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judaismo, a anti-semitismo e anticomunismo propostos por integrantes das elites 

brasileiras, apoiados pelos órgãos de imprensa que apoiavam o movimento integralista 

que era contraria aos judeus e grupos comunistas.  

 

METODOLOGIA 

Os documentos pesquisados são datados das décadas de 20 e 30 do século XX. 

A opção da escolha do período foi devido à ebulição político-religiosa que permeava a 

sociedade brasileira no período. Esse período foi marcado por políticas governamentais 

que procuravam trazer imigrantes, buscando mão-de-obra qualificada. Um diferencial 

que chamou a atenção na imigração judaica em relação às outras é pelo fato de ela ter 

sido urbana.  

Analiso relacionamentos sociais, os casamentos endogâmicos, visto que os 

imigrantes judeus preferiam que seus filhos se casassem com membros da comunidade 

judaica. È o que pude constatar durante as minhas pesquisas nos inventários no Arquivo 

Público da Bahia, onde me deparei com um casamento endogâmico entre José Abraham 

Cohin e D. Virgilia Saback Cohin.Também na análise do inventário desta família 

verifiquei que estes judeus que imigraram para a Bahia tinham um forte poder político 

no Recôncavo baiano, como também tinha representatividade no cenário nacional, 

sendo José Abraham Cohin sendo eleito senador pela Bahia em 1905.   

Além disso, discuto questões sobre a resistência cultural dos judeus que estava 

ligada à memória social e coletiva do grupo, desse modo os judeus podiam preservar a 

sua identidade independente do local para qual imigraram. Assim conseguiam manter 

suas tradições e seus ritos. E os judeus têm uma característica incomum conseguem 

manter a sua identidade cultural, mesmo sendo oprimidos. Os séculos de diáspora e 

perseguições permitiu-lhes desenvolver formas ativas de vivência cultural.  

Analiso a instalação do núcleo da  Ação Integralista Brasileira(AIB) na década 

de 30 do século XX no território baiano e sua aceitação pelas elites locais, e a utilização 

dos integralistas para disseminar o anti-semitismo em Salvador e a acréscimo da 

influencia dos integralistas na sociedade. Para corroborar a pesquisa utilizo os jornais o 

Imparcial e A Tarde. Além do anti-semitismo os integralistas utilizavam a imprensa 



 

 

para fazer campanhas contra o comunismo e achando que havia uma conspiração 

judaica comunista. Não podemos dissociar integralismo e anti-semitismo. 

 

REFERENCIAS TEÓRICAS: 

 

A linha teórica que utilizo nesta pesquisa monográfica é de História Cultural de 

Roger Chartier, visto que ele constrói uma teoria que possui amplo mérito cientifico que 

constitui como referência obrigatória no pensamento social. Sua teoria marca o “retorno 

ao sujeito” e a inflexão interpretativa nas criticas sociais que ainda permanecem na 

atualidade.   

O conceito de identidade é definido especialmente pela Antropologia, onde a 

construção da identidade é impulsionada pela necessidade de fazer parte do grupo. Para 

Brandão (1986) seria um sentimento calcado na diferença: tu te vês diferente, enquanto 

se relaciona com o outro. A alteridade, porém, pressupõe que haja consciência da 

diferença. 

 Identidade é um conceito que emprego devido ao seu significado dentro da 

comunidade judaica, que pode ser interpretado no mundo moderno como sendo 

individual e coletiva, sendo desta forma uma maneira de resistir ao anti-semitismo 

usando por muitas vezes estratégias para a manutenção de sua identidade como 

casamentos endogâmicos. Entretanto no Brasil essa identidade não encontrou condições 

propicias para o seu desenvolvimento como ocorrera na Europa, já que no Brasil a 

interação entre os judeus e os brasileiros foi mais intensa.  

 

 

A formação de múltiplas identidades culturais convivendo num 

mesmo território. Tais exemplos já apontam que o hibridismo não se 

refere à composição racial mista da população. Mas é um termo 

correlato para qual lógica cultural que é da Tradução, isto é, o 

processo por qual passam as pessoas que são separadas de seu 

território natal, se deslocam para um outro, e “são obrigadas a 
negociar com as novas culturas em que vivem,sem simplesmente 

serem assimiladas por elas e sem perder completamente perder 

completamente sua identidade
1
.    

                                                           
1
 HALL, Stuart. Da diáspora: Identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003, 

p.88. 

 





 

 

sendo deste modo, o movimento não era homogêneo fazendo que houvesse várias 

interpretações sobre o movimento integralismo.   

Considerações finais: 

 O anti-semitismo tem sido compreendido com o mais velho ódio da história da 

humanidade, não lembro que exista ódio mais ancestral que o anti-semitismo. A razão 

do anti-semitismo ser duradouro é devido ao fato as teorias raciais da década de 30 

ainda permanecerem vivas nas mentes dos anti-semitas, devido, sobretudo a essas 

teorias racistas serem passadas de geração em geração. Entretanto mesmo com essas 

teorias racistas no período estudado os judeus tinham uma atividade cultural e religiosa 

bastante intensa, embora houvesse um clima bastante tenso que estava impregnado em 

parte da sociedade e de órgãos de imprensa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

CAPITULO I 

IMIGRAÇÃO PARA O BRASIL 

 

A presença judaica no Brasil data do Brasil colônia. Muitos judeus foram 

expulsos da Europa, principalmente da Península Ibérica (Portugal e Espanha), no 

período que compreende meados do século XVI e XVII, centenas de judeus vieram para 

o Brasil e foram obrigados a se converterem a religião cristã, recebendo o título de 

cristãos-novos. Esses judeus tiveram grande importância na formação da população 

brasileira.  

Nos estudos sobre a imigração judaica para o Brasil, há uma inerente 

preocupação em estabelecer parâmetros que defina esta pesquisa sobre a imigração 

judaica, ela é uma imigração recente e faz com que pesquisadores tenham um certo 

interesse por pesquisar este “novo2” grupo de imigrantes, “novo” se levarmos em 

consideração os grupos de imigrantes que já existiam no território  brasileiro, como por 

exemplo os  italianos e os alemães.  

Esses grupos de imigrantes considerados como “clássicos” são mais acessíveis 

de serem estudados, diferente dos grupos de imigrantes judaicos que por sua 

complexibilidade, devido à imigração desse grupo vir de diversos países da Europa. A 

partir da década de 40 do século XX, e com a instituição do Instituto Brasileiro e 

Estatística (IBGE), o grupo de imigrantes judaicos começou a ser estudado mais 

sistematicamente e foi introduzido nos questionários de recenseamento desta década o 

item “judeu”, Hebraico ou Israelita.  Para Decol o censo brasileiro traz a pergunta sobre 

religião, devido às transformações religiosas ocorridas no Brasil nos últimos 50 anos, 

esse interesse das autoridades brasileiras pelos imigrantes judeus foi devido a sua 

importância sócio-econômica na sociedade brasileira.  

 

Os dados obtidos pelos recenseadores são de natureza auto-

identificatória: os entrevistados são convidados a responder a religião 

de cada um dos membros do domicilio. Embora a definição de quem 

                                                           
2
Imigração referente às décadas de 20,30 e 40 do século XX. 
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de mesma origem em torno de interesses comuns. Estimula, 

sobretudo, a solidariedade étnica em termos de enfrentamento de uma 

nova situação social. Assim os imigrantes tendem a agir como grupos 

organizados nas mais diversas situações, e por esta razão associações 

de cunho assistencial e corporativo foram bastante comuns entre os 

imigrantes recém-chegados – alguns perduram até hoje
8
 . 

 

 

 Entre as décadas de 1910 e 1930 foram criadas instituições assistencialistas 

judaicas no Estado de São Paulo, que de certa forma, com a o surgimento destas 

instituições houve o “reconhecimento” da comunidade judaica naquele Estado. Essas 

instituições davam assistência aos imigrantes judeus vindo dos mais diversos lugares do 

mundo, forneciam aos mais diversos tipos de atendimentos médicos e sociais aos 

imigrantes. Cytrynowicz, relata que esses centros instituições ocupavam o lugar que 

seria do Estado e que sua atuação estava á frente das discussões em torno da 

problematizarão do viver em comunidade. 

 A “Nova” imigração judaica data entre os períodos de 1882 e 1942, quando 

entraram no País cerca de 6 milhões de imigrantes, sendo cerca de 65 mil judeus.Com a 

política imigratória restritiva dos Estados Unidos da América (EUA), Canadá e da 

Argentina, o caminho mais natural para esses judeus imigrarem seria o Brasil, por ser 

visto como um país liberal e por proporcionarem a estes imigrantes uma “aceitação” ao 

judaísmo.  

 

O processo de urbanização e de industrialização em cidades como Rio 

de Janeiro e São Paulo tornou o Brasil atraente para imigrantes que 

tinham, em geral, ofícios urbanos e conhecimentos de praticas 

técnicas e comercias. O Brasil tinha imagem de um país libera e 

inexistia qualquer lei racista ou restritiva, permitindo aos imigrantes 

liberdade religiosa e mobilidade social
9
. 

 

 

 Pelas políticas do governo brasileiro de imigração, somadas as leis restritivas 

que vários países adotaram, o Brasil tornou-se caminho natural da migração 

                                                           
8
 SEYFERTH, Giralda. Imigração e cultura no Brasil. Brasília: Ed. UnB, 1990. 

9
 CYTRYNOWICZ, Roney. Além do Estado e da ideologia: imigração judaica, Estado-Novo e a 

Segunda Guerra Mundial, pág.418. Revista Brasileira, São Paulo, v.22, n°44.  







 

 

 

 Uma das grandes preocupações dos judeus no Brasil era preservar a sua 

identidade, bem como também assimilar-se na nova cultura em que estavam inseridos, 

sem perder as suas próprias características, e deste modo consegue ser cidadão 

brasileiro sem perder a sua identidade de judeu. Para a preservação de sua identidade os 

judeus que aqui chegavam, utilizavam-se, sobretudo de sua memória que permitia não 

esquecer as suas origens e conseqüentemente essa identidade fosse transmitida ás novas 

gerações de judeus que aqui nascessem.  

 

A história de vida e os relatos orais revelam a dimensão do passado, a 

memória do vivido. Os fatos de vida cotidiana, aqueles que estão 

sempre nos livros ou documentos, matem os vínculos entre o passado 

e o presente (...) a memória é relembrado á luz do presente e, 

inversamente, é a visão que se tem do momento contemporâneo 

submetido às experiências do passado (...) no caso judaico, tenha-se as 

experiências de perseguição, pobreza, pogroms, elas são transmitidas 

pelas famílias, pelas pessoas que experimentaram; são recordadas 

sistematicamente  por meio de eventos comunitários. São fios que se 

entrelaçam e se estendem, dando origem as relações sociais a partir da 

qual os judeus constroem sua comunidade no Brasil e, provavelmente 

fora dela
12

.  

 

  

 Essas comunidades judaicas no Brasil a primeira vista parecem homogêneas, se 

levarmos em conta as outras comunidades de imigrantes estabelecidas no País, como 

por exemplo, os imigrantes japoneses e os alemães, contudo as comunidades judaicas 

eram heterogêneas, devido, sobretudo que estes imigrantes eram das mais diversas 

nacionalidades, das mais diversas culturas e correntes políticas. O que os aproximavam 

era a questão étnica, ser judeu, e as comunidades judaicas presentes no País facilitavam 

essa aproximação entre os grupos judaicos. 

Podemos constatar os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), nos censos da década de 40 do século XX nos revela a dinâmica de imigrantes 

judeus que aqui chegaram demonstrando que as comunidades judaicas eram compostas 
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 BLAY, Eva Alterman. Gênero, resistência e identidade: Imigrantes judeus no Brasil. Tempo social 

revista de sociologia da USP, V.21, n.2 



 

 

pelas mais diversas nacionalidades de judeus, o que chama a atenção destes censos é 

que nos questionários propostos pelo IBGE, não aparece a referência a judeus, aparece 

outros tipos de nomenclaturas, tipo Israelita, Hebraica. O IBGE neste questionário 

refere-se à questão puramente religiosa, e não na concepção de uma comunidade aqui 

instalada. 

No censo do IBGE podemos observar que moravam no Brasil judeus de várias 

nacionalidades, espanhóis, portugueses, búlgaros, franceses, italianos, thecos, mas a 

maioria destes imigrantes que aqui viviam em sua maioria era de nacionalidade alemã, 

visto que os judeus daquele país fugiam das perseguições impostas pelo regime fascista 

alemão que era mais intolerante com as minorias do que as outras nações, mesmos 

aquelas que viviam em regimes totalitários como o alemão não chegavam ao ponto de 

exterminar os judeus. 

 

TABELA 01 - Movimento Populacional- Imigração 1940/ 1944. Descrição de 

Imigrantes entrados durante o quinquênio, segundo religião. 

Nacionalidade Católicos Protestantes Hebraica Budista 

Alemã  492 196 952 2 

Argentinos 528 34 11 - 

Belgas 105 19 52 - 

Espanhóis 591 1 - - 

Suíços 201 88 34 - 

Tcheco-

Eslovacos 

181 52 70 - 

Poloneses 537 50 213 - 

Fonte: Departamento Nacional de Imigração. Tabela extraída de Anuário Estatístico         do 

Brasil. 1941/1945. Rio de Janeiro. IBGE, v6, 1946.   

               









 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

OS JUDEUS NA BAHIA 

 

O Brasil ao longo de sua trajetória foi um País que atraiu imigrantes de diversos 

países, e tem sido tema para vários estudos. São homens, mulheres e crianças que 

estavam passando por dificuldades em seus respectivos países e viam o Brasil como um 

meio para superá-las. Podemos constatar que esses indivíduos, aqui chegando 

enfrentavam o grande problema de adaptação ao novo cotidiano, deparavam-se com o 

problema da língua, hábitos diferentes da sua cultura e, entretanto a maior dificuldade 

era estar longe de sua família. 

É de comum conhecimento que os judeus convertidos ao Cristianismo (cristãos-

novos) viveram na Bahia nos mais diferentes momentos históricos: muitos vieram 

degredados da metrópole portuguesa e tantos outros vieram aqui buscando melhorar seu 

padrão de vida. Para Novinsky
15

 cerca de 10% a 20% da população baiana no período 

do Brasil colônia era de cristãos- novos. Novinsky ainda prossegue em seu estudo 

relatando que o levantamento da presença judaica no Brasil e particularmente na Bahia, 

ainda não foi realizado de forma satisfatória. Durante o período colonial, especialmente 

os dois primeiros séculos cristãos-novos se deslocaram para a colônia portuguesa na 

América.  

Emãnuel Silva estudou a família Lopes, cristão-novos que viveram na Bahia no 

período colonial, e ajudou no desenvolvimento colonial. A família Lopes não representa 

a totalidade das experiências políticas e sociais, ou seja, como uma regra para 

comprovar os relacionamentos entre os cristãos-novos e os cristãos-velhos que viveram 
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 NOVINSKY, Anita Waingort. Cristãos Novos na Bahia. 2° Ed. São Paulo: USP: Perspectiva, 1992. 





 

 

Na década de 80 do século XIX, já havia movimentos de autoridades brasileiras 

requisitando que fosse dada liberdade para os judeus que aqui residiam e argumentavam 

que em outras nações tal liberdade já havia sido concedida. Só após a proclamação da 

República em 1899, e a conseqüente liberdade religiosa, pois o estado torna-se laico
20

 

só assim é que houve uma menor resistência à imigração de outras matrizes religiosas. 

Com a instalação da República e a queda do padroado, o catolicismo deixou de ser a 

religião oficial do Brasil e todos os credos religiosos passaram a ter o mesmo status 

legal, facilitando a entrada  de estrangeiros portadores de várias religiões.    

 

A Conjuntura Soteropolitana 

 

 No início do século XX na Bahia existiam poucos judeus e seus descendentes
21

. 

A maioria que aqui chegava possuía parentes ou amigos que residiam em outros centros 

urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro, visto que as oportunidades de emprego 

seriam maiores nessas capitais que tinham um comércio e uma indústria já consolidada, 

e assim, estes judeus teriam mais oportunidades tanto na indústria como no comércio. 

Muitos destes judeus que aqui desembarcavam, estavam em busca de uma melhor 

qualidade de vida e chegando a Salvador encontravam apoio em seus parentes ou 

amigos judeus que já moravam na capital baiana. 

 Alguns Intelectuais brasileiros “construíram” a teoria do “branqueamento” que 

consistia no processo de miscigenação da raça brasileira que dentro de um certo período 

iria fazer com que a população brasileira se  tornasse branca, deste modo esses 

intelectuais brasileiros viam de bom grado a imigração européia branca para o território 

nacional. 

 

Essa ideologia do branqueamento surgiu em um momento de 

incertezas, no contexto histórico-politico da transformação da 

sociedade para um modelo social, o sistema capitalista. Avalia-se que 
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 SILVA, Elizete. Conflitos no Campo Religioso Baiano: Protestantes e Católicos no Século XIX. 

Sitientibus, Feira de Santana, n°21, pág.51-57, julho/dezembro de 1999. 
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moradores. A imprensa trazia noticias, artigos sobre quais melhorias e quais locais 

deveriam ser contemplados com a reforma urbana, demonstrando muitas vezes a 

confiabilidade destes órgãos e se as reformas dariam certo. 

Neste projeto modernizador foram esquecidos problemas fundamentais centrais 

de infra-estrutura bem como preparação para a resolução de problemas sociais pela qual 

passava a cidade
28

. Esse projeto visava três pilares básicos: a salubridade, fluidez e a 

estética que deveria seguir os padrões europeus, especialmente o modelo francês. A 

descoberta, no entanto, de que as causas das precárias condições sanitárias estavam 

inseparavelmente ligadas ao espaço construído fez com que leis sanitárias gerais, 

tratassem da higienização das cidades. Vale salientar que nesse período o Brasil buscava 

seguir os padrões modernizantes da Europa e a referência era a belle époque.  Podemos 

destacar a maneira que era utilizada nos discursos políticos para a retirada dos negros 

nestes espaços urbanos já que eram eles que ocupavam as ruas. A rua, portanto, 

constantemente desprestigiada por encarnar a metáfora de vícios, transformou-se em 

lugar dos excluídos
29

,os judeus poderiam muito bem corresponder a esse processo de 

desaficanizar as  ruas. 

 Os judeus eram aceitos como parte da raça branca, o que só foi questionado por 

meados das décadas de 20 e 30 do século XX, os judeus passaram a ser solução para o 

branqueamento e não um problema. Embora a sociedade brasileira seja racista, anti-

negra, esse racismo não atingiu o povo judeu, pois era considerado um povo “branco” 
30

. Nessa época a estrutura racial brasileira, o negro ocupava parte mais pobre da 

pirâmide social da nação.  Sofria discriminação racial, social, tendo suas chances de 

melhorar de vida menor por causa da discriminação. Enquanto o judeu tinha mais 

chances de obter mobilidade social, ele era considerado branco. Na ideologia do 

branqueamento, o homem branco era o ideal a ser alcançado, assim, os judeus são 

aceitos como parte da raça branca, esse pensamento só veio ser questionado por alguns 

intelectuais brasileiros associados à ideologia fascista nas décadas de 20 e 30. 
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 LEITE, Rinaldo Cesar Leite. E a Bahia Civiliza-se: Idéias de civilização e cenas de anti-civilização 

em um contexto de modernização urbana. Salvador, 1912-1916. 
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 FERREIRA FILHO, Alberto Heráclito. Desaficanizar as ruas: elites letradas, mulheres pobres e 

cultura popular em Salvador (1890-1937). Revisto Afro - Ásia, pág. 239. 
30

 SORJ, Bernado. Sociabilidade e Identidade Judaica: as origens de uma cultura não anti-semita. 

Identidades judaicas no Brasil contemporâneo/Bila Sorj (org.) Rio de Janeiro. Ed. Imago 







 

 

tão estrangeiros como seres inferiores, devido às teorias racistas que vigoravam na 

Europa e também no Brasil. 

 Quando chegava a Bahia, o judeu era recebido por um parente ou amigo e se, 

fosse desconhecido, por algum elemento da comunidade judaica, o imigrante cuidava 

logo de promover sua subsistência
35

. Estudando sobre a imigração de galegos para 

Bahia, Jeferson Bacelar ressalta como eram vistos esses imigrantes: 

 

Numa sociedade que não deseja trabalhadores estrangeiros para a 

cidade, eles chegam cada vez em maior número. A sua presença em 

um significativo setor da vida do homem se faz tentação e perigo, 

provocando uma nova leitura do imaginário coletivo, da herança 

inconsciente do racial e do nacional, da estratégia dos grupos 

dominantes em relação a processos que desejam imutáveis. Uma nova 

cultura que mobiliza os diversificados grupos que compõe a nossa 

sociedade e põe a nu face do nosso coletivo, da nossa baianidade
36

. 

 

 

Imigrantes e Relações Sociais 

Os judeus sempre tentavam manter a sua identidade cultural, através dos 

costumes e ritos, língua e a sua cultura, seus hábitos e costumes que tinham antes da 

imigração. Havia vários tipos de imigrantes aqueles que vieram de cidades pequenas e 

outros de cidades um pouco maiores. Podemos destacar que as experiências de vida dos 

judeus era passada de geração em geração. A cultura de modo geral não é estanque ela é 

dinâmica, repleta de variações de avanços, retrocessos e contradições. Mesmo tentando 

resguardar seus aspectos culturais, portanto, não se pode falar de uma idéia de cultura 

pura, pois os povos interagem entre si, trocando elementos culturais fazendo  agir 

diálogos culturais
37

.  
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Casar-se com um gói, ou casar um filho ou filha com um não judeu, 

representava para a maioria daqueles imigrantes um drama ou mesmo uma traição
38

. 

Muitos desses judeus que fizeram casamentos mistos não eram bem quistos dentro da 

comunidade judaica. Por vezes eram motivos de criticas pelos outros membros da dita 

comunidade. Os mais velhos sempre temiam que esses relacionamentos não dessem 

certo e posteriormente eles sofressem qualquer tipo de retaliação por serem judeus, 

serem diferentes.   

Essa preferência dos imigrantes judeus buscarem os casamentos de seus filhos 

com integrantes da comunidade judaica pode ser explicada por seu conservadorismo, e 

incomodava bastante a comunidade como um todo, entretanto a pressão maior para 

impedir esses casamentos mistos, a pressão maior para impedir esses relacionamentos 

entre um gói e um judeu, era sobre as mulheres, pois esse namoro entre essa moça judia 

com um rapaz não judeu trazia desconforto na família
39

. 

 Durante a pesquisa no APEB Arquivo Público da Bahia (APEB), encontrei na 

sessão de inventários e testamentos uma ocorrência de um casamento endogâmico, entre 

o coronel José Abraham Cohin e D. Virgília Saback Cohin ela dona de casa. José 

Abraham Cohin era chamado de coronel, devido a sua influência política que tinha na 

Bahia (Salvador e algumas cidades do interior do estado) com também era negociante e 

agricultor, ele foi candidato ao senado federal representando a Bahia pelo partido 

Republicano Brasileiro em 1904 elegendo-se senador em 1905
40

. O prestigio político se 

estendeu: José Joaquim Saback, um descendente do casal foi vereador de Feira de 

Santana de 1948 a 1951 pela UDN
41

. 

Desde a cisão de 1897 o Partido Republicano local, ”diante das dificuldades do 

momento”, estava acéfalo, deixara de funcionar42
.  Houve uma convenção em 15 de 

abril de 1901 que marca o nascimento de um novo partido. O Partido Republicano da 

Bahia (PRB).  Embora muitos acreditassem que a fundação do novo partido 
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 Os judeus Ashkenazim são provenientes da Europa Central e Europa Oriental, 

os judeus Sefaradim são originários do Oriente Médio e Península Ibérica. Havia fatores 

que dificultavam a relação entre os dois grupos judaicos que emigravam de diversas 

partes do mundo, devido aos conflitos existem nas regiões nas quais habitavam, tanto na 

Europa como no Oriente Médio. Mesmo os dois grupos sendo de judeus havia uma 

“separação cultural e religiosa” entre os judeus48
. Contudo todos os dois grupos tanto os 

ashkenazi quanto os sefardi trazem a marca de um persistente apego pela tradição, o que 

faz do judaísmo não apenas uma religião, mas uma cultura. 

 

 Memória e Resistência Cultural  

 

 A resistência cultural dos judeus estava ligada diretamente a memória social e 

coletiva do grupo, essa resistência proporcionava ao grupo a manutenção de suas 

memórias individuais e coletivas. Com esse cuidado de manter a sua memória coletiva 

os judeus conseguiram que suas tradições seus ritos continuassem ao longo dos anos. 

Claro que ao longo dos anos houve trocas de conhecimentos entre as duas culturas, esse 

contato entre diferentes culturas que o Brasil dispõe proporcionou enriquecimento 

cultural do Brasil. 

 

Para o judeu, por questões históricas e culturais, manter vivas as 

tradições e memórias de seu povo é um modo de preservar a sua 

própria identidade como povo e, assim, poder sobreviver como nação 

na diáspora. Sem acumulação da memória, passadas de geração para 

geração, não temos cultura. Segundo Halbwachs, não é aprendida, é 

na história vivida que se apóia a nossa memória.
49

  

 

  Não é na história aprendida, é na história vivida que se apóia nossa memória.
50

 

A história do povo judeu é repleta de sofrimentos. O que podemos notar nos livros 

sagrados tanto do Cristianismo, quanto no livro sagrado do judaísmo (a Torah). Os 
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TABELA 03 - PRINCIPAIS RELIGIÕES NO BRASIL NA DÉCADA DE 1940  

Unidades da 

Federação 

RELIGIÃO 

Acre  Católicos Protestantes Espíritas Israelitas 

Amazonas 77.360 1.165 127 6 

Amazonas 425.439 5.149 1565 561 

Bahia 3.875.460 30.382 5879 955 

Minas Gerais 6.572.347 73.903 59.611 1.431 

R. Grande do 

Sul 

2.871.598 339.250 6.619 9.465 

Rio de Janeiro 

de Janeiro  

1.712.733 66.764 42.277 1.920 

São Paulo 6.612.429 17.934 20.379 172.262 

 Fonte: Comissão Censitária Nacional, Censo Demográfico, 1946, Rio de Janeiro. 

 

Analisando os dados da tabela, constatamos que a Bahia era o quinto estado em 

número de israelitas, ou hebraicos, como eram conhecidos na época. A maior 

concentração ocorria nos estados que compreendia a região Sul e Sudeste do Brasil que 

abrangiam os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e os depois seguidos dos estados 

da região leste Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia
55

 

 

Adaptação dos judeus e seus dilemas  

Muitas  informações que encontramos a respeito dos judeus na Bahia são através 

dos jornais da época que noticiavam o cotidiano da sociedade solterapolitana. O Jornal 

Diário de Notícias (19/11/1919) relatou a visita de Sr. J.A. Ettinger, ligado a 

Organização Sionista. Podemos considerar que havia interação entre os judeus 

espalhados pelo Brasil inclusive aqui na Bahia, referente à criação do Estado Judeu e 
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Dados do censo de 1949 nos dão um número de judeus que habitavam a Bahia 

no período citado. Os judeus por suas características culturais optavam por morar nas 

cidades que concentravam maior dinâmica econômica, já que a sua maior habilidade era 

o comércio e dessa forma poderia sustentar a sua família.  

Em 1940 o total de estrangeiros, era de 7.371
60

. As maiores concentrações destes 

judeus que imigraram para o estado da Bahia deslocaram-se para a cidade de Salvador, 

mas não exclusivamente eles também imigraram em menor parte para o interior do 

estado, os imigrantes judeus representavam as mais diversas nacionalidades, contudo a 

sua maior parte eram de russos e poloneses e o restante dos demais países. Devido a 

problemas políticos o número de imigrantes judeus que imigraram para o Brasil chega a 

1,8% do total de judeus saídos da Europa o restante foram para a Argentina e Estados 

Unidos. 

 

È licito acreditar que o número de judeus recenseados não 

corresponde á realidade, pois o censo foi realizado em plena época 

da guerra e, por cautela, ou mesmo por temor, alguns não se 

identificaram, além do que, embora fossem e se considerassem 

judeus, eram ateus.
61

 

  

 

Esses judeus que imigraram para o Brasil elencaram fatores que favoreciam a 

sua imigração: não havia anti-semitismo, condições políticas estáveis e um País 

desenvolvido, clima favorável e a possibilidade de concretizarem o sonho de vida de 

grande parte destes imigrantes a concretização de desenvolveram-se economicamente.  

Por muitas vezes nos grupos judaicos espalhadas pelo Brasil, não havia a 

participação de líderes religiosos nas comunidades
62

, isto é, um rabino, por muitas vezes 

os cultos religiosos eram dirigidos por membros da comunidade que eram “leigos” que 

conheciam as tradições de seu povo e eram letrados, ou seja, eram capazes de lerem as 

Escrituras Sagradas (Thorah) para o os integrantes da Sinagoga.  
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Negociava por conta própria ou interessado na comissão sobre 

vendagem
68

.  

 

Os israelitas deram início a “vendas a prestação”, lídima criação israelita69
, o 

que não se pode afirmar com absoluta certeza é se foram os judeus que criaram essa 

forma de venderem seus produtos, entretanto para Largman (2003), sem dúvida, foram 

os judeus e os turcos advindos do Império Otomano que introduziram na Bahia a venda 

de seus produtos a crédito através das prestações, e que posteriormente foi seguido por 

outros comerciantes da cidade de Salvador.  

Na Bahia a composição social também era variada, porém, desde cedo os judeus 

buscaram organizar uma escola para seus filhos como uma forma de preservação de sua 

identidade. No dia 28 de novembro de 1936 foi divulgada uma nota no jornal A Tarde 

que relatava o encerramento dos cursos da Escola Israelita. Podemos notar que já na 

década de 30 do século XX a comunidade judaica da Bahia já exercia certa influência 

na dinâmica da sociedade, já que ela tinha espaço dos jornais destinados às elites.   

 

Encerrando-se hontem os seus cursos a “Escola Israelita”, á Rua Santa 
Clara do Desterro, 34, realizou, à noite, uma festa animada offerecida 

aos alunos e familiares destes. Às 9 horas, no palco da Escola, foi 

encenada a bella instructiva fantasia “primavera” com números 
variados e interessantes. O desempenho dos pequenos amadores muito 

feliz, e agradando a todos.Merece especial referencia  o esforço e 

dedicação do prof. Octacílio  Tibiriça que, há dez annos, dirigindo a 

“Escola Israelita” com aplausos da colônia70
.  

 

  

Alguns judeus que aqui chegavam vinham de pequenas cidades pobres de 

Portugal e da Espanha, muitos deles chegavam sem uma profissão determinada, eram 

verdadeiros aventureiros em busca de melhorar o seu padrão de vida. As suas principais 

atividades estavam relacionadas com o comércio que estava direcionado para aquelas 

faixa da população que não possuía um poder aquisitivo relevante, como também para 

classe média, deste modo ampliando o número de clientes que possuía.  
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A mão-de-obra nos negocios desses judeus era quase que exclusivamente 

composta por pais, filhos, parentes, amigos e conterrâneos que aqui chegavam, ou seja, 

os negócios eram feitos em família71
. Os judeus poupavam dinheiro abdicando do 

conforto pessoal e de muitas formas de prazer, como também havia valores solidários 

dentro da comunidade judaica, quando um membro do grupo estava passando por 

necessidade os integrantes da comunidade emprestavam dinheiro e se amparavam. 

 

 

 

IMIGRANTES JUDEUS QUE VIVERAM EM SALVADOR 

 ENTRE 1920 A 1940 

 

TABELA 04- Homens jovens e Solteiros que imigraram para Salvador 

Nome  Idade Estado Civil 

Alberto Chuéke  30 Solteiro 

Isall Chueke 27 Casado 

Jacob Chueke  31 Casado 

Jacob Palachiminck 30 Solteiro 

Leão Bloch 28 Solteiro 

Leão Rubin 24 Solteiro 

Mamed Israel  35 Solteiro 

Michel Banif 34 Solteiro 

Miske Franz  26 Solteiro 

Samuel Abromovitz 35 Solteiro 

Fonte: Livro de Entradas de imigrantes 
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“O consulado do Brasil, Lourenço Marques 28 de Novembro de 
1926-Em respostas a sua carta vem dizer-lhe que qualquer 

assumpto a tratar ou alguma reclamação que tenha a fazer por 

intermédio deste consulado ou faça por escripto,ou peça licença á 

autoridade, a ver repectivamente acompanhada a este consulado 

afim de expor de sua justiça. A. Cayen cônsul do Brasil.
76

 

 

 O marinheiro não estava nada contente com os rumos dos acontecimentos do 

qual estava envolvido, já que não obteve uma resposta da qual esperava das autoridades 

brasileiras. E prossegue a carta desta vez demonstrando preconceito  anti-semitismo: 

      

(...) queria o promovesse o meu repatriamento. O judeu, porém não 

me fez ouvido de merecedor. Se não tivesse encontrado auxilio de 

um advogado brasileiro ainda estava na prisão. Quando fui ao 

consulado de meu paiz em Nova York, Ahí não encontrei um 

judeu, mas sim um brasileiro autêntico.
77

 

 

 Exageros como esse praticado pelo marinheiro atribuindo conotações racistas e 

xenófobas podem ser o primeiro passo para a contaminação de ideias nacionalistas, 

podendo serem catalisadoras para motivos de agressões e de guerras como aconteceu 

anos mais tarde com a ascensão de Aldof  Hitler ao poder na Alemanha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
76

 Jornal A Tarde 11 de Junho de 1928  
77

 Jornal A Tarde 28 de junho de 1928. 



 

 

CAPÍTULO III 

 

OS JUDEUS E O FASCISMO NA BAHIA 

 

 Embora tenha nascido sob o signo do liberalismo e da democracia, o século XX, 

foi permeado por movimentos ideológicos e políticos que indicavam super poderes ao 

Estado, um Estado totalitário. Diga-se, que, na versão revolucionária, se identificou 

com o comunismo e, na versão conservadora com o fascismo
78

. O Brasil há algum 

tempo já vinha sendo ponto de chegada de judeus, até um pouco antes da década de 30, 

os judeus não tinha visibilidade, não despertavam atenção como judeus, eram 

conhecidos como “estrangeiros” russos, poloneses, etc. O reconhecimento do judeu 

como tal, veio ocorrer após a crise de 1929 e do estado liberal e o fortalecimento dos 

estados autoritários e de cunho nacionalista, foi nesse contexto que o judeu, se 

configurou em uma questão, um problema a ser resolvido, tornando-se objeto de 

discussões entre políticos, intelectuais e agências do Estado responsáveis pela 

imigração.
79

 

 

A nação Brasileira deve ser organizada, uma, indivisível, forte e 

poderosa, rica, prospera e feliz. Para isso precisamos de que todos 

os brasileiros estejam unidos. Mas o Brasil não pode realizar a 

união intima e perfeita de seus filhos, enquanto existirem Estados 

dentro de Estados, partidos políticos fracionando a nação, classes 

lutando contra classes, indivíduos isolados, exercendo a função 

pessoal nas decisões do governo; enfim todo e qualquer processo 

de divisão do povo brasileiro. Por isso, a nação brasileira precisa 

organiza-se em classes profissionais.
80

 

 

 Os integrantes do movimento integralista brasileiro, influenciado pelo regime 

fascista, e com franco crescimento na sociedade, faziam ampla campanha de cunho 

racista, voltando-se contra as religiões que ameaçassem a formação religiosa da maioria, 
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 O integralismo representava uma corrente ideológica que disputava espaço no 

cenário político com outras correntes político-ideológicas, entre elas o comunismo. Na 

Bahia não era diferente, pois os integralistas vinham ampliando seu espaço nos setores 

estudantis da Bahia, seu “adversário” e por algumas vezes ocorriam embates violentos 

entre os grupos integralistas e comunistas na capital baiana. 

 A campanha contra os comunistas foi intensa, mas mudou o tom em relação aos 

anos anteriores a 1935
84

. A campanha anticomunista na imprensa baiana ficava cada vez 

mais forte, o combate aos comunistas através das propagandas anticomunistas estava 

sendo publicada em diversos jornais baianos contra o perigo vermelho como era 

conhecido na época. Esse anticomunismo pode ser interpretado como sendo como uma 

oposição à ideologia e os objetivos comunistas. 

Eis o relato de uma nota enviada pela Secretaria de Segurança Pública ao jornal O 

Imparcial com a finalidade de evitar confrontos entre os integralistas e os comunistas: 

 

Corre rumores que os adversários da doutrina integralista 

pretendem perturbar as reuniões, que os adeptos dessa doutrina 

levarão a effeito nos dias 8,9 e10 do corrente mês, provocando 

reacção destes e conseqüentemente perturbação da ordem pública. 

Esta secretaria torna pública que esta se preparando para reprimir 

qualquer desordem a agirá com maior energia e severidade contra 

elementos perturbadores. Ele manda o povo ordeiro não 

comparecer a tal ato
85

. 

 

 No Jornal A Tarde do dia (01/04/1933) época de grande dúvida sobre quais eram 

as verdadeiras intenções do que queriam os imigrantes judeus na Bahia, intelectuais 

baianos publicaram um artigo intitulado �³�(�P�� �)�D�Y�R�U�� �G�H �,�V�U�D�H�O�´, vale salientar que não 

era Israel constituída politicamente e nem geograficamente já que o estado de Israel só 

foi constituído em 1948. Pois o processo de imigração no Brasil foi marcado por um 

amplo preconceito racial social, político e religioso, principalmente por setores da 

imprensa e de políticos, que não viam com bons olhos uma invasão estrangeira que 
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Viena- A população judia desta cidade está entregue ao maior 

nervosismo com a mudança operada na Áustria. Fileiras compactas 

de judeus comprimem-se diante do consulado e de outros a fim de 

obter que sejam visados os passaportes para abandonarem o paiz.
93

 

 

O jornal o Diário da Bahia 07/08/1937 publicou uma matéria sobre as atividades 

subversivas do integralismo brasileiro, que queria modificar a ordem política do País.  

 

O integralismo dizia o seguinte: não existe problema isolado. Todo 

problema tem uma correlação com outros problemas. Então, 

quando analisar um problema qualquer, procure ver um mundo em 

torno dele, qual a influência que tem a visão integral, (...) quando 

surgir um problema é analisar em torno do problema em si, as 

razões do problema, (...) suas conseqüências, suas dependências, 

seus resultados, seus pros, seus contras. É uma visão total do 

mundo
94

. 

 

Café Filho, então deputado federal na época, mostrava-se totalmente contrário as 

ideologias do regime integralista, e acrescentou em seu discurso que a democracia sairia 

vencedora e o País conseguiria estabilidade política, estava defendendo a democracia e 

a civilidade brasileira.  Vale ressaltar que o integralismo não era um partido político, e 

sim um movimento, conseqüentemente a visita de um oficial do exército alemão que 

pertence à legião estrangeira do integralismo causava reação. 

 

              Na secessão de hoje da Câmara Federal o Sr. Café Filho elogiou a 

atitude do general Eurico Gaspar Dutra em face de uma 

proclamação ao exercito. Em seguida falou sobre as atividades 

subversivas  do integralismo,lendo uma ficha de inscrição do 

nazista alemão Eugenio Neff,que está no Rio, e pertence a legião 

estrangeira do integralismo,sendo oficial do exercito allemão. O 

referido deputado a certa altura do discurso disse: “Ahi está o 
nacionalismo do Sr. Plínio Salgado, dentro do integralismo existe 

uma legião de estrangeiros com officiaes italianos e allemães, e 

acrescentando que a democracia sairá vencedora nas próximas 
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antijudaísmo dissipou-se no contexto da sociedade brasileira que é marcada pelo 

pluralismo religioso. A diversidade religiosa que expressam a efetiva interpenetração de 

culturas no Brasil pelo fraco desempenho dos aparelhos das classes dominantes
101

, ou 

seja, as práticas de inculturação no Brasil promulgam a interação entre as religiões. 

 

Na historiografia brasileira que analisa a questão judaica pelo prisma do anti-

semitismo político já comprovou que os judeus não eram cidadão bem vindos à 

composição étnica da sociedade nacional
102

. Os judeus que para aqui imigraram e que 

tinham condições econômicas estes ainda sofriam algumas restrições a sua entrada no 

Brasil. Esse receio pela entrada do grupo judaico dava-se por motivos triviais: os judeus 

eram considerados os responsáveis pelos conflitos internos e externos das nações, por 

não terem um estado constituído, sendo um das maiores nações sem Estado do mundo. 

Havia um slogan na época reverenciando pela literatura anti-semita e nacional e 

internacional que os representava como perigo internacional
103

, que enfatizava o fato de 

os judeus não terem pátria jogavam um país contra o outro. 

 

Uma imagem dos judeus, por exemplo, envolve dinheiro e sucesso 

econômico. Os judeus ricos podiam ser vistos como parte da 

conspiração internacional para forçar o envio da riqueza nacional para 

o exterior, ou podiam serem glorificados por sua capacidade em 

ajudar o desenvolvimento  industrial interno ao injetar capital no 

Brasil. Os judeus influentes eram aclamados pelas oportunidades de 

propaganda que representavam e não por sua cultura estrangeira 

inassimilável que no passado eram acusados de manter 
104

.  

 

O empresário americano Henry Ford (1843-1947) notório anti-semita escreveu 

um livro intitulado O Judeu Internacional traduzido em várias línguas, sendo publicado 

no Brasil em 1933, afirmando que pelo fato do judeu não ter pátria ele imigrava para 
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diversos países, influenciando a políticas dos países para qual imigravam e 

posteriormente fazendo que esses países entrassem em conflito entre si
105

. E que os 

judeus não estavam ligando para as conseqüências que esses conflitos teriam.     

 

O judeu é um adversário toda ordem não judaica, o judeu é um 

autocrata encarniçado. A democracia apenas é um argumento utilizado 

pelos agitadores judeus, para se elevarem a um nível superior àquele 

que se julgam subjugados. Assim conseguem, empregam 

imediatamente seus métodos, para determinadas referências, como se 

essas lhes coubessem por direito natural
106

. (Henry Ford)   

 

O discurso feito aqui no Brasil era consonante com o discurso que vinha da 

Europa, principalmente da Alemanha e dos Estados Unidos. O Brasil por estar longe 

geograficamente do continente europeu e por ser conhecido como o País da democracia 

racial foi visto pelos judeus como lugar ideal para imigrarem. Entretanto o número de 

imigrantes que chegaram ao Brasil foi considerado pelas autoridades brasileiras bastante 

altas o que poderia trazer sérios problemas para o País e as autoridades da época 

tomaram medidas para que se acabasse com o fluxo imigratório, pelo menos diminuísse.   

Os discursos dos integralistas eram veinculados em dois tipos de jornais: os 

jornais escritos por integralistas e os jornais integralistas. Os jornais escritos 

integralistas são aqueles que davam espaço na imprensa para que os membros da AIB 

divulgassem a sua ideologia na imprensa baiana, já os jornais genuinamente 

integralistas são aqueles submetidos à Secretaria Nacional de Imprensa (REHEM 

2011)
107

. Os integralistas analisavam as matérias que seriam publicadas em seus jornais.  

Na Bahia existiam várias jornais integralistas tanto na capital quanto no interior 

do estado. Ferreira enúmera os jornais que eram integralistas: O imparcial, A Província, 

O Popular, O Operário, A voz do Estudante, A Voz do Sigma, A Faula, O Serriense, O 

Sertão, e a Mocidade. Todos divulgando a ideologia do regime comandada pelo líder 

supremo Plínio Salgado e Gustavo Barroso. O jornal O Imparcial que mais utilizo nesta 
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     Lesser afirmar que era mais fácil para Vargas não institucionalizar o anti-

semitismo, pois com lei de restrição a entrada de judeus no País, através das leis de 

imigração seria muito mais para o governo do que agredir de alguma forma os judeus 

já residentes no Brasil. Já que segundo ele a imagem do imigrante judeu ainda estava 

associada ao comunismo, visto que os principais pensadores do regime comunistas 

eram de origem judaica. Os judeus eram alvo de deboche e preconceito na mídia, as 

caricaturas e piadas mostravam o judeu de forma sinistra, nariz adunco, olhos 

arregalados e semblante maquiavélico
112

·. Abaixo segue o artigo da constituição que 

limitava a entrada de estrangeiros no País.  

   

 Art 151 - A entrada, distribuição e fixação de imigrantes no 

território nacional estará sujeita às exigências e condições que a lei 

determinar, não podendo, porém, a corrente imigratória de cada 

país exceder, anualmente, o limite de dois por cento sobre o 

número total dos respectivos nacionais fixados no Brasil durante os 

últimos cinqüenta anos
113

 

      

             O judeu era visto como um homem de negócio que queria tirar proveito de 

todas as situações, que colocava o dinheiro acima das questões éticas e morais e por 

muitas vezes a mídia os acusavam de serem: ladrões, causadores de guerras
114

, 

revoluções, terroristas e de serem um corpo estranho dentro nação trazendo perigo, 

podendo com suas idéias revolucionárias “contaminar” a população brasileira 

podendo trazendo sérios problemas para a política nacional. 

  De todos os teóricos integralistas o que não fazia nenhuma questão de negar o 

racismo era Gustavo Barroso.  Em suas obras demonstrava em suas obras a ação 
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 Uma série de reportagens publicadas pelo Imparcial denunciando a presença de 

comunistas na Bahia e combatendo o comunismo era exposto nas suas páginas. Um 

exemplo de artigo: 

 

 O communismo na Bahia 

A situação é perfeitamente igual ao que já trazia por informação da 

policia do distrito federal e de outras fontes. Tenho sentido que o 

communismo encontrou na Bahia temperamento agradável que lhe 

permitam tirar proporções avantajadas, sem ter tido a necessidade 

de recorrer a violência. Todavia a policia conseguiu fichar 30 

comunistas convictos e cento e tantos synpahtizantes francos da 

doutrina communista.
123

 

 

  As elites brasileiras com o apoio dos órgãos de imprensa não nutriam nenhuma 

simpatia pelos comunistas, muitas vezes fazendo campanhas contra os comunistas, pois 

como órgãos formadores de opinião tentavam influenciar seus leitores a não serem 

adeptos de tal doutrina. Entretanto havia políticos que se utilizavam da situação para 

angariar votos através do combate ao comunismo.  
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judeus era de estereótipos negativos, muitas vezes trazendo piadas nos encartes dos 

jornais, transmitindo a imagem do judeu como um homem pão-duro que colocava o 

dinheiro acima de outras coisas.    

  Os casamentos endogâmicos era uma forma de preservar a identidade judaica, 

ou seja, o cônjuge deveria ser encontrado no seio parentesco, ou mesmo da linhagem, já 

que a comunidade destes centros urbanos dava maiores oportunidades, dentro o sistema 

judaico. Mas também ocorriam casamentos de judeus com não judeus, entretanto esses 

relacionamentos não eram bem quistos na sociedade judaica. Muitos judeus na tinham 

bastante prestigio político na sociedade baiana dois exemplos que posso citar que de 

José Abraham Cohin que foi eleito senador em 1906 pelo partido Republicano 

brasileiro, e já nos anos 40 do outro membro da família foi eleito vereador em Feira de 

Santana pela UDN.     
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