 

queriam ter como unificado, dadas as demandas modernas em seu presente, re-ordenando, 

desta forma, suas tradições e fazendo delas uma e “a” História dos Judeus. Porém, assevera 

Pierre Nora, “o arsenal científico do qual a história foi dotada no século passado [século XIX] 

só serviu para reforçar poderosamente o estabelecimento crítico de uma memória 

verdadeira”.35 Isso quer dizer que se a memória seria um dever que redime, a História, por sua 

vez, diante de sua prerrogativa crítica, objetiva e “imparcial”, tornou-se o “agente redentor” 

da modernidade, pois sinônimo de verdade. 

Parece haver uma forte tendência na historiografia sobre o anti-semitismo no Brasil a 

naturalizar estas questões. Ou seja, o mito redentor da memória, seria parte de uma espécie de 

“dever moral” do historiador. Lembrar o evento terrível – o “pecado original”, o trauma –, 

mantê-lo sempre presente, supostamente impediria a repetição de alguma violência. 

Supostamente, a tarefa do historiador seria, através da recordação destes eventos, a de 

expurgar os crimes do passado, exercendo um trabalho semelhante ao de um tribunal, fazendo 

justiça para com a memória das vítimas das injustiças pretéritas. Contudo, “lembrar o trauma 

é imaginar novamente uma vida que o incorpora assim como lembrar o crime é lembrar a lei 

que não deveria ter sido violada”.36 Porém, alertava Nietzsche, o excesso de memória ou a 

presença monumental do passado podem ser fardos por vezes muito pesados para se carregar. 

Diante de memórias tão monumentais, a própria ação, no presente, pode ficar 

impossibilitada.37 Afinal, a principal seqüela que afligiu Irineo Funes – o personagem de 

                                                 
34 CATROGA, Fernando. Entre deuses e césares: secularização, laicidade e religião civil. Coimbra: Edições 

Almedina S.A., 2006. 
35 NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. In: Projeto História, São Paulo, nº 10, 

Dezembro 1993, p. 10. 
36 PHILLIPS, Adam. A memória forçada. In: Caderno Mais (Sociedade), Folha de São Paulo, 20 de novembro 

de 2005, p. 2. Disponível em:<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs2011200516.htm>. Acesso em: 22 jun. 
2007. 

37 NIETZSCHE, F. W. Segunda consideração intempestiva sobre a utilidade e os inconvenientes da História para 
a vida. In: Escritos sobre história. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio, Edições Loyola, 2005, p. 67-178. 
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Jorge Luis Borges –, advinda da condição de sua memória (que se expandiu infinitamente), 

foi a paralisia de suas pernas. Ele perdeu sua capacidade de andar e, poder-se-ia inferir, foi o 

excesso de lembranças que lhe causou a “congestão pulmonar”, que o conduziu ao seu 

prematuro falecimento.38 

A identidade social é parte constituinte dos historiadores. Com base na memória (que 

é “sagrada”, portanto, não aceitando crítica em seu formato), a identidade é inseparável de seu 

estilo e escolhas profissionais, teóricas e metodológicas, aparecendo em muitas de suas 

conclusões. No caso do anti-semitismo no Brasil, isso fica claro quando se encontram 

afirmações como: 

Um fato é certo: o governo brasileiro, assim como tantos outros países 
americanos, foi omisso e inadimplente diante do drama vivenciado por 
milhares de refugiados judeus perseguidos pelos nazistas na Europa. Cabe 
aos historiadores investir nesta questão de forma a contribuírem para a 
construção da memória do povo judeu e para a preservação dos direitos 
humanos. Que isto se faça de um modo descomprometido com a história 
oficial, a qual até então, acobertou silêncios impostos pela ignorância, pelos 
interesses de guetos familiares e pela persistência de uma mentalidade 
racista.39 
 

 Há, portanto, esperança no mito redentor da memória através da História. Mas, na 

realidade, não é possível que a memória ou a História sejam mais ou menos virtuosas do que 

aqueles que a acionam, usam ou abusam de sua força, ou forçam determinados usos e abusos. 

A busca por um anti-semitismo no Brasil parte desta memória em prol de uma identificação 

comunitária. Os historiadores, que atualmente se perguntam qual seria a melhor maneira de 

recordar tais eventos traumáticos, se esforçam para produzir memórias “verdadeiras”, 

absolutas ou globais. No entanto, produzem também esquecimento sobre outras formas de 

relação com o passado. 

Para o campo do saber histórico deveria ser ponto pacífico a recusa da idéia de que 

aqueles que esquecem o passado provavelmente estão condenados a repeti-lo, pois nada 

garante que aqueles que o recordam não o farão. O avanço na tecnologia de armazenamento 

de informações parece ser um indício claro desta argumentação. É claro que existe o desejo de 

não deixar que os piores crimes da humanidade caiam no esquecimento, e logicamente não se 

trata aqui de recusar fatos ou eventos traumáticos. Porém, a busca por uma maneira de 

recordar que garanta, de alguma maneira, que uma repetição seja impossível ainda possui 

força. O mito redentor prevalece.  

                                                 
38 BORGES, Jorge Luis. Funes, o memorioso. In: Obras completas Vol I. São Paulo: Globo, 2000, p. 539-546. 
39 TUCCI CARNEIRO, M. L. O anti-semitismo na Era Vargas..., p. 401. (Grifo nosso). 
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Porém, fica a questão: será que o papel dos historiadores seria atuar na manutenção de 

memórias e identidades? Assim como Yerushalmi destacou o caso dos historiadores, por não 

serem os detentores de um monopólio efetivo dos usos do passado (ou da memória) dos 

judeus, poder-se-ia pensar que, talvez, a escrita História não possa mais ser considerada o viés 

de acesso a uma “memória verdadeira”? Diante tamanha fratura das identidades sociais que 

constituem os grupos sociais nos quais os historiadores se encontram, qual delas seria a “mais 

verdadeira”? 

 

Conclusão 

Assim, encontrar determinados aspectos, antes atribuídos com exclusividade à 

memória (sacralidade e naturalização de temas, construção de tradições e identidades, por 

exemplo), dentro do campo de atuação historiográfico é importante, senão crucial, para 

estabelecer as fronteiras e possibilidades da escrita dos historiadores. A seleção, a 

verossimilhança, a representação e o presentismo compõem a memória e a escrita histórica. 

Entretanto, nas palavras de Fernando Catroga, 

o reconhecimento da existência de características comuns à memória e à 
historiografia não pretende negar, porém, a especificidade de ambas as 
narrações sobre o passado. No entanto, importa sublinhar que a 
historiografia também nasceu como meio de combate contra o esquecimento, 
ou melhor, como uma nova ars memoriae exigida pela decadência da 
transmissão oral e imposta pela crescente afirmação da racionalidade e da 
escrita.40 
 

Como ações anamnéticas, a escrita e a leitura da história, “re-presentificam” (termo de 

Catroga) experiências pretéritas a partir de um determinado campo de experiências presentes, 

utilizando-se de toda sorte de traços, indícios e vestígios que possibilitem suas “re-

presentações”. Estas, situam na “ordem do tempo” presente o que já não é mais.41  

A historiografia, pois, efetiva o passado num tempo pretérito, separando os vivos (os 

que lembram) dos mortos (os que são lembrados). E mais: 

(...) a recordação e a historiografia constróem re-presentificações que 
interrogam os indícios e traços que ficaram do passado. É certo que o traço 
da anamnese individual é interior. Todavia, esta também pode ser provocada 
pela necessidade que a memória tem de se “espacializar”, e sabe-se que o 

                                                 
40 CATROGA, Fernando. Memória, História e Historiografia. Coimbra: Editora Quarteto, 2001, p.  40. 
41 A ordre du temps, para Hartog, remete à Ordem do Discurso de Foucault. Seria, pois, produto de um tipo de 

experiência do tempo pelas sociedades que modelam seus modos de dizer e de viver seus próprios tempos. Tal 
experiência seria um régime d’historicité, que abre e circunscreve um espaço de trabalho e de pensamento, 
dando ritmo à “escritura” do tempo, pondo em ordem o tempo. Neste sentido, um “regime de historicidade” é, 
pois, uma ordem do tempo, na medida em que permite e proíbe pensar, escrever e articular certas coisas. Ver: 
HARTOG, François. Régimes d’historicité présentisme et expérience du temps. Paris: Éditions du Seuil, 2003. 
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testemunho do documento “religa memória e história” através de 
interrogações que o historiador formula em função da sua própria 
experiência, isto é, das suas retrospectivas e esperanças.42 
 

Portanto, seria enganoso supor que a historiografia, apesar de se pronunciar em nome 

da razão, não possa construir seu discurso sobre a dialética existente entre a memória e 

esquecimento, entre silêncio e recalque. As perguntas que conduzem os historiadores através 

de sua operação historiográfica partem de uma “mente já pré-ocupada com uma dada 

formação histórica”,43 bem como determinadas memórias e suas respectivas identidades 

pessoal, social e profissional. As questões que os historiadores formulam, muitas vezes, 

encontram-se amplamente permeadas pelas preocupações de seu presente e de seu lugar social 

(e institucional) de fala. Encontram-se compostas, portanto, por uma série de não-ditos que se 

apresentam como “silêncios profundamente eloqüentes” (com o perdão do oxímoro) e 

constituintes da(s) pessoa(s) por trás da sua operação historiográfica.44 

                                                 
42 CATROGA, Fernando. Memória, história..., p. 45. 
43 Idem, ibidem, p. 48. 
44 CERTEAU, Michel de. A Escrita da história. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006. 


